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KELLEMES KLÍMA 26°C-ON
A kellemesnek érzékelt léghőmérséklet és páratartalom tartománya

HŐMÉRSÉKLET

26 °C

J AVASLATUNK:
KOMPRESSZOROS
RENDSZEREK
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A kompresszorral
működő klímarendszerek a
leghatékonyabbak.
A vízpárologtatós rendszerektől
eltérően ezek a megoldások
páratartalmat is csökkentik.
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AZ IDEÁLIS HŐMÉRSÉKLET

A KOMFORT MEGTEREMTÉSE

A KÉNYELEM ÉRZÉSE – MINDEN A HŐMÉRSÉKLETTŐL ÉS A PÁRATARTALOMTÓL FÜGG

A KLÍMABERENDEZÉS FELADATA

Az emberi test által érzékelt levegőhőmérséklet eltérhet a levegő
ténylegesen mért hőmérsékletétől. A hőérzetünk a melegtől vagy
forrótól a kényelmesen át a hidegig terjed. Mindannyian szeretnénk
kellemes klímát magunk körül, és a páratartalom döntő szerepet
játszik ebben. Ha alacsony a páratartalom akkor izzadással vészeljük
át a meleget, a száraz meleg levegő gyorsan elpárologtatja a
nedvességet a bőrről és hűtő hatást fejt ki.
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Meleg, párás időben azonban erre nem kerül sor: magas páratartalom
esetén megszűnik a párolgás, és ezzel a hűsítő hatás is elvész. Ennek
következtében erősebbnek érezzük a hőséget. A levegő párás és
nyirkos, ami keringési problémákat vagy álmatlanságot okozhat.
Mindezek ismeretében nyilvánvaló, hogy mi a jó klímaberendezés
feladata. A hűtés önmagában nem elegendő: a kellemes klíma
érdekében a páratartalmat is csökkenteni kell.

A tartalom, specifikáció és a termékek elérhetősége a műszaki fejlesztés következtében változhat.

Azért költünk klímaberendezésre, hogy növeljük otthonunk vagy
járművünk kényelmét. Ahogy az ábrán is látható, nem túl széles
az a hőmérséklettartomány, amelyet kellemesnek érzékelünk. A
legfeljebb 26 °C-os hőmérséklet akkor viselhető jól, ha alacsony
a páratartalom. Ha párás a levegő, akkor a hőmérséklet ne legyen
20 °C felett. Jobban érezzük magunkat, ha a helyiség hőmérséklete
18 °C és 22 °C között van, és a páratartalom 40% és 70% között

marad. Ahhoz, hogy a lakóautóban ilyen feltételeket lehessen
kialakítani, a levegőt egyszerre kell hűteni és párátlanítani. Ehhez
kompresszoros klímaberendezésre van szükség. A közvetlen
vagy közvetett elpárolgáson alapuló klímarendszerek kevésbé
hatékonyan hűtenek.
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HOGYAN MŰKÖDIK
A LÉGKONDICIONÁLÁS
A légkondicionáló berendezés alapvetően ugyanazon az elven
működik, mint a konyhai hűtőszekrény hűtőaggregátja.
A hűtőszekrény hatékonysága azonban jóval magasabb. A
hűtőközeg mindegyik rendszerben hőt von ki a hűtendő
területről, és kintre vezeti azt. A légkondicionáló berendezésnek ezenkívül a páratartalmat is csökkentenie kell.

Condenser
Kondensator
Kondensor
(b)
Compressor
Kompr
essor (a)
Resistor
Widerstand
(e)
Evaporator
Verdunster
(d)

s
iLruift

Air is added

Warme Luft
from the outside
wird abgeführt

dert
tsiüh
ogu ef
thnezu
e
m
rouß
dnf a
liveo
ppd
swuir

Air
Luftis s
wirupp
d vlied
on fro
auß m t
en he o
zug uts
efü ide
hrt

A

Fan (c)
Ventilator

et
uetsfüidg
hezuog
m
ßetn
u
o
a
fr
odn
dddve

Cooled air
Gekühlte
Luftis
wird im
distributed
in
Fahrzeug
the
vehicle
verteilt

wira
LAuftir is
Condensation
drainage
Kondenswasserablauf

Air circulation im
in the
vehicle
Luftumwälzung
Fahrzeug

Warm air is
Warme
dissipated
Luft
wir d to
the outside
abgeführt

A. A SZABADIDŐS JÁRMŰVEKHEZ 			
LEGGYAKRABBAN HASZNÁLT 				
KLÍMARENDSZEREK
Párologtató rendszerek: Egy tetőre szerelt egység elporlasztja a
vizet, és egy szűrőben gyűjti össze. Egy ventilátor környezeti levegőt
fúj át a szűrőn, és ez hőcserét eredményez. Előnyök: alacsony
áramfogyasztás, kis súly. Hátrány: Az energiahatékonyság a környezet
páratartalmától függ, így váltakozó a rendszer teljesítménye. A
teljesítmény lecsökken, ha a páratartalom 85% felett van – pedig
pontosan ez az a helyzet, amikor légkondicionálásra van szükség.
A párologtató rendszerek továbbá természetüknél fogva növelik a
páratartalmat a járműben, függetlenül a környezeti feltételektől.
Kompresszoros rendszerek: A zárt hűtőkörben található gáz
halmazállapotú hűtőközeg nyomás alatt a kondenzátorban
folyékony halmazállapotúvá válik. A folyadék ezután átáramlik egy
csőrendszeren, és az elpárologtatóban ismét gáz halmazállapotú
lesz. A párolgás hőt von el a környezetből, így lehűl az elpárologtató
külseje. A hűtőközeg ezután visszafolyik a kompresszorba, ahol
elölről kezdődik a ciklus. A klímaberendezés szétoszlatja a levegőt,
és hűti a jármű belső terét. Ezenkívül keringeti és páramentesíti
is a levegőt. Előnyei: az állandó, magas hűtőteljesítmény, amely
nagyrészt független a környezeti hőmérséklettől és a páratartalomtól.
Számos kompresszoros klímaberendezés beépített fűtőrendszerrel
rendelkezik. Az ilyen fűtőrendszerek teljesítménye és hatékonysága a
klímaberendezés típusától függ. Ha egyszerű fűtőszállal rendelkezik,
akkor a teljesítmény minden bizonnyal elegendő lesz a hűvösebb
nyári éjszakákon.
Az energiatakarékos hőszivattyús technológiával rendelkező
klímaberendezések akár 3000 W-os vagy még nagyobb
fűtőteljesítménnyel rendelkeznek – ez elegendő ahhoz, hogy a
szezon elején vagy végén is melegen tartsa a járművet.
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B. A SZABADIDŐS JÁRMŰVEKBEN
URALKODÓ HŐMÉRSÉKLETVISZONYOK
ÉS EZEK OKAI
A lakóautók és lakókocsik nem házak: nincsenek vastag falaik, és
még akkor is felmelegszenek a napon, ha megfelelő szigeteléssel
rendelkeznek. A belső hőmérséklet gyorsan 30 °C fölé emelkedhet,
és nemcsak a forró és napos déli országokban, hanem a mérsékelt
övezetben is. A jármű belsejében uralkodó hőmérsékletviszonyok a
szigetelésen kívül egyéb tényezőktől is függenek, például az ablakok

számától és méretétől. A kicsi ablakokkal rendelkező lakókocsi
lassabban melegszik át, mint a nagy üvegfelületekkel rendelkező
lakóautó, és természetesen az is számít, hogy a tűző napon vagy egy
fa árnyékában parkol-e. Minden lehetőséget megragad arra, hogy
kiszellőztesse a járművet? Vagy az összes ablak zárva van, és bent
rekedhet a meleg?
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HÁROM TÍPUSVÁLTOZAT
KLÍMABERENDEZÉSEK SZABADIDŐS JÁRMŰVEKHEZ

Tetőklíma-berendezések

Tetőklíma-berendezések
ablakkal

Padlóklímák

MELYIK KLÍMABERENDEZÉS-TÍPUS
A MEGFELELŐ SZÁMOMRA?
Tetőklíma-berendezések vagy padlóklímák – mindegyiknek megvan
a maga előnye, de nem használhatók minden célra. A megalapozott
döntés érdekében tekintse át az előnyök alábbi összehasonlítását.
Hiszen sok évig használja majd a kiválasztott klímaberendezést...

A TETŐKLÍMÁK
ELŐNYEI

A PADLÓKLÍMÁK
ELŐNYEI

•
•
•
•

•
•
•
•

Gyors és egyszerű felszerelés a tetőre
Nincs szükség (levegőelosztó) tartozékokra
Könnyen áthelyezhető egy másik járműre
Nincs teljesítménycsökkenés (a rendszer hatékonyan használja
a hideg levegő lesüllyedésének fizikai elvét)
• Nem kell feláldozni a tárolórekeszt
• Két külön klímazónához két egység is a tetőre szerelhető
• Megmarad a tetőablak (beépített ablakkal rendelkező
modellek)

 em változik a jármű súlypontja és külső méretei
N
Megtarthatja a tetőablakot
A levegő kifúvói szükség szerint helyezhetők el
Több helyiség számára is biztosítható a légkondicionálás

A TETŐRE VAGY A TÁROLÓREKESZBE TÖRTÉNŐ SZERELÉS
A szabadidős járműveken csak két olyan hely található, ahová
műszaki és gyakorlati szempontból van értelme klímaberendezést
szerelni: a tető és a padlón lévő tárolórekesz.
A tetőklíma-berendezések működése azon az elven alapul,
hogy a hideg levegő lesüllyed. A hideg levegőáramlatok
energiatakarékosan és teljesítményvesztés nélkül irányíthatók a
jármű lakóterébe. A klímaberendezéseket korábban csak a tetőablak
helyére lehetett beszerelni, de mérnökeink mára már megtalálták
annak módját, hogy hogyan integrálható egy ablak a tetőklímaberendezésbe. Az eredmény Dometic FreshLight néven ismert – ez
az első ilyen típusú klímaberendezés a világon.

	JAVASLATUNK: SZERETNÉ,
HOGY A NAPPALI FÉNY
BEJUSSON A TETŐABLAKON?

	JAVASLAT –
DOMETIC ILLESZTŐKERETEK
TETŐKLÍMA-BERENDEZÉSEKHEZ

Habár a tetőklíma-rendszerek felszerelése a jármű tetőablaka
helyére történik, mégsem kell lemondania a mobil otthonba
jutó természetes napfényről. Ha Önnek fontos a természetes
napfény, akkor értékelni fogja az innovatív Dometic
FreshLight tetőklímát, amely beépített ablakkal rendelkezik.

A Dometic legtöbb tetőklíma-berendezését 400 x 400 mm
méretű tetőnyílásokhoz tervezték. Mit lehet tenni, ha nagyobb,
például 430 x 430 mm méretű a nyílás? A megoldás egyszerű:
használjon illesztőkeretet a klímaberendezés nagyobb
tetőnyíláshoz történő igazításához, és élvezze a tökéletes
felszerelés eredményét.
A 400 x 400 mm-es tetőnyílással rendelkező hullámtetőkhöz is
kínálunk illesztőkeretet – ebben az esetben a süllyesztett részek
le vannak zárva.

A padlóra szerelt klímaberendezések a helyiség tetszőleges részein
elhelyezett kifúvókon keresztül oszlatják szét a levegőt, így a saját
igényeire szabottan oldhatja meg a légkondicionálást.
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Illesztőkeret klímákhoz vagy tetőablakhoz, bordázott tetőkhöz
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A MEGFELELŐ KIVÁLASZTÁSA
A MEGFELELŐ KLÍMABERENDEZÉS KIVÁLASZTÁSA A JÁRMŰ TÍPUSÁTÓL FÜGG
HŐSZIGETELÉS, ABLAK-FELÜLETEK...
ÉS EGYÉB FIGYELEMBE VEENDŐ TÉNYEZŐK
Sajnos azt kell mondjuk, hogy nem létezik olyan általános képlet,
amellyel kiszámolható lenne, hogy melyik szabadidős járműhöz melyik
klímaberendezés illik. Az egyforma méretű épületek és az egyforma
hosszúságú járművek merőben más termikus tulajdonságokkal
rendelkezhetnek. A szigetelés, valamint az ablakok száma és
mérete dönti el, hogy mennyi hő jut a belső térbe.
A kicsi ablakokkal rendelkező, jól szigetelt lakóautónak
kisebb hűtőteljesítményre van szüksége, mint egy rosszul szigetelt
és nagy ablakfelületekkel rendelkező járműnek.

JAVASLATUNK:
NE SPÓROLJON A TELJESÍTMÉNYEN!
Ügyeljen arra, hogy a kiválasztott klímaberendezés egy
kicsit magasabb névleges teljesítménnyel rendelkezzen,
mint amire a járműnek szüksége van. Végül is a kisebb
energiafogyasztás érdekében mindig lejjebb veheti a klímát.

JÁRMŰ MÉRETE
A jármű hossza hasznos útmutatás lehet a klímaberendezés
kiválasztásakor. A vásárlás előtt vizsgálja meg alaposan a lakóautó
vagy a lakókocsi belsejét is. Milyen a helyiségek elrendezése,
és hova helyezi majd a klímát? A teljes járműben vagy csak egy
részében kívánja alkalmazni a légkondicionálást? Mekkora a hűteni
kívánt helyiség területe?

JÁRMŰ TÍPUSA
a. Fél-integrált lakóautó
b. Full-integrált lakóautó
c. Alkóvos lakóautó
d. Lakókocsi
e. Furgon
A nagyobb ablakfelületekkel rendelkező szabadidős járművekhez
nagyobb teljesítményű klímaberendezésekre van szükségük. Az
ablakok száma és mérete viszont a jármű típusától függ. A közepes
méretű ablakokkal rendelkező, fél-integrált lakóautó már jelent
némi kihívást a klímaberendezés számára. Még keményebben kell
dolgoznia, ha nagy és gyönyörű panorámaablakokkal rendelkező
full-integrált járműről van szó. A alkóvos előnye, hogy túlnyúló
szerkezet árnyékolja a szélvédőt, így az kevésbé melegszik fel. A
viszonylag kis ablakokkal rendelkező lakókocsik sem jelentenek
problémát.

A KLÍMABERENDEZÉSEK ÁTTEKINTÉSE* JÁRMŰTÍPUS ÉS HOSSZÚSÁG ALAPJÁN
Tetőklíma-berendezések
FreshJet
KLÍMABERENDEZÉS

FreshLight tetőklíma
ablakkal

FreshWell
padlóklíma

FJ 1700

FJ 2200

FJ 3000

FJ 2000

FL 2200

FW 3000

•
–
–
–

–
•
–
–

–
–
•
•

–
–
–
–

–
•
–
–

–
•
•
–

•
–
–
–

–
•
–
–

–
–
•
•

–
–
–
–

•
–
–
–

–
•
•
–

•
–

–
•

–
–

•
•

–
–

–
–

LAKÓKOCSI
legfeljebb 6 m
legfeljebb 7 m
legfeljebb 8 m
8 m felett
LAKÓAUTÓK
legfeljebb 6 m
legfeljebb 7 m
legfeljebb 8 m
8 m felett
FURGON
legfeljebb 6 m
legfeljebb 6,50 m

*Az áttekintés a járművekhez alkalmas tipikus javaslatokat tartalmaz. A klímaberendezések osztályai a jármű típusától és szigetelésétől függően változhatnak.
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DOMETIC FRESHJET – IDEÁLIS A
KÉTZÓNÁS LÉGKONDICIONÁLÁSHOZ.

ÚTI CÉLOK
MILYEN ELVÁRÁSOKNAK FELELJEN MEG A KLÍMABERENDEZÉS?
SVÉDORSZÁG ÉSZAKI RÉSZE
VAGY NYÁRI HŐSÉG SZICÍLIÁBAN…
Ha a hűvösebb skandináv régiókba utazik, akkor a
klímaberendezésnek nem kell különösebben nagy kihívással
szembenéznie, így egy kisebb névleges teljesítményű egység
is elegendő lesz. Ne spóroljon azonban a teljesítményen, ha
gyakran utazik Dél-Európába, még kevésbé akkor, ha gyermekei
vagy háziállatai is Önnel utaznak, hiszen a szabadidős járműben
eltöltött idő gyakran kellemetlenné válhat a forró nyári napokon. Ha
az éjszakák sem hűvösebbek, akkor a pihenés és feltöltődés csak
megfelelő klímaberendezéssel lehetséges.

MILYEN HŰTŐTELJESÍTMÉNYT
VÁRHATOK?
Mindez józan ész és energiafogyasztás kérdése. Alapvetően nem
várhatja el ugyanazt a teljesítményt a lakókocsi-klímaberendezéstől,
mint a járműmotorról hajtott klímarendszertől. Akik 18 °C-ot
remélnek, amikor délben a nap felülről tűz, és a hőmérséklet jóval
30 °C felett van, azok csalódni fognak. Viszont számíthatnak arra,
hogy az éjszakai alváshoz kellemes hőmérsékletviszonyokat kapnak.
Az lakóautó-klímaberendezések célja nem az, hogy megküzdjenek
a külső hőmérséklettel, hanem hogy megakadályozzák a további,
„emberi” tényezők által okozott felmelegedést. A napon álló jármű
belső hőmérséklete általában jóval meghaladja a külső hőmérsékletet.
A klímaberendezések segítenek abban, hogy a kellemesebb klíma
eléréséhez csökkentse a belső hőmérsékletet és páratartalmat.

Szeretné külön szabályozni a hálószoba és a lakótér hőmérsékletét?
Ezt könnyedén megteheti, ha két FreshJet egységet szerel fel.
A megfelelő névleges teljesítmény kiválasztásakor vegye
figyelembe a helyiség méretét, a hőmérsékletre vonatkozó saját
preferenciáit és kedvenc úticéljait. A nagyobb FreshJet 2200 típus
lágyindító funkcióval rendelkezik, míg a kisebb FreshJet 1700 típus
nagyon alacsony indítóárammal működik, így legalább az egyik
klímaberendezést még az alacsony áramköri védelemmel rendelkező
kempingekben is mindig használni tudja.

„A” klímazóna

„B” klímazóna

A gyakorlati szabály a következő: 18 és 22 °C közötti hőmérsékletre
és 40 és 70% közötti páratartalomra törekedjen. Ezek az értékek
a legmegfelelőbbek a kellemes klíma kialakításához. Ha biztosra
akar menni, használjon hőmérőt vagy higrométert, és szükség
esetén kapcsolja be a klímaberendezést. A legjobb az, ha a belső
hőmérséklet legfeljebb 8 °C-kal van a külső hőmérséklet alatt.

12 — DOMETIC.COM
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KLÍMABERENDEZÉSEK
ELEKTROMOS HÁLÓZATON

KOMPRESSZOROK
ÖSSZEHASONLÍTÁSA

HASZNÁLAT A KEMPING TERÜLETÉN

MIK AZ INVERTERES KOMPRESSZOROK ELŐNYEI?

AZ INDÍTÓÁRAMRÓL ÉS AZ ÁRAMKÖRI VÉDELEMRŐL
olyan eszközzel, a lágyindító funkcióval, aminek segítségével még
az ingatag áramellátással rendelkező kempingekben is tökéletesen
indíthatók. Az indítási szakaszban ez a funkció biztosítja a motor
pótlólagos áramellátását. Az indítási fázis kifejezetten rövidebb, és
azelőtt befejeződik, hogy a (lassú) biztosíték reagálhatna. További
előnye, hogy a készülék alapvetően tolerálja a túl hosszú ideiglenes
vezetékek (kábeldobok) miatt bekövetkező feszültségesést.

DOMETICNEK
FRESHJET 2200

A
hagyományos
klímarendszerekben
használt
kompresszorokhoz képest a FreshJet 3000 inverteres
kompresszora
kifejezetten
csendes,
hatékony
és
energiatakarékos. Ennek a fő oka, hogy az elektronikusan vezérelt
kompresszortípusnak nincs tipikus be- és kikapcsolási ciklusa. A
kompresszor fordulatszáma automatikusan alkalmazkodik a hűtési
követelményekhez. Amikor eléri az előre beállított hőmérsékletet,
az inverteres kompresszor nem fog leállni. Ehelyett rendkívül
csendesen és alacsony fordulatszámon tovább működik, hogy a
hőmérsékletet nagyjából állandó szinten tartsa. A hagyományos
klímakompresszor ezzel ellentétben folyamatosan be- és kikapcsol.
Ennek van hangja és több energiát is fogyaszt.
KÖVETKEZTETÉS: Az inverteres kompresszorok csendesebben
működnek a klasszikus kompresszoroknál, és kevesebb energiát
fogyasztanak.

HŐMÉRSÉKLET
A tartalom, specifikáció és a termékek elérhetősége a műszaki fejlesztés következtében változhat.

JELMA YARÁZAT:

HŐMÉRSÉKLET

KI

BE

TELJESÍTMÉNY

HŐMÉRSÉKLET

INVERTERES

BEÁLLÍTOTT

BE
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• Kellemesen csendes működés – szinte teljesen rezgésmentes
• Alacsony hőmérséklet-ingadozás – alacsony energiafogyasztás
• Hosszú működési idő önellátó kempingezéskor a második
akkumulátor használatával
• Nincs feszültségcsúcs az indítási szakaszban – problémamentes
működés még az alacsony áramköri védelemmel rendelkező
kempingekben is

NEM INVERTERES

DOMETIC
FRESHLIGHT 2200

DOMETIC FRESHWELL 3000

AZ ELŐNYÖK ÁTTEKINTÉSE:

HŐMÉRSÉKLET

A szabadidős járművekben általában megtalálható fogyasztók
közül a kompresszoros klímák indítóáram-felvétele a legmagasabb.
Azonban erre csak a másodperc töredékéig van szükség, a
folyamatos üzemeltetésnél az áramfelvétel jelentősen visszaesik.
Mivel a biztosítékok a legtöbb kempingben lassú olvadóbiztosítékok,
a rövid áramlökéseket általában problémamentesen tolerálják. A
FreshJet 2200, a FreshLight 2200 és a FreshWell 3000 modellek
mind kifejezetten nagy teljesítményűek, viszont rendelkeznek egy

KI

BE
IDŐ ALATT

BEÁLLÍTOTT
HŐMÉRSÉKLET

BE
IDŐ ALATT
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KÉT KÉSZLET KÖZÜL VÁLASZTHAT
Két DC-kit berendezésünk kiváló minőségű invertert tartalmaz amely
tiszta szinuszhullámú feszültséget hoz létre a klímaberendezés és
egyéb elektromos készülékek ellátásához. A DSP-T 12 DC-kit 12 Voltos akkumulátorral rendelkező járművekhez alkalmas, míg a DSP-T
24 DC-kit 24 Voltos akkumulátorral rendelkező járművekhez.

ÜZEMELÉS
ÚTKÖZBEN

Mindkét kényelmi készlet szinte az összes FreshJet klímamodellel
használható. A készletek által biztosított funkciók: alacsony
feszültség elleni védelemmel rendelkező töltőáram-elosztó,
230 V-os prioritáskapcsoló a hálózatról történő használathoz és egy
új távirányító, a Dometic DSP-RCT.

DC-KITTEL LEHETSÉGES

A GENERÁTOROK BESEGÍTENEK

HŰTÉS ÚTKÖZBEN IS
1

KELLEMES KLÍMA AKKOR IS, HA NINCS HÁLÓZATI ÁRAMELLÁTÁS

Az összes Dometic klímaberendezés hozzá illő DC-kittel szerelhető
fel a jármű 12 V-os akkumulátoráról történő üzemeltetéshez. Ha
DC-kitet használ, akkor nem kell megvárni, hogy megérkezzen az
úti célhoz – utazás közben is tökéletes klímát teremthet a járműben.
Ez különösen hasznos lehet, amikor a családdal, barátokkal vagy
háziállatokkal utazik.

ÁRAMELLÁTÁS AKÁRHOL, AMIKOR SZÜKSÉG VAN RÁ
2

8

3

SOKKAL TÖBB, MINT „CSAK” EGY
ÁRAMÁTALAKÍTÓ

5

4

7
6

Utazás távoli, félreeső helyekre a megszokott kényelem mellett
– a Dometic generátorokkal mindez lehetséges. Megbízható
áramellátást biztosítanak minden olyan helyen, ahol nincs hálózati
áramellátás. Emiatt kihagyhatatlan tartozék a lakóautós kalandozók
számára, akik maximális szabadságra és függetlenségre vágynak.
A generátorok műszaki adatai: lásd 26–31. o.

A Dometic klímatartozék-kínálatában két különböző egyenáramú
(DC) készletből választhat, amelyek különböző névleges
teljesítménnyel, tulajdonságokkal és funkciókkal rendelkeznek. A
készlet fő elemei egy szinuszinverter (vagy egy trapézinverter) és
egy töltőáram-elosztó. Az utóbbi optimális energiahatékonyságról
gondoskodik vezetés közben. Szabályozza az indítóakkumulátor,
a munka-akkumulátor és a generátor közötti áramelosztást.
Ugyanakkor azt is megakadályozza, hogy az akkumulátorok vagy a
fedélzeti elektronika túlzott terhelésnek legyenek kitéve.
16 — DOMETIC.COM

1. Tetőklíma
2. Padlóklíma
3. Töltőáram-elosztó
+12 V kábel

4. Inverter

Földkábel

5. Munka-akkumulátor

D+ generátor

6. Generátor

Érzékelőkábel

7. Indító akkumulátor

230 V kábel

8. 230 V-os külső aljzat

A tartalom, specifikáció és a termékek elérhetősége a műszaki fejlesztés következtében változhat.
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FRESHJET POWER
A NAGY JÁRMŰVEKHEZ

DOMETIC FRESHJET
A MODERN LÉGKONDICIONÁLÁSI KONCEPCIÓ
Ez a két FreshJet típus a legkisebb méretű klímaberendezés a
piacon. Az itt bemutatott változatok ultra kompakt kialakítással
rendelkeznek, amelyek helyet hagynak a tetőn a napelemek vagy
egy szatellitantenna, vagy esetleg egy második FreshJet számára,
ha külön légkondicionált terekre van szüksége. A FreshJet 1700
típus nagyon alacsony indítóárammal, a 2200 típus lágyindítással
rendelkezik. Ezáltal biztosítható, hogy a klíma simán működjön még
alacsony áramköri védelemmel felszerelt kempingben is.

•
•
•
•
•
•

Kompakt kialakítású és nagyon könnyű
Kellemesen hűvös, páramentesített levegő
Fűtési funkcióval
Nagyon alacsony indítási áramok, FreshJet 2200 lágyindítással
Kettő változat < 5 m és < 7 m közötti hosszúságú járművekhez
Párban is ideális, ha nagyobb járművekben külön
légkondicionált zónákra van szükség

A Dometic FreshJet 3000 a Dometic legújabb innovációja a klímák
terén. A kifejezetten 7 méternél hosszabb lakóautókba tervezett
klíma egyesíti a könnyű, kompakt kialakítás és a meggyőző hűtőés fűtőteljesítmény előnyeit. A készülék kiemelkedő jellemzője: az
új inverteres kompresszor, amely kifejezetten csendes, kellemes
működést és egyben rendkívüli hatékonyságot is biztosít. Ezért ez a
klíma szinte bármely kempingben használható.

Lágyindítással

• A szabadalmaztatott, kéthengeres inverteres kompresszor
csökkenti
a rezgést és rendkívül hatékony
• Alacsony zajszintű ventilátor, három sztenderd fokozattal
• Függőlegesen állítható légbefúvók a légáramlás
egyéni szabályozásához
• Kis össztömeg az alacsony súlypont biztosításához
• Alacsony profilú tetőegység

DOMETIC FRESHJET 3000
INVERTERES KOMPRESSZOR

ÚJDONSÁG

Tető-légkondicionáló légelosztó dobozzal legalább 7 m-es
járművekhez
•
•
•
•
•

Nagy teljesítményű tetőklíma nagy járművekhez
Hűtés, fűtés, páramentesítés egyetlen gombnyomással
Akár 7 méternél hosszabb járművekhez is használható
Hűtőteljesítmény: 2516 W / 8600 BTU/h
Fűtőteljesítmény: 3107 W / 10600 BTU/h

Cikkszám: 9600026626

DOMETIC FRESHJET 1700

DOMETIC FRESHJET 2200

Tetőre szerelhető klímaberendezés légelosztó dobozzal, maximum
6 m-es járművekhez

Tetőre szerelhető klímaberendezés légelosztó dobozzal, maximum
7 m-es járművekhez

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Ultrakompakt és könnyű kialakítás
Hűtés, fűtés, páramentesítés egy gombnyomással
Legfeljebb 6 m hosszú járművekhez használható
Hűtőteljesítmény: 1700 W / 5800 Btu/h
Fűtőteljesítmény: 800 W

Cikkszám: 9105306658

18 — DOMETIC.COM

Ultrakompakt és könnyű kialakítás
Hűtés, fűtés, páramentesítés egyetlen gombnyomással
Legfeljebb 7 m hosszú járművekhez használható
Hűtőteljesítmény: 2200 W / 7500 Btu/h
Fűtőteljesítmény: 1200 W

Cikkszám: 9105306515

A tartalom, specifikáció és a termékek elérhetősége a műszaki fejlesztés következtében változhat.

Távirányítóval

Műszaki adatok: lásd 26–31. o.
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RUGALMAS KLÍMASZABÁLYOZÁS
CAMPEREKHEZ
A furgonból átalakított lakóautókhoz (camper) készült Dometic FreshJet 2000 tetőklíma megalkotásakor mérnökeink a népszerű FreshJet
sorozat ultrakompakt tetőre szerelhető egységét egy légelosztó dobozzal kombinálták, amely kellemesen lágy légfüggöny hatást állít
elő. A levegő négy irányba áramlik – előre, hátra, balra és jobbra.
Mind a négy légbefúvó egyenként állítható, hogy pontosan a kívánt
helyre irányítsa a levegőt. A levegő hűtése mellett a FreshJet 2000
használható a levegő fűtésére és párátlanítására is. A hőmérséklet
és a ventilátor sebessége távolról is kényelmesen szabályozható.
Szabályozható LED-világítással rendelkezik, lágyindítási funkciója
pedig még az ingadozó feszültségellátással rendelkező kempingekben is garantálja a megbízható indítást. A sötétszürke, aerodinamikus kialakítású tetőegység tökéletesen kiegészíti a modern campermodellek formatervét.

Lágy
indítással

• Ultrakompakt és könnyű kialakítása miatt ideális a furgonból
átalakított lakóautókhoz
• A levegő hűtése, fűtése vagy páramentesítése egyetlen
gombnyomással
• Különleges tervezésű légelosztó doboz – állítható légáramlással
a négy légbefúvóból
• A lágyindítás biztosítja a megbízható indítást az alacsony
áramköri védelemmel rendelkező kempingekben is
• A sötétszürke tetőegység tökéletesen kiegészíti a furgonból
átalakított modern lakóautómodellek formatervét

DOMETIC FRESHLIGHT
KLÍMABERENDEZÉS ÉS ABLAK EGYEDI KOMBINÁCIÓJA
Ennél az innovatív klímaberendezésnél nincs szükség a tetőablak
feláldozására – épp ellenkezőleg. A Dometic FreshLight modellnél az
ablak már be van építve a klímaberendezésbe, melynek eredménye
a tökéletes fedélzeti hőmérséklet a lakóautóban vagy a lakókocsiban,
miközben felülről még mindig bejut a természetes fény.

• Tető-légkondicionálók tetőablakkal, maximum 7 m-es
járművekhez
• A hőmérséklet és a ventilátor sebessége távirányítóval
kényelmesen állítható
• Kezelőpanel beépített, szabályozható fényerősségű LEDvilágítással
• Egyéni légáramlás-szabályozás automatikus
ventilátorszabályozással
• Energiatakarékos hűtés üzemmód, valamint
hőszivattyús fűtés üzmmód
• Tetőablak aktív szellőzőrendszerrel és
egyszeres berakású sötétítővel

DOMETIC FRESHJET 2000

DOMETIC FRESHLIGHT 2200

Tetőre szerelhető klímaberendezés légelosztó dobozzal, maximum
6,5 m-es járművekhez

Tetőre szerelhető klímaberendezés tetőablakkal, maximum 7 m-es
járművekhez

•
•
•
•
•

• Hűtőteljesítmény: 2200 W / 7500 Btu/h
• Fűtőteljesítmény: 2050 W / 2700 W
• A hőmérséklet és a ventilátor sebessége távirányítóval
kényelmesen állítható
• Kezelőpanel beépített, szabályozható fényerősségű LED-világítással

Furgonokhoz tervezett, ultrakompakt és könnyű kialakítás
Hűtés, fűtés, páramentesítés egyetlen gombnyomással
Maximum 6,5 m hosszú járművekbe ideális
Hűtőteljesítmény: 2000 W / 6800 BTU/h
Fűtőteljesítmény: 1200 W / 4100 BTU/h

Cikkszám: 9102900165

Cikkszám: 9600025737

Távirányítóval

Távirányítóval
Műszaki adatok: lásd 26–31. o.
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DOMETIC FRESHWELL

RUGALMAS LÉGELOSZTÁS

PADLÓKLÍMA

KONCENTRÁLTAN VAGY KÜLÖNBÖZŐ HELYISÉGEKBE

Még üres az ülés alatti terület? Akkor számos oka van, hogy miért
ott helyezze el a klímaberendezést: nem terheli a tetőt, a súlypont
és a jármű külső méretei pedig nem változnak – vagyis a jármű
továbbra is befér otthon a garázskapun. A FreshWell 3000 a
2700 W alatti készülékek piacán a legkompaktabb padlóklíma
a Dometic kínálatában. Ez a klímaberendezés a legkorszerűbb
hőszivattyús technológiát alkalmazza, és gond nélkül biztosít erős

fűtést a hűvösebb napokon. A FreshWell 3000 kifejezetten csendes
működésű, míg a légbefúvó rendszere kellemes légáramlatot
biztosít, ami a tartozékok segítségével egyenletesen oszlik el a
három befúvónyílás között. A befúvónyílások a járműben szükség
szerint elhelyezhetőek, akár egy pontban összpontosítva, akár
különböző helyiségekben. A hozzá tartozó DC-kit segítségével a
padlóklíma még vezetés közben is használható.

A FreshWell 3000 beszerelése után a légelosztó rendszer a
kiegészítő tartozékokkal az egyéni igényeknek megfelelően testre
szabható. Lehetővé teszi mindhárom légbefúvó egy helyen történő
koncentrálását és egy pontra irányítását. Alternatív megoldásként a
légbefúvók a beltér különböző helyein is elhelyezhetőek egy terület

lefedéséhez. Mindegyik funkció könnyen aktiválható távirányítóval:
A BE/KI, a hőmérséklet-kiválasztás, a ventilátorsebesség és az
üzemmód is. A távirányítón digitális kijelző mutatja a kiválasztott
beállítást.

TARTOZÉKOK AZ
EGYEDI LÉGELOSZTÁSHOZ:

DOMETIC FRESHWELL 3000
Lágyindítással

DOMETIC FRESHWELL FW-ADC
90°– ívelt szakasz, 60 mm
Cikkszám 9100300015

Padlóklíma maximum 8 m hosszú járművekhez
A lakókocsik és lakóautók ülés alatti tárolóhelyébe történő
beszerelés kényelmes, hatékony és helytakarékos légkondicionáló
megoldás maximum 8 m hosszú járművekbe.
• Padlóklíma maximum 8 m hosszú járművekhez
• Hűtőteljesítmény: 2700 W / 9200 Btu/h
• Fűtőteljesítmény (hőszivattyú + fűtőelem): maximum 3000 W*

DOMETIC FRESHWELL FW-ADG
Kör alakú befúvórács, két részes, ø 190 mm
Cikkszám 9100300018
DOMETIC FRESHWELL FW-ADG
Négyszögletes légbeszívó rács, 240 x 240 mm
Cikkszám 9100300017
DOMETIC FRESHWELL FW-ADG
Kör alakú befúvó rácskészlet, ø 60 mm
Cikkszám 9100300077

Cikkszám: 9105306670

* Ha csökken a környezeti hőmérséklet, akkor csökken a hőszivattyú
fűtőteljesítménye. Javasoljuk, hogy ezt +2 °C feletti környezeti
hőmérsékleten üzemeltesse.

DOMETIC FRESHWELL FW-ADH
Rugalmas tömlő, ø 60 mm x 10 m
Cikkszám 9100300019

Távirányítóval
Műszaki adatok: lásd 26–31. o.
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A TÖKÉLETES FOTÓ
NYOMÁBAN
SEAN SCOTT

A munkám és az utazásaim szerte Ausztráliában olyan dolgok,
amiket sosem tekintek „lejátszottnak”. Néha olyan helyeken és
környezetekben találom magam, amelyek igazán lélegzetelállítóak.
Ausztráliát azonban a világ egyik legkíméletlenebb éghajlata
jellemzi, ám az, hogy a lakókocsim Dometic klímával van felszerelve,
kifejezetten élvezhetővé teszi a munkámat ebben a környezetben is.
Bármennyire is próbálok és szeretek a szabadban élni és dolgozni,
határozottan vannak olyan időszakok, amikor szükségem van a
légkondicionált lakóautóm biztonságára és kényelmére. Menedéket
nyújt a nappali hőséggel szemben, a fotóimat pedig kényelemben
szerkeszthetem. Éjjel rendkívül csendes, és a légkondicionált
lakókocsi komfortja sokszor segített már hozzá a békés éjszakai
pihenéshez. Lehetővé teszi számomra, hogy olyan helyeken éljek és
dolgozzak, ahová egyébként csak télen juthatnék el, mert tudom,
hogy mindig egy helyem, ahová a hőség elől menekülhetek.

Alkalmanként a fordított ciklusú funkciót is használtam az utazásaim
során és élveztem a fűtést is. Nem volt gyakran rá szükségem, de néha
a korai reggeleken, mielőtt elindultam volna a napkeltét lefotózni,
nagyszerű volt zuhanyozás után felmelegedni. Gyakran használom
az időzítő funkciót is, hogy amire visszaérek a napi munkából, a
járművem kellemesen hűvösen várjon többletfogyasztás nélkül, s
ha éjjel lesik a hőmérséklet, a távirányítóval az ágyból is bármikor
kikapcsolhatom. Szeretem a Dometic klímámat, és nem hiszem,
hogy körbeutazhatnám Ausztráliát nélküle.

instagram.com/seanscottphotography

További információ: DOMETIC.COM > MÁRKÁNK > DOMETIC NAGYKÖVETEK
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2.13 / Dometic tetőre szerelhető klímaberendezések
Lágy
indítással

Lágy
indítással

MŰSZAKI ADATOK

KLÍMABERENDEZÉSEK
Cikkszám
Megfelelő járműhossz (m)
Hűtőteljesítmény (W / Btu / h)
Fűtőteljesítmény (W)
Fogyasztás
Hűtés / fűtés üzemmód (W)
Hőszivattyú (W)

FRESHJET 1700

FRESHJET 2200

FRESHJET 3000

FRESHJET 2000

9105306658

9105306515

9600009483

9600025737

max. 6

max. 7

7 felett

max. 6,5

1700 / 5800

2200 / 7500

2516 / 8600

2000 / 6800

800

1200

3107*¹

1200

620 / 800
—

950 / 1200
—

594 / 898
—

940 / 1200
—

230 V váltóáram / 50 Hz

230 V AC / 50 Hz

230 V AC / 50 Hz

Bemeneti feszültség
Áramfogyasztás
Hűtés (A)
Fűtés (A)
Igényelt áramköri védelem
Hűtés (A)
Fűtés (A)
Hűtőközeg
Hűtőközeg mennyisége
CO2-együttható
Globális felmelegedési potenciál (GWP)

2,7/ 3,5
—

4,1 / 5,2
—

4,6 / 7,4
—

4,6 / 7,4
—

4
4

5
6

8
7,4

5
6

R407c
0,545 kg
0,96683 t
1774

R407c
0,520 kg
0,92248 t
1774

R407c
0,78 kg
0.1629 t
2088

R407c
0,520 kg
0,92248 t
1774

665 x 240 x 997
518 x 48 x 579

787 x 225 x 562
518 x 48 x 579

Méretek (Sz x Ma x Mé, mm)
Külső
Belső
Tetőnyílás (Sz x Mé, mm)
Tetővastagság (mm)
Súly (kg)

562 x 225 x 787
470 x 45 x 555
400 x 400

400 x 400

400 x 400

400 x 400

25 – 60

25 – 60

25 – 60

25 – 60

29

32

37

32

Légbefúvók száma

2 (elöl/hátul)

4 (elöl/hátul/bal/jobb)

4 (elöl/hátul/bal/jobb)

Légbefúvó funkciók

A légáramlás minden nyílásnál fokozatmentesen szabályozható

A légáramlás minden nyílásnál fokozatmentesen szabályozható

A légáramlás minden nyílásnál fokozatmentesen szabályozható

4

4

4

Ventilátorfokozatok száma

•

•

•

E-tanúsítvány / gépjárművekre vonatkozó EMK-irányelv

E-tanúsítvány / gépjárművekre vonatkozó EMK-irányelv

E-tanúsítvány / gépjárművekre vonatkozó EMK-irányelv

TEC 29, TEC 30EV, TEC 40D, T 2500H

TEC 29, TEC 30EV, TEC 40D

TEC 29, TEC 30EV, TEC 40D

–

DSP-T 12 / DSP-T 24

Távirányító
Vizsgálati tanúsítványok
/ Opcionális kiegészítő tartozékok
Megfelelő generátorok
DC-kitek

DSP-T 12 / DSP-T 24

DSP-T 12 / DSP-T 24

Illesztőkeret

Illesztőkeret FreshJet modellekhez, 400 x 400 mm-nél nagyobb tetőkivágásba való beszereléshez / 9103500476

Illesztőkeret

Illesztőkeret klímákhoz vagy tetőablakhoz, trapézlemezes tetőkhöz / 9104114007
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*1 Maximális fűtési kapacitás = hőszivattyú kapacitása plusz a fűtőszál kapacitása
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2.10 / Dometic tetőre szerelhető klímaberendezések

2.13 / Dometic padlóklíma

Lágy
indítással

MŰSZAKI ADATOK

KLÍMABERENDEZÉSEK

FRESHLIGHT 2200

FRESHWELL 3000

9102900165

9105306670

max. 7

max. 8

2200 / 7500

2700 / 9200

Fűtőteljesítmény (W)

2700 *¹

3000 *²

Fogyasztás
Hűtés (W)
Hőszivattyú (W)

950 / —
1200

990 / —
1100

Bemeneti feszültség

230 V

230 V

Áramfogyasztás
Hűtés (A)
Fűtés (A)

4,1 / —
5,2

4,3 / —
4.8

5
6

5
5

R407c
0,560 kg
0,9934 t
1774

R410a
0,600 kg
1,2528 t
2088

758 x 210 x 1105
550 x 53 x 880

400 x 286 x 628
—

400 x 700

—

25 – 60

—

Cikkszám
Megfelelő járműhossz (m)
Hűtőteljesítmény (W / Btu / h)

Igényelt áramköri védelem
Hűtés (A)
Fűtés (A)

Hűtőközeg
Hűtőközeg mennyisége
CO2-együttható
Globális felmelegedési potenciál (GWP)
Méretek (Sz x Ma x Mé, mm)
Külső
Belső
Tetőnyílás (Sz x Mé, mm)
Tetővastagság (mm)
Súly (kg)

42

21

Légbefúvók száma

2 (elöl/hátul)

3 légbefúvó

Légbefúvó funkciók

A légáramlás minden nyílásnál fokozatmentesen szabályozható

3 légbefúvó (opcionális), melyek egymás mellett vagy igény szerint helyezhetők el

Ventilátorfokozatok száma

4

3

Távirányító

•

•

E-tanúsítvány / gépjárművekre vonatkozó EMK-irányelv

E-tanúsítvány / gépjárművekre vonatkozó EMK-irányelv

TEC 29, TEC 30EV, TEC 40D, T 2500H

TEC 29, TEC 30EV, TEC 40D

DSP-T 12 / DSP-T 24

DSP-T 24

9103500237

—

Vizsgálati tanúsítványok
/ Opcionális kiegészítő tartozékok
Megfelelő generátorok
DC-kitek
Védőburkolat

*1 Maximális fűtés = hőszivattyú teljesítménye.
*2 Maximális fűtés = hőszivattyú teljesítménye + fűtőellenállás teljesítménye
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3.39 / Választható bővítmények klímaberendezésekhez

2.08 / Kényelmi megoldások

MŰSZAKI ADATOK

MŰSZAKI ADATOK

GENERÁTOROK

T 2500H

TEC 29

TEC 30EV

TEC 40D

Cikkszám

9102900005

9102900299

9102900033

9102900295

Üzemmód / üzemanyag

Normál
ROZ 91 benzin

Normál
ROZ 91 benzin

Dízel

Dízel

max. 1,2 l/h

max. 1,2 l/h

max. 0,7 l/h

max. 1,4 l/h

Állandó teljesítmény (W)

2000

2600

2500

3500

Csúcsteljesítmény (W)

2200

2900

2900

3900

Fogyasztás

Kimeneti feszültség

230 V AC ±10 %
(folyamatos) / tiszta szinuszhullám

230 V AC ±1%
(folyamatos) / tiszta szinuszhullám

•

•

•

•

Max. indítóáram (A)

24

33

33

45

Zajszint 7 méteres távolságban

60

54 – 59

60

64

Hangszigetelt

•

•

•

•

Vezetékes távirányítóról történő
üzemeltetés

•

•

•

•

Vizsgálati tanúsítványok

E3

E13

E13

E24

4,0 (5,5)

4,0 (5,5)

3,3 (4,5)

4,7 (6,4)

640

580

572

765

Rövidzárlat elleni védelem

Motorteljesítmény(kW (LE)
Szélesség a felfüggesztéssel együtt
(mm)
Méret (Sz x Ma x Mé, mm)

530 x 290 x 385

480 x 290 x 385

765 x 457 x 467

Rozsdamentes acél

Ház kivitele
Súly (kg)

465 x 465 x 466

50,0

44,0

70,0

96,5

•

•

•

•

/ Az alábbi Dometic klímákkal használható
FreshLight 2200
FreshJet 1700

•

•

•

•

FreshJet 2000

•

•

•

•

FreshJet 2200

•

•

•

•

FreshJet 3000

—

•

•

•

FreshWell 3000

—

•

•

•
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DC-KITEK 12 VAGY 24 V-OS
ÜZEMELTETÉSHEZ

DC DSP-T 12 KÉSZLET

DC DSP-T 24 KÉSZLET

9600007286

9600007287

30 – 113

50 – 75

Ajánlott generátorteljesítmény (A)*²

≥ 150

≥ 75

Akkumulátor(ok) javasolt
összteljesítménye (Ah)*³

≥ 250

≥ 250

Állandó teljesítmény (W)

1800

1800

Méret (Sz x Ma x Mé, mm)
Inverter

284 x 118 x 405

284 x 118 x 405

•
•
7,5
35
2
•

•
•
7,5
35
2
•

FreshLight 2200

•

•

FreshJet 1700

•

•

FreshJet 2000

•

•

FreshJet 2200

•

•

FreshJet 3000

–

–

FreshWell 3000

•

•

Cikkszám
Áramfelvétel
(12 V DC) (A)*¹

Szállítási terjedelem:
Szinusz inverter
Hálózati prioritáskapcsoló
Távirányító, vezérlőkábel (m)
2 akkumulátorkábel, 1,5 m hosszú (mm²)
230 V-os csatlakozókábel (darab)
Töltőáram elosztó
nagyteljesítményű relével
/ Az alábbi Dometic klímákkal használható

*¹ Az áramfelvétel a klímaberendezés típusától és a környezeti hőmérséklettől függ.
*² A generátorteljesítmény a klímaberendezés típusától és a környezeti hőmérséklettől függ.
*³ Az akkumulátor(ok) összteljesítménye a klímaberendezés típusától és a környezeti hőmérséklettől függ.
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A TELJES KÉNYELMI
VÁLASZTÉK
Tekintse meg termékeinket:
dometic.com

DOMETIC ZRT.
Értékesítési Iroda
1147 Budapest,
Kerékgyártó u. 5.
Tel.
+36 1 468 4400
Fax
+36 1 468 4401
E-mail budapest@dometic.hu
Internet dometic.com

