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BOGATA OFERTA WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO
DO SAMOCHODÓW OSOBOWYCH, CIĘŻAROWYCH I DOSTAWCZYCH

KATALOG 2018

WITAJ W ŚWIECIE DOMETIC
NASZYM ZADANIEM JEST UŁATWIĆ CI PRACĘ
Manewrowanie dużym pojazdem jeszcze nigdy nie było tak proste.
Nasz system kamera-monitor, zapewniający pełną widoczność 360°
wokół pojazdu, znacznie ułatwia pracę kierowcy. Ta innowacja to
tylko jeden z wielu przykładów naszych starań mających na celu ułatwienie życia w drodze, a co za tym idzie – efektywności w branży
transportowej.

2 — DOMETIC.COM

Z naszych produktów korzystają dziesiątki tysięcy kierowców ciężarówek oraz niezliczone ilości posiadaczy samochodów osobowych
i dostawczych, operatorów floty i dealerów pojazdów specjalistycznych. Wiedzą oni bowiem, że zawsze mogą polegać na naszych inteligentnych rozwiązaniach. Przekonaj się o tym sam. W czym możemy
Ci pomóc?

DOMETIC ON-LINE
Na naszej stronie znajdziesz pełną ofertę produktów
Dometic wraz ze szczegółowymi informacjami o każdym z nich.
A także interesujące fakty na temat naszej firmy oraz wszystkie
katalogi w wersji elektronicznej, gotowe do pobrania.
DOMETIC.COM
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SPIS TREŚCI
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ŻYWNOŚĆ I NAPOJE
W dowolnej chwili zaparz kawę lub herbatę, ciesz się ciepłymi i zdrowymi posiłkami, a swoje
zapasy przechowuj w odpowiedniej temperaturze, dzięki czemu pozostaną świeże przez całą podróż …
Wszystko to dzięki naszym przenośnym sprzętom kuchennym. Z Dometic na pewno niczego Ci nie zabraknie.

STRONY 8 – 47

HIGIENA

ZASILANIE

Duża moc, bezprzewodowa praca, doskonałe
czyszczenie: nasz zasilany akumulatorem odkurzacz
do pracy na mokro i na sucho poradzi sobie ze
wszystkimi zanieczyszczeniami w pojeździe.

Inteligentne systemy elektroniczne i poręczne
akcesoria Dometic zawsze zapewniają wystarczającą
ilość energii elektrycznej na pokładzie. Nawet
w odległych zakątkach świata.

STRONY 78 – 81

STRONY 82 – 105
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ŻYWNOŚĆ I NAPOJE
Gotowanie
Lodówki turystyczne
Lodówki wolnostojące i do zabudowy

12 – 19
20–39
40–47

CHŁODZENIE
Klimatyzatory
Markizy
Wentylator dachowy z oknem

52 – 63
64 – 75
76 – 77

CHŁODZENIE
Innowacyjne rozwiązania sprawiają, że praca
kierowców ciężarówek staje się znacznie
przyjemniejsza. Klimatyzatory postojowe gwarantują
doskonałe warunki do odpoczynku, markizy
zapewniają prywatność i cień, a wentylator dachowy
z oknem doskonałą wentylację!

HIGIENA
Czyszczenie

78 – 81

STRONY 48 – 77

ZASILANIE
Energia

82 – 105

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA
Rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa
Wspomaganie kierowcy

BEZPIECZEŃSTWO
I OCHRONA
Usiądź wygodnie w fotelu i zrelaksuj się! Akcesoria
zapewniające bezpieczeństwo i systemy wspomagania
kierowcy Dometic sprawią, że będziesz mógł się
odprężyć. Redukują stres w każdej trudnej sytuacji
i wnoszą więcej radości do prowadzenia pojazdu.

110 – 117
118 – 159

DANE TECHNICZNE
Dane techniczne

160 – 189

STRONY 106 – 159
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SPIS TREŚCI
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NOWOŚCI
2018
Zgodnie z naszym motto „Mobile living made easy” prezentujemy
innowacyjne nowości na sezon 2018 zapewniające jeszcze większą swobodę i niezależność w podróży. I tak na przykład całkowicie
zmodernizowaliśmy naszą gamę akcesoriów elektronicznych, które
teraz pozwalają jeszcze lepiej wykorzystać cenną moc akumulatora

bez konieczności rezygnowania z komfortu. Nasz system kameramonitor zapewniający pełną widoczność 360° wokół pojazdu redukuje natomiast stres podczas manewrowania dużymi jednostkami.
Z kolei sympatycy naszych dwustrefowych lodówek kompresorowych z pewnością docenią nasz nowy model o średniej wielkości.

NOWOŚĆ!
SINEPOWER DSP / DSP-T
NOWE INWERTERY SINUSOIDALNE

NOWOŚĆ!
COOLFREEZE CFX 75DZW
JEDNOCZESNE CHŁODZENIE I GŁĘBOKIE MROŻENIE

Zadaniem inwertera sinusoidalnego jest przekształcanie napięcia 12 V lub 24 V pochodzącego z akumulatora na czyste sinusoidalne
napięcie 230 V. Nasze nowe inwertery sinusoidalne SinePower
serii DSP i DSP-T dokonują tego w innowacyjny sposób.

Nowy model wśród dwustrefowych lodówek kompresorowych:
CoolFreeze CFX 75DZW o pojemności 70 litrów umożliwia
jednoczesne chłodzenie i zamrażanie do -22°C. Temperaturę
chłodzenia można regulować i monitorować poprzez WiFi
za pomocą specjalnej aplikacji.

Więcej informacji na str. 96 – 101

Więcej informacji na str. 37
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NOWOŚĆ!
PERFECTVIEW VT 50WIFI
SYSTEM COFANIA DO SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
Z TRANSMISJĄ PRZEZ WIFI
System przesyła sygnały wideo z kamery cofania poprzez WiFi
do aplikacji na smartfonie lub tablecie. Ultrakompaktową kamerę
można łatwo przymocować do tablicy rejestracyjnej pojazdu.

Więcej informacji na str. 134

NOWOŚĆ!
PERFECTVIEW CAM 360
SYSTEM KAMERA-MONITOR UMOŻLIWIAJĄCY
OBSERWACJĘ SYTUACJI NA DRODZE ZE
WSZYSTKICH STRON
Nasz nowy system CAM 360 oferuje doskonałą, pełną
widoczność 360° wokół pojazdu i zapewnia bezpieczeństwo nawet
podczas wykonywania bardzo skomplikowanych manewrów.
Więcej informacji na str. 138 – 139
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/ GOTOWANIE
/ LODÓWKI TURYSTYCZNE
/ LODÓWKI STACJONARNE

ŻYW
I NA

NOŚĆ
POJE

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE
INFORMACJE OGÓLNE

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE
MIEJ SIĘ DOBRZE W TRASIE!
Ciężarówka to coś więcej, niż tylko miejsce pracy na kołach. Przez
wiele dni w roku jest Twoim drugim domem – miejscem, w którym
mieszkasz, jesz i śpisz. W jej przestrzeni nie ma zbyt wiele miejsca
na sprzęty zapewniające komfort. Ale czy na pewno? Cóż, naszym
zdaniem zmieści się w niej doskonale dopasowana lodówka, praktyczny ekspres do kawy, a nawet kuchenka mikrofalowa.
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Projektanci naszych produktów zadbali o wszystko, co sprawi, że
poczujesz się jak w domu. Ciesz się więc zdrowym jedzeniem, doskonale schłodzonymi napojami i filiżanką gorącej, ożywczej kawy
lub herbaty nawet daleko od domu. Akcesoria Dometic są łatwe
w montażu i wytrzymałe. Zostały w końcu zaprojektowane specjalnie do użytku w drodze.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści oraz w specyfikacjach i dostępności produktów w ramach ich udoskonaleń technicznych.

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE

01

02

CHŁODZENIE
HIGIENA

01 GOTOWANIE

02 LODÓWKI TURYSTYCZNE
Wybierz swój model z największego
asortymentu przenośnych lodówek
w Europie. Nasze wydajne lodówki
kompresorowe nadają się do chłodzenia
i głębokiego mrożenia. Lekkie lodówki
termoelektryczne mogą zaś zarówno
chłodzić, jak i utrzymywać temperaturę
ciepłej żywności.

03 LODÓWKI STACJONARNE
Przedstawiamy Ci praktyczne lodówki
kompresorowe różnych rozmiarów,
z zamrażalnikiem lub bez. Posiadamy
lodówki zaprojektowane specjalnie
do trzech popularnych modeli ciężarówek.
Niewykorzystywane schowki możesz
z łatwością zmienić w komory chłodnicze.
Dobrze przemyślane rozwiązania
gwarantują bezproblemowy, bezpieczny
i dyskretny montaż.
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BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

Kuchenka mikrofalowa umożliwi Ci
przygotowywanie w drodze zdrowych
i tanich posiłków. Ekspresy – zaparzenie
od jednej do nawet pięciu filiżanek kawy.
A nasz czajnik elektryczny zagotowanie
wody na herbatę, zupę, cappuccino i inne
gorące napoje. Wszystkie te produkty
zostały zaprojektowane specjalnie do użytku
w samochodach ciężarowych, dostawczych
i osobowych.

ZASILANIE

03

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE
GOTOWANIE

GOTO
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Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści oraz w specyfikacjach i dostępności produktów w ramach ich udoskonaleń technicznych.

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE

CHŁODZENIE

HIGIENA

ZASILANIE

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

WANIE
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ŻYWNOŚĆ I NAPOJE
GOTOWANIE

TWOJA WŁASNA
KUCHNIA NA POKŁADZIE
MOBILNE URZĄDZENIA DO GOTOWANIA
Po co tracić czas i pieniądze na korzystanie z gastronomii przy autostradach, gdy jest tańsza alternatywa? Jeśli lubisz niezależność,
po prostu spakuj wystarczającą ilość jedzenia i napojów na drogę.
Dzięki własnej kuchni na pokładzie będziesz mógł w każdej chwili
przygotować coś ciepłego podczas postojów: kawę, herbatę, cappuccino, zupę w proszku, a nawet cały niewielki posiłek.
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Nasza oferta mobilnych urządzeń do gotowania obejmuje mnóstwo
praktycznych udogodnień: ekspresy do kawy, czajnik elektryczny,
a nawet kuchenkę mikrofalową. Wszystkie one zostały specjalnie
zaprojektowane do użytku w samochodach ciężarowych i są wyposażone w odpowiednie przyłącza oraz akcesoria do bezpiecznego
i pewnego montażu na pokładzie. Ciesz się przyjemną przerwą
w pracy, a po niej z nową energią ruszaj w dalszą drogę!

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści oraz w specyfikacjach i dostępności produktów w ramach ich udoskonaleń technicznych.

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE

01

02

CHŁODZENIE
HIGIENA

03

01 EKSPRESY DO KAWY

Gorąca woda na herbatę, zupę, cappuccino
i nie tylko. Pojemność ok. 0,75 litra.
Wytrzymała technologia gwarantuje
bezpieczną pracę podczas przemieszczania
się. Automatyczne wyłączanie po osiągnięciu
temperatury wrzenia. Zestaw do montażu
na ścianie lub blacie. Modele na 12 V i 24 V.

03 KUCHENKA MIKROFALOWA
17-litrowa kuchenka mikrofalowa
do ciężarówek: zapewnia zdrowe i niedrogie
posiłki w trasie. Zintegrowane zasilanie 24 V,
trzy poziomy mocy i funkcja rozmrażania.
Wytrzymała konstrukcja, łatwe czyszczenie.
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BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

02 CZAJNIK ELEKTRYCZNY

ZASILANIE

Doskonały i prosty sposób na filiżankę kawy:
ekspresy na 1 lub 5 filiżanek, zaprojektowane
specjalnie do użytku w drodze. Wygodna
i bezpieczna obsługa. Z zestawem
do montażu na ścianie lub blacie. Modele
na 12 V i 24 V.

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE
GOTOWANIE / PERFECTCOFFEE / PERFECTKITCHEN

DOSKONAŁA KAWA NA POKŁADZIE

DOMETIC PERFECTCOFFEE MC 01

DOMETIC PERFECTCOFFEE MC 052 / 054

Idealne rozwiązanie, gdy jest mało miejsca lub gdy podróżujemy w
pojedynkę – ekspres do kawy zapewnia doskonałe parzenie kawy –
jednej filiżanki naraz.

Ten zaprojektowany pod kątem użytkowania podczas podróży
ekspres do kawy pozwala zaparzyć do pięciu filiżanek pysznej kawy.

• Kompaktowy ekspres do kawy, który zaparza jednorazowo jedną
filiżankę kawy
• Krótki, pięciominutowy czas parzenia
• Automatyczny wyłącznik z zabezpieczeniem przed gotowaniem na sucho
• Wygodny filtr zamontowany na stałe
• Zestaw do mocowania na blacie
• Zasilanie przez gniazdo zapalniczki samochodowej

• Filtr wymienny do łatwego użytkowania
• Wbudowany uchwyt zabezpieczający do przenoszenia szklanego
dzbanka
• Zestaw do montażu na ścianie lub blacie
• Dzbanek na pięć filiżanek
• Płyta grzejna z termostatem

12 V / Nr katalogowy 9600000338
24 V / Nr katalogowy 9600000339

12 V / Nr katalogowy 9600000340
24 V / Nr katalogowy 9600000341
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Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści oraz w specyfikacjach i dostępności produktów w ramach ich udoskonaleń technicznych.

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE

NIE MA TO JAK KUBEK
CZEGOŚ GORĄCEGO

CHŁODZENIE

Twoja ulubiona kawa to ta „po turecku”? Wsyp do kubka dwie łyżeczki kawy, zalej gorącą wodą, zamieszaj i gotowe! Nasz czajnik
to przydatny gadżet – naprawdę warto go mieć. Jest przyjazny dla
kieszeni i można go wykorzystać do szybkiego przygotowania filiżanki herbaty, cappuccino lub zupy. Dostępny w dwóch wersjach –
na 12 lub 24 V. W komplecie z zestawem montażowym.

HIGIENA

Pojemność
ok. 0,75 litra
DOMETIC PERFECTKITCHEN MCK 750

Czajnik z możliwością podłączenia do zasilania 12 V lub 24 V
Zaprojektowany specjalnie do użytku mobilnego
Wytrzymała technologia przekaźnikowa
Automatyczne wyłączanie po zagotowaniu się wody
Zabezpieczenie przed włączeniem pustego urządzenia
Wskaźnik stanu pracy

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

•
•
•
•
•
•

ZASILANIE

Nie ma to jak usiąść z filiżanką dobrej herbaty – czajnik
Dometic PerfectKitchen na 12 V lub 24 V zapewni Ci tę przyjemność,
kiedykolwiek zechcesz.

12 V / Nr katalogowy 9600000342
24 V / Nr katalogowy 9600000343

ZASILANIE

ODCHYLANA POKRYWA

PRZYŁĄCZANIE

Dostępne są dwa modele – na 24 lub 12 V DC

Równie wygodna jak w domowym czajniku

Wystarczy podłączyć do gniazda zapalniczki
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ŻYWNOŚĆ I NAPOJE
GOTOWANIE / KUCHENKA MIKROFALOWA

KUCHENKA MIKROFALOWA DO POJAZDÓW CIĘŻAROWYCH

KUCHENKA
MIKROFALOWA
MWO 24

Kierowcy samochodów ciężarowych nie zawsze docierają na czas w odpowiednie miejsce, aby zjeść dobry posiłek. Dzięki kuchence
mikrofalowej Dometic MWO 24 zabudowanej w kabinie będziesz mógł jeść smaczne,
pożywne posiłki w trasie. Kiedy i gdzie tylko
zechcesz.
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Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści oraz w specyfikacjach i dostępności produktów w ramach ich udoskonaleń technicznych.

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE

PORA NA OBIAD
DOMETIC MWO 24
Kuchenka mikrofalowa z wbudowanym falownikiem, 24 V, 500 W

CHŁODZENIE

Tworzone z myślą o drodze, wytrzymałe i wygodne, aby ułatwić
życie kierowcom ciężarówek: Ta kuchenka mikrofalowa ma trzy
poziomy podgrzewania i funkcję rozmrażania. Jest łatwa w używaniu
oraz prosta do czyszczenia, ponieważ zamiast zwykłego talerza
obrotowego ma płytę ceramiczną wbudowaną na stałe. Lekka
konstrukcja w kształcie trapezu jest przeznaczona do montażu w
kabinie ciężarówki.

HIGIENA

• Kuchenka mikrofalowa o przyjaznej dla użytkownika konstrukcji
• Łatwa w czyszczeniu zintegrowana płyta ceramiczna
• Wytrzymała konstrukcja do użytku w trasie i wygodne funkcje, aby
ułatwić życie kierowcom ciężarówek
• Zatwierdzona do stosowania w pojazdach wiodących producentów
ciężarówek
• Schowek z oświetleniem LED
• Wyposażony w dwa wsporniki mocujące

Kształt lekko zbliżony do trapezu jest doskonale przystosowany
do miejsca dostępnego w ciężarówce.
335 mm

279 mm
257 mm

ZASILANIE

Nr katalogowy 9600000535

KONCEPCJA BEZPIECZEŃSTWA

INTELIGENTNE ZARZĄDZANIE ENERGIĄ
Zabezpieczenie nad- i podnapięciowe oznaczone symbolem
baterii na wyświetlaczu. Automatyczne przełączanie na tryb
czuwania po 180 sekundach od zakończenia gotowania, o ile
nie zostanie naciśnięty żaden przycisk. Funkcja zapamiętywania
ostatnich ustawień.

WŁĄCZ I UŻYWAJ
Złącze zasilania na 24 V

PRZYJAZNY DLA UŻYTKOWNIKA
PANEL STEROWANIA
Duże, czytelne cyfry i symbole

445 mm

FUNKCJA ROZMRAŻANIA

MAKS. 30 MIN

FUNKCJA ZAPAMIĘTYWANIA OSTATNICH
USTAWIEŃ

MAKS. 40 A

MAKS. 500 W

WIĘKSZA WYGODA
Dzięki oświetleniu wewnętrznemu LED widzisz,
czy posiłek jest już gotowy
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BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

Aby panel sterowania zadziałał, należy otworzyć i z powrotem
zamknąć drzwi. W przypadku niedomknięcia drzwi oraz po
zakończeniu pracy przez 180 sekund rozlega się sygnał dźwiękowy.

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE
LODÓWKI TURYSTYCZNE

LODÓ
TURYST
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Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści oraz w specyfikacjach i dostępności produktów w ramach ich udoskonaleń technicznych.

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE

CHŁODZENIE

HIGIENA

ZASILANIE

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

WKI
YCZNE
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ŻYWNOŚĆ I NAPOJE
LODÓWKI TURYSTYCZNE / INFORMACJE OGÓLNE

LODÓWKI TURYSTYCZNE
NAJBOGATSZA NA ŚWIECIE OFERTA ROZWIĄZAŃ DO CHŁODZENIA W DRODZE
Szukasz idealnej lodówki turystycznej do swojego samochodu ciężarowego, osobowego lub rekreacyjnego? Oferujemy najbogatszy
na świecie asortyment tych urządzeń! Znajdziesz w nim lodówkozamrażarki we wszystkich rozmiarach i wzorach, w tym modele o najwyższej mocy, lekkie urządzenia przenośne, lodówki zaprojektowane specjalnie do zabudowy w kabinie ciężarówki oraz uniwersalne
modele do samochodów ciężarowych, osobowych i do zastosowań
domowych.

MISTRZOWIE CHŁODZENIA:
NAGRADZONE LODÓWKI TURYSTYCZNE
Lodówki turystyczne Dometic należą do najlepszych na rynku, co
potwierdzają najnowsze testy produktów. I tak na przykład model Dometic
CoolFreeze CFX 40, został w 2017 r. niekwestionowanym zwycięzcą testu
lodówek turystycznych dwóch niemieckiej czasopism. Z kolei niemieckie
Stowarzyszenie Nadzoru Technicznego (GTÜ) i ACE Auto Club Europe uznały
lodówkę TropiCool TCX 21 za „zdecydowanie godną polecenia”.
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Nasze rozwiązania, oparte na najlepszych technologiach przenośnego chłodzenia, spełnią Twoje marzenia o doskonałej lodówce na pokładzie. Wysokowydajne lodówki kompresorowe umożliwiają chłodzenie i głębokie mrożenie, a zainspirowane technologią statków
kosmicznych modele termoelektryczne mogą zarówno chłodzić, jak
i ogrzewać. Gdyby tego było mało, jeszcze więcej produktów można
znaleźć na naszej stronie: dometic.com

KAUFTIPP TESTSIEGER
REISE
MOBIL
I N T E R N AT I O N A L
7/2017

REISE
MOBIL
I N T E R N AT I O N A L
7/2017

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści oraz w specyfikacjach i dostępności produktów w ramach ich udoskonaleń technicznych.

01 LODÓWKI
TERMOELEKTRYCZNE

02 LODÓWKI KOMPRESOROWE

HIGIENA

Chłodzenie i głębokie mrożenie bez
kompromisów: temperatury wewnętrzne
do -22°C, nawet gdy na zewnątrz panuje
upał. Zasilanie napięciem 12/24 V DC lub
100–240 V AC. Można na nich polegać
w każdej sytuacji – niezależnie dokąd
poprowadzi droga.

CHŁODZENIE

Niewymagająca konserwacji technologia
bez ruchomych części. Lodówki te można
wykorzystać do chłodzenia żywności lub
utrzymywania temperatury ciepłych potraw.
Są lekkie i całkowicie przenośne – wyposażone w ergonomiczne uchwyty, praktyczne
pasy na ramię lub kółka.

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE

01

ZASILANIE
BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

02
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ŻYWNOŚĆ I NAPOJE
LODÓWKI TURYSTYCZNE/ COOLFUN

AKTYWNE CHŁODZENIE
DO PRACY I REKREACJI
Lodówki Dometic CoolFun do pracy i rekreacji – teraz dostępne są
w trzech rozmiarach i wyposażone w złącze USB do ładowania urządzeń mobilnych. Seria ta zapewnia wydajne chłodzenie termoelektryczne w przystępnej cenie. Te praktyczne, uniwersalne urządzenia
zapewniają chłodzenie maksymalnie do 18°C poniżej temperatury
otoczenia, a – jeśli zajdzie taka potrzeba – dwa większe modele

utrzymają również ciepło przekąsek. Profesjonalistom polecamy
model SC 38 o pojemności 37 litrów, posiadający liczne elementy
dodatkowe ułatwiające użytkowanie: wytrzymałe kółka i teleskopowy uchwyt do łatwego transportu oraz elastyczny system podziału
wnętrza i dzieloną pokrywę ograniczającą dostawanie się ciepłego
powietrza do środka lodówki.

DOMETIC COOLFUN SCT 26
Przenośna lodówka termoelektryczna, 25 l
Lodówka termoelektryczna idealnie nadaje się do podróży
samochodem, na kemping czy na piknik, a nawet do
wykorzystania w biurze. Chłód zawsze z Tobą!
•
•
•
•
•

Wszechstronny uchwyt służy do podpierania lub blokowania pokrywy
Złącze USB do ładowania urządzeń mobilnych
25 l pojemności, miejsce na 2 I butelki
Chłodzenie do 18°C poniżej temperatury otoczenia
12/24 V DC

Nr katalogowy 9600000485

12/24 V

DOMETIC COOLFUN SC 30
Przenośna lodówka termoelektryczna, 29 l
Lodówka termoelektryczna idealnie nadaje się do podróży
samochodem, na kemping czy na piknik, a nawet do wykorzystania
w biurze. Chłód zawsze z Tobą!

12 V

•
•
•
•
•
•

Wszechstronny uchwyt służy do podpierania lub blokowania pokrywy
Złącze USB do ładowania urządzeń mobilnych
29 l pojemności, miejsce na 2 I butelki
Chłodzenie do 18°C poniżej temperatury otoczenia
Podgrzewa do +65°C
Do użycia w instalacjach 12 V DC lub 230 V AC

230 V

Nr katalogowy 9600000486

TRYB CHŁODZENIA
I PODGRZEWANIA

24 — DOMETIC.COM
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ŻYWNOŚĆ I NAPOJE
CHŁODZENIE
HIGIENA

DOMETIC COOLFUN SC 38
Lodówka termoelektryczna z kółkami oraz
teleskopowym uchwytem, 37 l

12 V

230 V

Nr katalogowy 9600000487

TRYB CHŁODZENIA
I PODGRZEWANIA

ZŁĄCZE USB

DZIELONA POKRYWA

ZASILANIE

do ładowania urządzeń mobilnych

i wyjmowana przegroda

12 V DC i 230 V AC
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BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

• Wszechstronny uchwyt służy do podpierania
lub blokowania pokrywy
• Złącze USB do ładowania urządzeń mobilnych
• Kółka i teleskopowy uchwyt
• Dzielona pokrywa i usuwana przegroda
• Podgrzewa do +65°C
• Chłodzenie do 18°C poniżej temperatury
otoczenia

ZASILANIE

Lodówka termoelektryczna idealnie nadaje
się do podróży samochodem, na kemping
czy na piknik, a nawet do wykorzystania w
biurze. Chłód zawsze z Tobą!

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE
LODÓWKI TURYSTYCZNE / BORDBAR

KOMPAKTOWE LODÓWKI SAMOCHODOWE

BORDBARS
TB 08 / TB 15

To, co wcześniej było zarezerwowane dla luksusowych samochodów, jest teraz dostępne dla każdego. Dzięki TB 08 i TB 15 kierowcy
i pasażerowie zawsze mają dostęp do chłodnych przekąsek, a ich

hamburgery i frytki nigdy nie wystygną. Te praktyczne lodówki
umieszcza się na przednim siedzeniu pasażera lub na środku tylnej
kanapy i mocuje za pomocą pasów bezpieczeństwa.

12 V

AKTYWNA
OCHRONA
AKUMULATORA

12 V

TRYB CHŁODZENIA
I PODGRZEWANIA

TRYB CHŁODZENIA
I PODGRZEWANIA

DOMETIC BORDBAR TB 08

DOMETIC BORDBAR TB 15

Termoelektryczna lodówka samochodowa, 8 l

Termoelektryczna lodówka samochodowa, 15 l

Ta kompaktowa lodówka samochodowa z funkcją ogrzewania to
luksus, na który stać każdego.

Ta kompaktowa lodówka samochodowa z funkcją ogrzewania to
luksus, na który stać każdego.

• Chłodzenie do 20°C poniżej temperatury otoczenia
• Podgrzewanie do 65°C
• Łatwe mocowanie pasem bezpieczeństwa na przednim fotelu pasażera
lub na środku tylnego siedzenia

• Chłodzenie do 20°C poniżej temperatury otoczenia
• Podgrzewanie do 65°C
• Łatwe mocowanie za pomocą pasów bezpieczeństwa na przednim fotelu
pasażera lub na środku tylnej kanapy

Nr katalogowy 9600000488

Nr katalogowy 9600000489
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Ta stylowa, klasyczna lodówka samochodowa w kolorze szampana,
umożliwiająca chłodzenie do 25°C poniżej temperatury otoczenia,
ma wszystko, czego możesz oczekiwać od nowoczesnego urządzenia tego typu. Dometic BordBar TF 14 idealnie mieści się na przed-

nim fotelu pasażera lub na jednym z miejsc tylnej kanapy. Zasilana
jest przez gniazdo zapalniczki samochodowej. Wyjątkowo poręczna, posiada zamykane kieszenie zewnętrzne na wszystko, co nie
wymaga chłodzenia.

Termoelektryczna lodówka samochodowa, 14 l

CHŁODZENIE

DOMETIC BORDBAR TF 14

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE

ŚWIEŻOŚĆ DO ZABRANIA W DROGĘ

Ta termoelektryczna lodówka samochodowa przyciąga wzrok dzięki
eleganckiej, tekstylnej pokrywie. Wyjątkowa wydajność chłodzenia.

ZASILANIE

Nr katalogowy 9600000499

HIGIENA

• Stylowa konstrukcja w lśniącym, szampańskim kolorze
• Wzmocniona izolacja do chłodzenia do 25°C poniżej temperatury
otoczenia
• Lekka, kompaktowa i łatwa do transportu
• Łatwa do zamocowania pasem bezpieczeństwa
• Możliwość pionowego ustawienia we wnętrzu butelek o pojemności 2
litrów
• Zasilanie z gniazda zapalniczki samochodowej
• Pojemność 14 l

12 V

Na zakupy, piknik, wakacje i plażę: wszechstronna lodówka Dometic
BordBar AS 25 doskonale sprawdza się podczas każdego wyjazdu.
Jest to wysokowydajny model termoelektryczny w dobrej cenie,

który można podłączyć do zasilania z instalacji na 12 lub 230 V.
A ponadto oferuje: 20 litrów pojemności, trwałą obudowę z powłoką tekstylną, pas na ramię i liczne kieszenie zewnętrzne.

DOMETIC BORDBAR AS 25
Termoelektryczna lodówka samochodowa, 20 l
Chłodzi przekąski i napoje, podgrzewa hamburgery i frytki.
Termoelektryczna chłodziarka samochodowa w przystępnej cenie.
•
•
•
•
•
•
•
12 V

Do użycia w instalacjach 12 V DC lub 230 V AC
Pojemność 20 l
Solidna lodówka tekstylna
Chłodzenie do 18°C poniżej temperatury otoczenia
Zapięcie na rzep umożliwiające bezpieczne utrzymanie w pojeździe
Pasek do przenoszenia
Zewnętrzne kieszenie

Nr katalogowy 9600000459

230 V
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BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

DOBRE CHŁODZENIE W ROZSĄDNEJ CENIE!

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE
LODÓWKI TURYSTYCZNE / TROPICOOL

WYGODNE LODÓWKI TURYSTYCZNE DC / AC ZE SPECJALNYM
UKŁADEM ELEKTRONICZNYM TC I CYFROWYM WYŚWIETLACZEM

LODÓWKI
TURYSTYCZNE
TROPICOOL
12/24 V

230 V

TRYB CHŁODZENIA
I PODGRZEWANIA

Przenośne lodówki Dometic TropiCool chłodzą swoją zawartość
nawet do 30°C poniżej temperatury otoczenia i są w stanie podgrzać ją maksymalnie do +65°C. Temperaturę ustawia się samodzielnie za pomocą dotykowego panelu sterowania, wybierając
spośród siedmiu stopni chłodzenia: od +1°C do +15°C i siedmiu
stopni podgrzewania: od +50°C do +65°C. Dla obu funkcji urządzenie zapamiętuje ostatnie ustawienie.
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ŻYWNOŚĆ I NAPOJE

WYGODA I WYSOKA
WYDAJNOŚĆ W DRODZE
• Chłodzenie maksymalnie do 30°C poniżej temperatury
otoczenia, podgrzewanie do +65°C
• Przyłącza 12 / 24 / 230 V w standardzie, z układem
priorytetowego przełączania sieci
• Inteligentny układ oszczędzania energii
• Specjalny układ elektroniczny TC z dotykowym panelem
sterowania

CHŁODZENIE

Nowoczesne wzornictwo z dotykowym panelem sterowania i cyfrowym wyświetlaczem – to cechy, którymi wyróżnia się seria Dometic
TropiCool. W ich wnętrzu również kryje się wiele zalet: inteligentny
układ oszczędzania energii, indywidualna regulacja temperatury,
wydajność chłodzenia do 30°C poniżej temperatury otoczenia.
Te komfortowe urządzenia można wykorzystać także do utrzymywania ciepła potraw: tryb podgrzewania umożliwia osiągnięcie
temperatury +65°C.

HIGIENA
ZASILANIE

DOMETIC TROPICOOL TCX 21

DOMETIC TROPICOOL TCX 35

Przenośna lodówka termoelektryczna, 14 l

Przenośna lodówka termoelektryczna, 20 l

Przenośna lodówka termoelektryczna, 33 l

Termoelektryczna lodówka przenośna o
zupełnie nowym wyglądzie. Zapewnia
wygodne, wydajne i przenośne chłodzenie
oraz podgrzewanie.

Termoelektryczna lodówka przenośna o
zupełnie nowym wyglądzie. Zapewnia
wygodne, wydajne i przenośne chłodzenie
oraz podgrzewanie.

Termoelektryczna lodówka przenośna o
zupełnie nowym wyglądzie. Zapewnia
wygodne, wydajne i przenośne chłodzenie
oraz podgrzewanie.

• Wygodna chłodziarka na 12 lub 24 V DC
oraz 230 V AC
• Chłodzenie do 30°C poniżej temperatury
otoczenia, podgrzewanie nawet do +65°C
• Wysoka skuteczność dzięki inteligentnemu i
energooszczędnemu obwodowi

• Wygodna chłodziarka na 12 lub 24 V DC
oraz 230 V AC
• Chłodzenie do 30°C poniżej temperatury
otoczenia, podgrzewanie nawet do +65°C
• Wysoka skuteczność dzięki inteligentnemu i
energooszczędnemu obwodowi

• Wygodna chłodziarka na 12 lub 24 V DC
oraz 230 V AC
• Chłodzenie do 30°C poniżej temperatury
otoczenia, podgrzewanie nawet do +65°C
• Wysoka skuteczność dzięki inteligentnemu i
energooszczędnemu obwodowi

Nr katalogowy 9600003805

Nr katalogowy 9600003806

Nr katalogowy 9600003807
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BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

DOMETIC TROPICOOL TCX 14

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE
LODÓWKI TURYSTYCZNE / COOLFREEZE

Nasz numer 1
dla kierowców!
Z oświetleniem
wewnętrznym
i czytelnym
wyświetlaczem

TECHNOLOGIA KOMPRESOROWA W WERSJI „LIGHT”

WYJĄTKOWO
KOMPAKTOWE

12/24 V

100–240 V

ZASILANIE
SOLARNE

Te zdumiewająco lekkie lodówki kompresorowe są równie proste
w obsłudze, co ich termoelektryczne odpowiedniki. Nie jest też
problemem znalezienie dla nich miejsca: wyjątkowo wąskie i o niewielkich gabarytach dają się wpasować w niemal każdą wolną przestrzeń. Ich kolejną zaletą jest wydajność: energooszczędne chłodzenie i głębokie mrożenie do -18°C lub -15°C przy minimalnym
zużyciu prądu, niezależnie od temperatury zewnętrznej.
Wszystkie lodówki z serii Dometic CoolFreeze CF można zasilać napięciem 12/24 V DC oraz 100 – 240 V AC. Lodówki CoolFreeze CDF
są standardowo wyposażone w przyłącze 12/24 V.
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ŻYWNOŚĆ I NAPOJE
CHŁODZENIE

Przenośna lodówka kompresorowa
i zamrażarka, 10,5 l

Przenośna lodówka kompresorowa
i zamrażarka, 15 l

Przenośna lodówka kompresorowa
i zamrażarka, 21,5 l

Ta niezwykle lekka lodówka kompresorowa
jest wyjątkowo kompaktowa i łatwa w
użyciu.

Ta niezwykle lekka lodówka kompresorowa
jest wyjątkowo kompaktowa i łatwa w
użyciu.

Ta niezwykle lekka lodówka kompresorowa
jest wyjątkowo kompaktowa i łatwa w
użyciu.

• Niezwykle kompaktowa i smukła konstrukcja
• Chłodzenie i głębokie mrożenie
• Z poręcznym wózkiem dla łatwego transportu

• Niezwykle kompaktowa i smukła konstrukcja
• Chłodzenie i głębokie mrożenie
• Kompaktowa sprężarka zmniejszająca wagę
urządzenia

• Niezwykle kompaktowa i smukła konstrukcja
• Chłodzenie i głębokie mrożenie
• Kompaktowa sprężarka zmniejszająca wagę
urządzenia

Nr katalogowy 9600005337

Nr katalogowy 9600005339

Nr katalogowy 9600005341

DOMETIC
COOLFREEZE CDF 36

DOMETIC
COOLFREEZE CDF 46

DOMETIC
COOLFREEZE CF-CDF-FK

Przenośna lodówko-zamrażarka
kompresorowa, 31 litrów

Przenośna lodówko-zamrażarka
kompresorowa, 39 litrów

Zestaw do montażu CF 16 – 50, CDF 16 – 46

Ta wydajna lodówko-zamrażarka pozwala
na schłodzenie żywności i napojów do -15°C.
Posiada też praktyczne oświetlenie
wewnętrzne LED.

Ta wydajna lodówko-zamrażarka pozwala
na schłodzenie żywności i napojów do -15°C.
Posiada też praktyczne oświetlenie
wewnętrzne LED.

• Oświetlenie LED
• Cyfrowy wyświetlacz
• Wbudowane uchwyty

• Oświetlenie LED
• Cyfrowy wyświetlacz
• Wbudowane uchwyty

• Bezpieczne korzystanie z chłodziarki podczas
ruchu
• Bezpieczne mocowanie chłodziarki
• Uniwersalny zestaw mocujący do modeli
CoolFreeze CF 16 – CF 50 oraz CDF 16 – CDF 46

Nr katalogowy 9600005344

Nr katalogowy 9600005346

Nr katalogowy 9105303708

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

DOMETIC COOLFREEZE CF 26

ZASILANIE

DOMETIC COOLFREEZE CF 16

HIGIENA

DOMETIC COOLFREEZE CF 11

Uniwersalny zestaw mocujący do
bezpiecznego montażu lodówki w
pojeździe.
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ŻYWNOŚĆ I NAPOJE
LODÓWKI TURYSTYCZNE / COOLFREEZE CFX

COOLFREEZE CFX
LODÓWKI KOMPRESOROWE
NAJMOCNIEJSZE LODÓWKI KOMPRESOROWE WSZECH CZASÓW!
Klasa energetyczna A++ i możliwość głębokiego mrożenia do –22°C! Seria CoolFreeze CFX Dometic –
specjalista w dziedzinie mobilnego chłodzenia - pokazuje, jak wyznacza się standardy. Dzięki nowo
zaprojektowanemu, wydajnemu kompresorowi i wyjątkowo grubej izolacji, lodówki te
zużywają nawet o 35 % mniej energii w porównaniu z poprzednimi modelami.

12/24 V

100–240 V

ZASILANIE
SOLARNE

GŁĘBOKIE MROŻENIE
DO -22°C

DO 35 % NIŻSZY
POBÓR MOCY!

REGULACJA TEMPERATURY
POPRZEZ WIFI ZA POMOCĄ
APLIKACJI*

NOWOŚĆ:
CoolFreeze
CFX 75DZW
str. 37

CHŁODZENIE

Wyposażone w detale o podwyższonej wytrzymałości, takie jak
wzmocnione narożniki, zawiasy ze stali nierdzewnej i solidna pokrywa, lodówki serii CFX wytrzymają największe obciążenia. Są
przy tym zadziwiająco lekkie i łatwe do transportowania. Modele
CFX 35W do CFX 100W umożliwiają wygodne kontrolowanie temperatury chłodzenia i sterowanie nią przez WiFi za pomocą specjalnej aplikacji.

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE

ZAWSZE W CHŁODZIE!

ZALETY SERII CFX

HIGIENA

• Głębokie mrożenie do -22°C
• Doskonała wydajność chłodzenia nawet przy ekstremalnie
wysokich temperaturach zewnętrznych
• 12/24 V DC i 100–240 V AC
• Specjalny układ elektroniczny CFX z cyfrowym
wyświetlaczem temperatury
• Wyjątkowo wydajna i niezwykle cicha praca
• Złącze USB do ładowania smartfonów lub odtwarzaczy MP3
• Korek odpływowy ułatwiający czyszczenie
• Możliwość zasilania energią słoneczną
• Elementy o podwyższonej wytrzymałości
• Regulacja temperatury poprzez WiFi za pomocą aplikacji*

ZASILANIE
BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

	REGULACJA TEMPERATURY POPRZEZ
WI-FI ZA POMOCĄ SPECJALNEJ APLIKACJI
Wszystkimi lodówkami CFX (oprócz CFX 28)
można wygodnie sterować za pomocą
smartfona. Nasza aplikacja do sterowania
funkcjami lodówki poprzez WiFi oferuje
wiele możliwości. Można w niej ustawiać
temperaturę chłodzenia, poziomy ochrony
akumulatora oraz alarmy temperatury,
jak również zdalnie włączać i wyłączać
urządzenie.

Funkcje i zalety aplikacji:
•	Regulacja temperatury za pomocą suwaka
lub przycisku
•	Programowanie poziomów ochrony akumulatora
i alarmów temperatury
•	Wyświetlanie aktualnej temperatury, źródła zasilania,
napięcia oraz komunikatów ostrzegawczych
•	Włączanie i wyłączanie lodówki (lub poszczególnych
komór w modelach o dwóch strefach chłodzenia)
• Wersje dla systemów Android i iOS

OŚWIETLENIE LED

PRZYŁĄCZA

WYŚWIETLACZ TEMPERATURY

Energooszczędne oświetlenie wewnętrzne LED

Złącze USB do ładowania niewielkich urządzeń
elektronicznych

Termostat elektroniczny z cyfrowym
wyświetlaczem temperatury

* Modele CFX 35W, CFX 40W, CFX 50W, CFX 65W, CFX 100W, CFX 75DZW, CFX 95DZW
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ŻYWNOŚĆ I NAPOJE
LODÓWKI TURYSTYCZNE / COOLFREEZE CFX

Do 35 %
niższy
pobór mocy!

UKŁAD ELEKTRONICZNY CFX
Seria CFX została wyposażona w specjalny układ elektroniczny, który steruje łagodnym i energooszczędnym rozruchem
kompresora. Jeśli w przeciągu krótkiego czasu ustawiona temperatura nie zostanie osiągnięta lub jeśli ustawiona zostanie
temperatura poniżej -12°C, automatycznie włącza się funkcja szybkiego chłodzenia. Po osiągnięciu żądanej temperatury
układ elektroniczny CFX przełącza lodówkę na oszczędny tryb pracy.
•
•
•
•
•
•

Inteligentna, automatyczna funkcja turbochłodzenia
3-stopniowy układ monitorowania stanu akumulatora – regulacja na wyświetlaczu cyfrowym
4-cyfrowy wyświetlacz (w stopniach Celsjusza lub Fahrenheita)
Możliwość ustawienia dowolnej temperatury
Wskazywanie trybu pracy i usterek
Funkcja zapamiętywania wprowadzonych ustawień

KAUFTIPP TESTSIEGER
REISE
MOBIL
I N T E R N AT I O N A L
7/2017

REISE
MOBIL
I N T E R N AT I O N A L
7/2017

ZWYCIĘZCA
TESTU 2017

STEROWANIE
PRZEZ WIFI
ZA POMOCĄ
APLIKACJI

STEROWANIE
PRZEZ WIFI
ZA POMOCĄ
APLIKACJI

DOMETIC COOLFREEZE CFX 35W

DOMETIC COOLFREEZE CFX 40W

Przenośna lodówka i zamrażarka, 32 l

Przenośna lodówka i zamrażarka, 38 l

• Pojemność: 32 litrów
• Doskonała wydajność chłodzenia nawet przy ekstremalnie wysokich
temperaturach zewnętrznych
• Do głębokiego mrożenie do -22°C
• Bardzo wydajna i cicha praca
• Możliwość zasilania energią słoneczną
• Wytrzymała konstrukcja ze wzmocnionymi narożnikami, zawiasy ze stali
nierdzewnej i solidna powlekana pokrywa
• Termostat elektroniczny CFX z cyfrowym wyświetlaczem temperatury
• Regulacja temperatury za pomocą aplikacji Wi-Fi

• Pojemność: 38 litrów
• Doskonała wydajność chłodzenia nawet przy ekstremalnie wysokich
temperaturach zewnętrznych
• Do głębokiego mrożenie do -22°C
• Bardzo wydajna i cicha praca
• Możliwość zasilania energią słoneczną
• Wytrzymała konstrukcja ze wzmocnionymi narożnikami, zawiasy ze stali
nierdzewnej i solidna powlekana pokrywa
• Termostat elektroniczny CFX z cyfrowym wyświetlaczem temperatury
• Regulacja temperatury za pomocą aplikacji Wi-Fi

Nr katalogowy 9600000470

Nr katalogowy 9600000472
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Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści oraz w specyfikacjach i dostępności produktów w ramach ich udoskonaleń technicznych.

DOMETIC
COOLFREEZE CFX 28
Przenośna lodówka i zamrażarka, 26 l

HIGIENA

Nr katalogowy 9600000468

CHŁODZENIE

• Pojemność: 26 litrów
• Doskonała wydajność chłodzenia, nawet
przy ekstremalnie wysokich temperaturach
zewnętrznych
• Do głębokiego mrożenie do -22°C
• Bardzo wydajna i cicha praca
• Możliwość zasilania energią słoneczną
• Wytrzymała konstrukcja ze wzmocnionymi
narożnikami, zawiasy ze stali nierdzewnej i
solidna powlekana pokrywa
• Termostat elektroniczny CFX z cyfrowym
wyświetlaczem temperatury

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE

CFX 28:
kompaktowe
26 litrów

ZASILANIE
BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

DOMETIC
COOLFREEZE CFX-WD

NOWOŚĆ!
DOMETIC
COOLFREEZE CFX-QFK

NOWOŚĆ!
DOMETIC
BATTERYPACK BP124

Ten zestaw montażowy został
zaprojektowany specjalnie do zamocowania
chłodziarki Dometic CoolFreeze CFX 28 w
Twoim pojeździe.

Akumulator litowo-jonowy do zasilania
lodówek kompresorowych napięciem
24 V – do serii CFX, CDF i CF

Bezprzewodowy wyświetlacz
• Pasuje do modelu CFX 28 i innych modeli bez
funkcji aplikacji Wi-Fi
• Wyświetla temperaturę lodówki, źródło
zasilania oraz ustawienia ochrony akumulatora
• Ustawienie dwupoziomowego alarmu:
dźwiękowy i wizualny

Nr katalogowy 9600000164

• Mechanizm szybkiego zwalniania ułatwia
demontaż lodówki
• Łatwe umieszczanie lodówki w bezpiecznej
pozycji
• Bez konieczności używania dodatkowych
narzędzi
Nr katalogowy 9600000166

• Wysokiej jakości ogniwa litowo-jonowe
(Samsung ICR18650-26F), wbudowana
ładowarka

Nr katalogowy 9600005902
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ŻYWNOŚĆ I NAPOJE
LODÓWKI TURYSTYCZNE / COOLFREEZE CFX

STEROWANIE
PRZEZ WIFI
ZA POMOCĄ
APLIKACJI

STEROWANIE
PRZEZ WIFI
ZA POMOCĄ
APLIKACJI

DOMETIC COOLFREEZE CFX 50W

DOMETIC COOLFREEZE CFX 65W

Przenośna lodówka i zamrażarka, 46 l

Mobilna lodówka i zamrażarka, 60 l

• Pojemność: 46 litrów
• Doskonała wydajność chłodzenia nawet przy ekstremalnie wysokich
temperaturach zewnętrznych
• Do głębokiego mrożenie do -22°C
• Bardzo wydajna i cicha praca
• Możliwość zasilania energią słoneczną
• Wytrzymała konstrukcja ze wzmocnionymi narożnikami, zawiasy ze stali
nierdzewnej i solidna powlekana pokrywa
• Termostat elektroniczny CFX z cyfrowym wyświetlaczem temperatury
• Regulacja temperatury za pomocą aplikacji Wi-Fi

• Pojemność: 60 litrów
• Doskonała wydajność chłodzenia nawet przy ekstremalnie wysokich
temperaturach zewnętrznych
• Do głębokiego mrożenie do -22°C
• Bardzo wydajna i cicha praca
• Możliwość zasilania energią słoneczną
• Wytrzymała konstrukcja ze wzmocnionymi narożnikami, zawiasy ze stali
nierdzewnej i solidna powlekana pokrywa
• Termostat elektroniczny CFX z cyfrowym wyświetlaczem temperatury
• Regulacja temperatury za pomocą aplikacji Wi-Fi

Nr katalogowy 9600000474

Nr katalogowy 9600000476

DOMETIC
COOLFREEZE CFX 100W
Przenośna lodówko-zamrażarka, 88 litrów
• Pojemność: 88 litrów
• Doskonała wydajność chłodzenia nawet
przy ekstremalnie wysokich temperaturach
zewnętrznych
• Do głębokiego mrożenie do -22°C
• Bardzo wydajna i cicha praca
• Możliwość zasilania energią słoneczną
• Wytrzymała konstrukcja ze wzmocnionymi
narożnikami, zawiasy ze stali nierdzewnej i
solidna powlekana pokrywa
• Termostat elektroniczny CFX z cyfrowym
wyświetlaczem temperatury
• Regulacja temperatury za pomocą aplikacji
Wi-Fi
Nr katalogowy 9600000536
STEROWANIE
PRZEZ WIFI
ZA POMOCĄ
APLIKACJI
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Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści oraz w specyfikacjach i dostępności produktów w ramach ich udoskonaleń technicznych.

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE

JEDNOCZESNE CHŁODZENIE
I MROŻENIE COOLFREEZE CFX DZ

CHŁODZENIE

Niezależnie od tego, czy chcesz przechowywać w lodówce świeżą
żywność i napoje w butelkach czy produkty mrożone, dzięki tym
lodówkom nie musisz wybierać. Kompresorowe modele CFX DZ
posiadają dwie odrębne strefy chłodzenia, z odrębną regulacją
temperatury. Umożliwiają one jednoczesne chłodzenie i głębokie
mrożenie. Większy model CFX 95DZW posiada dwie dodatkowe,
praktyczne funkcje. Po pierwsze umożliwia kontrolę i regulację temperatury poprzez WiFi za pomocą łatwej w użyciu aplikacji. Po drugie obie strefy chłodzenia są regulowane oddzielnie, co umożliwia
dokładne ustawienie żądanej temperatury w każdej z nich.

12/24 V

100–240 V

ZASILANIE
SOLARNE

HIGIENA

NOWOŚĆ!

ZASILANIE
BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

STEROWANIE
PRZEZ WIFI
ZA POMOCĄ
APLIKACJI

STEROWANIE
PRZEZ WIFI
ZA POMOCĄ
APLIKACJI

NOWOŚĆ!
DOMETIC COOLFREEZE CFX 75DZW

DOMETIC COOLFREEZE CFX 95DZW

Przenośna dwustrefowa lodówka i zamrażarka, 70 l

Przenośna dwustrefowa lodówka i zamrażarka, 85 l

•
•
•
•
•
•

Pojemność: 70 litrów (43 i 27 litrów)
Dwie strefy temperatury pozwalają na jednoczesne chłodzenie i mrożenie
Do głębokiego mrożenie do -22°C
Bardzo wydajna i cicha praca
Możliwość zasilania energią słoneczną
Wytrzymała konstrukcja ze wzmocnionymi narożnikami, zawiasy ze stali
nierdzewnej i solidna powlekana pokrywa
• Termostat elektroniczny CFX z cyfrowym wyświetlaczem temperatury
• Regulacja temperatury za pomocą aplikacji Wi-Fi

•
•
•
•
•
•

Nr katalogowy 9600001409

Nr katalogowy 9600000480

Pojemność: 85 litrów (50,5 i 34,5 litrów)
Dwie strefy temperatury pozwalają na jednoczesne chłodzenie i mrożenie
Do głębokiego mrożenie do -22°C
Bardzo wydajna i cicha praca
Możliwość zasilania energią słoneczną
Wytrzymała konstrukcja ze wzmocnionymi narożnikami, zawiasy ze stali
nierdzewnej i solidna powlekana pokrywa
• Termostat elektroniczny CFX z cyfrowym wyświetlaczem temperatury
• Regulacja temperatury za pomocą aplikacji Wi-Fi
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ŻYWNOŚĆ I NAPOJE
LODÓWKI TURYSTYCZNE / COOLFUN

WIELOFUNKCYJNA LODÓWKO-ZAMRAŻARKA

DOMETIC
COOLFUN

NOWOŚĆ!
NOWOŚĆ!
DOMETIC COOLFREEZE CF-CBS
Stojak na lodówki CoolFreeze
• Nie musisz nadwyrężać pleców – umieść chłodziarkę na dogodnej
wysokości
• Najbardziej wytrzymały stojak w swojej kategorii: nośność do 80 kg
• Niska waga (tylko 2 kg) i możliwość składania ułatwiają transport!
Nr katalogowy 9600000689

38 — DOMETIC.COM

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści oraz w specyfikacjach i dostępności produktów w ramach ich udoskonaleń technicznych.

Hybrydowa lodówka zasilana jest za pomocą kompresora z sieci
230 V lub agregatu termoelektrycznego podłączanego do akumulatora 12 V. Może służyć jako niezawodna zamrażarka dla łatwo
psujących się, głęboko zamrożonych produktów, chłodzić napoje
podczas grilla w ogrodzie oraz utrzymywać żywność w świeżości
podczas podróży na wakacje. Co więcej, jej zgrabna czarno-srebrna obudowa wygląda naprawdę stylowo.

CHŁODZENIE

Szukasz wydajnej lodówki na patio, do domku letniskowego albo
do warsztatu w garażu? A najlepiej także do samochodu lub pojazdu rekreacyjnego? Dometic CoolFun CK 40D HYBRID to model,
którego potrzebujesz: oferuje dwie technologie chłodzenia, dwie
opcje zasilania i pojemność 38 litrów.

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE

HYBRYDOWA LODÓWKO-ZAMRAŻARKA

HIGIENA

DOMETIC
COOLFUN CK 40D HYBRID
Przenośna hybrydowa lodówka i
zamrażarka, 38 l

12 V

Nr katalogowy 9600000482

230 V

Łatwa obsługa: funkcja głębokiego mrożenia
(maksymalnie do -15°C) utrzymuje w świeżości
nawet nietrwałą żywność.

Czytelny cyfrowy wyświetlacz temperatury
(w trybie kompresorowym)

Możliwość pionowego ustawienia we wnętrzu
butelek o pojemności 1,5- i 2 litrów
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BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

• Potężna sprężarka zasilana prądem 230 V AC
do chłodzenia lub mrożenia oraz dodatkowe
urządzenie termoelektryczne do stosowania
z akumulatorem 12 V (wyłącznie do
chłodzenia)
• Wyjątkowo mocna izolacja z uniwersalną
gumową uszczelką
• 38 l pojemności i miejsce na dwulitrowe
butelki
• Przenośna lodówka o wysokiej efektywności
• Cyfrowy wyświetlacz temperatury
• Bezstopniowa regulacja temperatury

ZASILANIE

Wielofunkcyjna, hybrydowa lodówkozamrażarka kompresorowa zapewnia
doskonałe parametry i wysoką wydajność.

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE
LODÓWKI DO ZABUDOWY

LODÓ
DO ZAB
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Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści oraz w specyfikacjach i dostępności produktów w ramach ich udoskonaleń technicznych.

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE

CHŁODZENIE

HIGIENA

ZASILANIE

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

WKI
UDOWY
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ŻYWNOŚĆ I NAPOJE
LODÓWKI DO ZABUDOWY

LODÓWKA NA POKŁADZIE
PRAKTYCZNE MODELE SZUFLADOWE LUB INDYWIDUALNIE DOPASOWANE
DO POJAZDU – WSZYSTKIE W TECHNOLOGII KOMPRESOROWEJ
Jaki jest Twój sposób na przerwę? Czy wystarczy Ci mała przekąska
podczas jazdy? A może od czasu do czasu potrzebujesz czegoś
więcej? Czy przechowywanie jedzenia podczas dłuższej podróży
jest dla Ciebie problemem? Może akurat szukasz dopasowanej lodówki do niewykorzystanej wnęki w kabinie kierowcy? W ofercie
Dometic na pewno znajdziesz lodówkę dopasowaną do swoich
upodobań, pojazdu i budżetu – od praktycznych lodówek szufla-
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dowych po indywidualnie dopasowane rozwiązania chłodnicze.
Najwyższej jakości, gdziekolwiek jesteś. Lodówki kompresorowe
Dometic osiągają doskonałe wyniki w zakresie chłodzenia i zamrażania nawet przy skrajnie wysokich temperaturach na zewnątrz. Są
przy tym zadziwiająco ciche i energooszczędne. Akcesoria montażowe przeznaczone do danego modelu pojazdu znacząco ułatwiają
instalację urządzenia.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści oraz w specyfikacjach i dostępności produktów w ramach ich udoskonaleń technicznych.

01 LODÓWKI SZUFLADOWE

02 LODÓWKI DOPASOWANE
DO POJAZDÓW

02

HIGIENA

Trzy szyte na miarę rozwiązania chłodnicze
do popularnych modeli ciężarówek: Iveco
Stralis, Mercedes-Actros 2 i 3 oraz Volvo FH.
Przeznaczone do stałego zamocowania
pomiędzy siedzeniami, pod łóżkiem
kierowcy lub w schowku.

CHŁODZENIE

Dzięki lodówkom szufladowym Dometic
CoolMatic nieużywany schowek można
zmienić w praktyczne miejsce do chłodzenia
żywności. Urządzenia te są dostępne
w trzech rozmiarach, z zamrażarką lub bez
oraz z różnymi panelami dekoracyjnymi
do wyboru, co ułatwia ich wizualne
dopasowanie do wnętrza kabiny kierowcy.

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE

01

03 AKCESORIA MONTAŻOWE

03
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BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

Czołowi
producenci
pojazdów polegają
na lodówkach
Dometic

ZASILANIE

Specjalnie zaprojektowane zestawy
do mocowania lub standardowe ramy
montażowe. Akcesoria Dometic gwarantują
solidne zamocowanie i estetyczny wygląd.

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE
LODÓWKI DO ZABUDOWY / COOLMATIC

FACHOWOŚĆ, NA KTÓREJ MOŻNA POLEGAĆ
Do samochodu osobowego, dostawczego i ciężarowego, przewożącego świeże produkty, a nawet pojazdu na indywidualne zamówienie – mobilne systemy chłodzenia stworzone przez Dometic
wyprzedzają produkty innych firm. W ciągu czterdziestu lat stworzyliśmy wachlarz urządzeń, dzięki którym można w łatwy sposób
korzystać ze wszystkich zalet technologii chłodniczej. Chłodzenie
kompresorowe o dużej mocy, niedroga termoelektryka o niskiej
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wadze, bezgłośna technologia absorpcyjna o trzech różnych źródłach zasilania – w zakresie urządzeń chłodniczych Dometic oferuje naprawdę wiele możliwości. Dobrych rozwiązań w zakresie
chłodzenia przy ograniczonej ilości miejsca warto szukać u lidera
rynkowego. Nasza oferta produktów przekonała niezliczonych
użytkowników końcowych, dystrybutorów specjalistycznego sprzętu, projektantów oraz producentów pojazdów na całym świecie.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści oraz w specyfikacjach i dostępności produktów w ramach ich udoskonaleń technicznych.

Ta elegancka, 20-litrowa, kompaktowa lodówka szufladowa sprawia, że w podróży nie musisz rezygnować z komfortu, jaki zapewnia skuteczne urządzenie chłodnicze. Przeznaczona do zabudowy

w schowkach wewnętrznych i zewnętrznych, łatwo się otwiera, ma
solidne zamknięcie oraz elegancki panel frontowy.

Szufladowa lodówka kompresorowa, 12  /  24 V DC
 ojemność: ok. 20 litrów
P
Odłączany agregat chłodniczy (przewód zasilający o dł. 1,5 m)
Zakres temperatur: +15 °C do +0 °C
Wymiary (szer. x wys. x gł.): 438 x 250 x 565 mm
(z agregatem chłodniczym)

CD 20

HIGIENA

•
•
•
•

CHŁODZENIE

DOMETIC COOLMATIC
CD 20 / CD 20W / CD 20S

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE

MAŁO MIEJSCA?

CD 20 (czarny front) / Nr katalogowy 9105330623
CD 20W (biały front) / Nr katalogowy 9105330625
CD 20S (front ze stali nierdzewnej) / Nr katalogowy 9105330624

12 / 24 V

CD 20W

ZASILANIE

Akcesoria:
Rama montażowa / Nr katalogowy 9105303901

CD 20S

Dzięki odłączanemu agregatowi chłodniczemu i kontroli temperatury lodówka ta jest na tyle elastyczna, aby móc zaspokoić Twoje

potrzeby. Jej kompaktowa konstrukcja pozwala na lepsze wykorzystanie małych przestrzeni.

DOMETIC COOLMATIC
CD 30 / CD 30W / CD 30S
Szufladowa lodówka kompresorowa, 12  /  24 V DC
•
•
•
•
CD 30

 ojemność: ok. 30 litrów
P
Odłączany agregat chłodniczy (przewód zasilający o dł. 1,5 m)
Zakres temperatur: +12 °C do −2 °C
Wymiary (szer. x wys. x gł.): 440 x 250 x 730 mm
(z agregatem chłodniczym)

CD 30 (czarny front) / Nr katalogowy 9105330621
CD 30W (biały front) / Nr katalogowy 9105330622
CD 30S (front ze stali nierdzewnej) / Nr katalogowy 9105330620
Akcesoria:
Rama montażowa / Nr katalogowy 9105303901
Zestaw montażowy (Scania R) / Nr katalogowy 9102800006

12 / 24 V

CD 30W

CD 30S
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BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

KOMPAKTOWE CHŁODZENIE

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE
LODÓWKI DO ZABUDOWY / COOLMATIC / COLDMACHINE

DOMETIC COOLMATIC – WYDAJNA I STYLOWA!
LODÓWKA SZUFLADOWA Z ZAMRAŻALNIKIEM
Stylowa lodówka szufladowa z atrakcyjnym, niebieskim oświetleniem wewnętrznym i wykończeniem ze stali nierdzewnej. Może być
zasilana energia słoneczną.

DOMETIC COOLMATIC CRD 50

Wyjmowany
zamrażalnik

Szufladowa lodówka kompresorowa
z zamrażalnikiem, 12 / 24 V DC
• Pojemność: ok. 38,5 litra,
zamrażalnik: ok. 6 litrów
• Zamrażalnik klasy **, po wyjęciu umożliwia
uzyskanie większej przestrzeni do chłodzenia
• Druciany kosz z uchwytami na butelki
z napojami
• Wymiary (szer. x wys. x gł.):
500 x 534 x 380 mm
Nr katalogowy 9105306581
Akcesoria:
Rama montażowa
Nr katalogowy 9105306405

12 / 24 V
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Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści oraz w specyfikacjach i dostępności produktów w ramach ich udoskonaleń technicznych.

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE

CHŁODZENIE KOMPRESOROWE
SZYTE NA MIARĘ
lami pojazdów Iveco Stralis w lodówkę. Lodówka kompresorowa
CoolMatic CS MP2 idealnie pasuje do szuflady pod łóżkiem dla
kierowcy w modelu Mercedes Actros 2 i 3. Lodówka CoolMatic
RHD 50 stanowi zaś doskonałe uzupełnienie samochodu VOLVO FH.

CHŁODZENIE

Indywidualnie zaprojektowane przez specjalistów w zakresie
technologii chłodniczej do pojazdów na rzecz trzech silnych
marek. Kompresorowy agregat chłodniczy ColdMachine CS IV
pozwala na niedrogie przekształcenie schowka pomiędzy fote-

DOMETIC COLDMACHINE CS IV
HIGIENA

Kompresorowy agregat chłodniczy zaprojektowany specjalnie
do pojazdu Iveco Stralis
• Niedrogie rozwiązanie chłodnicze do schowka pomiędzy fotelami
• Łatwy dostęp do prowiantu
Nr katalogowy 9105306591

ZASILANIE

12 / 24 V

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

12 / 24 V

12 / 24 V

DOMETIC COOLMATIC CS MP2

DOMETIC COOLMATIC RHD 50

Kompresorowa lodówka szufladowa do zabudowy
w pojazdach Mercedes-Benz Actros 2 i 3

Lodówka kompresorowa przeznaczona specjalnie do zabudowy
w pojeździe Volvo FH

•
•
•
•
•

• Pasuje idealnie do bocznego schowka (płyta montażowa dostępna
jako akcesorium)
• Duża pojemność: 50 litrów na prowiant i napoje
• Wymiary (szer. x wys. x gł.): 430 x 400 x 705 mm

Wysoce wydajne chłodzenie od +10 °C do 0 °C
Z oświetleniem wewnętrznym
Do kabiny L lub Megaspace
Pojemność: ok. 25 litrów
Wymiary (szer. x wys. x gł.): 554 x 219 x 451 mm

Nr katalogowy 9105204453

Nr katalogowy 9105204448
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/ KLIMATYZATORY
/ MARKIZY
/ WENTYLACJA

CHŁOD

ZENIE

CHŁODZENIE
INFORMACJE OGÓLNE

ROZWIĄZANIA DLA OCHŁODY
KLIMATYZATORY POSTOJOWE, MARKIZY DO SAMOCHODÓW DOSTAWCZYCH
ORAZ SPRYTNE POŁĄCZENIE WENTYLATORA I OKNA DACHOWEGO
Odprężony kierowca to skoncentrowany kierowca, który ma mniejsze ryzyko uczestniczenia w wypadku. To dlatego oferujemy szeroką gamę rozwiązań ułatwiających życie zawodowym kierowcom.
Klimatyzatory postojowe Dometic CoolAir zapewniają komfortową
temperaturę oraz zmniejszają wilgotność powietrza wewnątrz kabiny samochodu ciężarowego, umożliwiając kierowcy realny odpoczynek podczas przerw w pracy. Spełniają one swoją rolę dwa razy
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lepiej, niż konwencjonalne klimatyzatory postojowe, dzięki czemu
kierowcy mogą cieszyć się przyjemnym chłodem na dłużej.
Oferujemy również wybór markiz do samochodów dostawczych
mocowanych przed samochodem w celu stworzenia zadaszonego
stoiska handlowego lub wystawowego. Oprócz tego mamy w swojej
ofercie fantastyczny wentylator zintegrowany z oknem dachowym.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści opisów, specyfikacjach i dostępności produktów w ramach ich udoskonaleń technicznych.

01 KLIMATYZATORY
POSTOJOWE DO SAMOCHODÓW
CIĘŻAROWYCH

CHŁODZENIE

Wyjątkowo silne chłodzenie lub wyjątkowo
długie działanie przy zadziwiająco niskim
zużyciu energii – klimatyzatory dachowe
CoolAir RTX pozwalają kierowcom dłużej
cieszyć się przyjemnym chłodem. Pasują
niemal do wszystkich kabin ciężarówek.
Tam, gdzie nie można ich zainstalować,
zalecamy nasze sprawdzone klimatyzatory
dzielone CoolAir.

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE

01

02 MARKIZY
HIGIENA
ZASILANIE

Umożliwiają zamianę obszaru przed
samochodem w zadaszone stoisko
handlowe lub wystawowe, bądź też
w przyjemne miejsce do odpoczynku
i podziwiania widoków. Wystarczy
jedynie zamontować pasującą do danego
samochodu markizę Dometic. W swojej
ofercie posiadamy modele do montowania
na ścianie lub dachu, o różnej długości
i kolorze tkaniny, wyposażone w praktyczne
akcesoria.

03 WENTYLATOR

02

03
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Koniec z zaduchem, czas na czyste i świeże
powietrze – wentylator Dometic FanTastic
Vent w ciągu kilku minut przywraca
świeżość w kabinie, pracując przyjemnie
cicho i oszczędzając energię. Pozostaje
tylko cieszyć się korzyściami, jakie daje to
naprawdę fantastyczne połączenie okna
dachowego i wentylatora.

CHŁODZENIE
KLIMATYZATORY

KLIMATY
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Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści opisów, specyfikacjach i dostępności produktów w ramach ich udoskonaleń technicznych.

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE

CHŁODZENIE

HIGIENA

ZASILANIE

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

ZATORY
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CHŁODZENIE
KLIMATYZATORY

KLIMATYZATORY POSTOJOWE
DO SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH
DOMETIC COOLAIR – OPŁACALNE ROZWIĄZANIE DLA FLOT SAMOCHODOWYCH
Typowy obrazek na parkingach: kierowcy ciężarówek zostawiają na
wiele godzin włączone silniki w celu podtrzymywania działania klimatyzatorów lub ładowania akumulatorów. Są to praktyki niekorzystne dla środowiska, a także sprzeczne z prawem. Marnowane są tony
paliwa, a firmy transportowe słono za to płacą. Dodatkowo taka praktyka znacznie przyspiesza zużywanie się silnika. Klimatyzator posto-
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jowy Dometic CoolAir pozwala obniżyć koszty operacyjne. Równie
ważny dla firm flotowych jest fakt, że nasze klimatyzatory zwiększają
bezpieczeństwo pracy, co z kolei bezpośrednio wpływa na bezpieczeństwo kierowcy i ładunku. Nasza oferta urządzeń CoolAir obejmuje autonomiczne klimatyzatory o dużej mocy oraz dzielony system
modułowy do pojazdów o trudnych warunkach montażowych.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści opisów, specyfikacjach i dostępności produktów w ramach ich udoskonaleń technicznych.

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE

01

02

CHŁODZENIE
HIGIENA

03

01 COOLAIR RT 780

Alternatywa przeznaczona do kabin
ze spojlerami dachowymi oraz innych,
niestandardowych warunków. Sprawdzony,
dzielony system klimatyzacji składa się
z kompresora o dużej mocy oraz osobnego
parownika montowanego wewnątrz kabiny
lub na dachu.

03 COOLAIR RTX 1000 / 2000
Wysokowydajne klimatyzatory postojowe
do samochodów ciężarowych z najnowszą
technologią kompresorową. Dwie klasy
wydajności – na dłuższe podróże w klimacie
umiarkowanym bądź w gorącym, takim
jak w Australii, gdzie je przetestowaliśmy.
Zestawy montażowe przeznaczone
do danego modelu pojazdu zapewniają
szybki, łatwy i estetyczny montaż
urządzenia.
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02 COOLAIR SP 950

ZASILANIE

Ten dachowy klimatyzator postojowy został
stworzony na potrzeby jednodniowych
przejazdów oraz rozwożenia towaru
po mieście. Zapewnia on kierowcom
komfortową temperaturę podczas krótszych
postojów oraz okresów oczekiwania.

CHŁODZENIE
KLIMATYZATORY / POSTOJOWY KLIMATYZATOR DACHOWY DO SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH RT 780

KTÓRY KLIMATYZATOR POSTOJOWY
PASUJE DO DANEGO POJAZDU?
POSTOJOWE KLIMATYZATORY DACHOWE NA 24 V MOŻNA MONTOWAĆ W POJAZDACH
WYPOSAŻONYCH W OKNO DACHOWE, KTÓRE MOŻNA ZASTĄPIĆ ZAMONTOWANYM
URZĄDZENIEM.
COOLAIR RT 780

COOLAIR RT 780

COOLAIR RTX 1000

Nachylenie kompresora 0°

Nachylenie kompresora 12°

Nachylenie kompresora 0°

0°

12°

Do mniejszych kabin kierowcy, do użytku podczas okresów oczekiwania
oraz przerw na posiłek w trakcie jednodniowych przejazdów lub
rozwożenia towaru po mieście. Typ urządzenia należy dobrać do rodzaju
kabiny (nachylenie kompresora 0° lub 12°). Zalecany czas pracy urządzenia
to maksymalnie ok. 3 – 4 godziny dziennie.

COOLAIR RTX 2000

0°

Na przejazdy jednodniowe lub
wielodniowe z noclegiem. Polecany
również podczas przerw w pracy
kierowcy w ciągu dnia w klimacie
umiarkowanym. Długi czas pracy,
nawet do 12 godzin.

Na przejazdy jednodniowe lub
wielodniowe z noclegiem, nawet
w gorącym klimacie. Bardzo wysoka
wydajność chłodzenia: 2000 W
i maksymalnie do 6 godzin czasu
pracy. Polecany również do kabin
dla większej liczby osób oraz przy
pochyleniu dachu do 12°.

POSTOJOWE KLIMATYZATORY DZIELONE DO SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH NA 24 V SĄ
ALTERNATYWĄ W SYTUACJI, GDY OKNO DACHOWE STANOWI WYJŚCIE EWAKUACYJNE,
KABINA JEST BARDZO WYSOKA BĄDŹ NA DACHU ZAMONTOWANA JEST INNA KONSTRUKCJA.
COOLAIR SP 950C + I

Parownik dachowy

Parownik wewnętrzny

4m

COOLAIR SP 950C + T
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Do pojazdów ciężarowych, w których montaż na dachu jest niemożliwy
lub niepożądany (duże nachylenie dachu, wysoka kabina kierowcy,
spojler dachowy lub nadbudowa, konieczność zachowania okna
dachowego). Bez problemów z zachowaniem maksymalnej dopuszczalnej
wysokości całkowitej.

4m

4m

Do samochodów ciężarowych o wysokiej kabinie, ze spojlerem
dachowym lub nadbudową (np. do transportu samochodów). Wyjątkowo
płaski parownik dachowy – nie ma problemu z zachowaniem maksymalnej
dopuszczalnej wysokości całkowitej.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści opisów, specyfikacjach i dostępności produktów w ramach ich udoskonaleń technicznych.

Dobrze wiedzieć: klimatyzator CoolAir RT 780 pasuje do prawie wszystkich modeli samochodów ciężarowych. Występuje on
w dwóch wersjach – o nachyleniu kompresora 0° lub 12°, dopasowanym do różnych typów dachu kabiny. Do wszystkich popularnych modeli samochodów ciężarowych dostępne są specjalne
zestawy montażowe.

CHŁODZENIE

Postojowy klimatyzator dachowy Dometic CoolAir RT 780 został
stworzony na potrzeby jednodniowych przejazdów oraz rozwożenia towaru po mieście. Daje on kierowcom komfortową temperaturę podczas krótszych postojów oraz nieuniknionych okresów oczekiwania, np. podczas załadunku i rozładunku. CoolAir RT 780, jako
autonomiczny klimatyzator, posiada niewątpliwą zaletę – wszystkie
podzespoły umieszczone są w jednej obudowie. Montaż jest szybki, a konserwacja nie jest konieczna.

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE

DOMETIC COOLAIR RT 780
KLIMATYZATOR POSTOJOWY DO SAMOCHODÓW
CIĘŻAROWYCH DO MONTAŻU NA DACHU

HIGIENA

DOMETIC COOLAIR RT 780
Klimatyzator postojowy do samochodów ciężarowych, 24 V
Ten samowystarczalny postojowy klimatyzator dachowy, pasujący do ciężarówek różnych
marek, został zaprojektowany jako samodzielna jednostka, co sprawia, że jest łatwy w
montażu i obsłudze.

Pilot zdalnego sterowania

Panel sterowania: funkcjonalny i prosty w obsłudze

3

4

5

6

7

7

Włączanie /
wyłączanie

1

1
2
3
4
5
6
7

2

Włącznik / wyłącznik
Czerwona dioda LED: błąd
Niebieska dioda LED: instalacja pracuje
Żółta dioda LED: kompresor włączony
Wybór trybu pracy
Cyfrowy wyświetlacz stanu pracy
Wybór zadanej temperatury

Dane techniczne są dostępne na stronie 167.

Ustawienia
temperatury

Ustawienia
trybu pracy
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Nachylenie kompresora 0° / Nr katalogowy 9105306291
Nachylenie kompresora 12 ° / Nr katalogowy 9105306292

ZASILANIE

• Zintegrowana konstrukcja oznacza szybki montaż i niskie wymagania konserwacyjne — nie jest
konieczne nawet wypełnianie czynnikiem chłodniczym
• Standardowy moduł pasujący do większości modeli ciężarówek
• Elastyczny przepływ powietrza przez cztery dysze z możliwością indywidualnej regulacji
• Wygodna zmiana ustawień za pomocą pilota
• Znakomite chłodzenie i osuszanie powietrza
• Odporną na promieniowanie UV powłokę osłony można pomalować sprayem, aby pasowała
kolorystycznie do zewnętrznej karoserii
• Może być używana podczas jazdy dodatkowo obok klimatyzatora zainstalowanego fabrycznie

CHŁODZENIE
KLIMATYZATORY / POSTOJOWY KLIMATYZATOR DZIELONY SP 950

ALTERNATYWA DLA DACHOWYCH KLIMATYZATORÓW POSTOJOWYCH

COOLAIR SP 950

Co zrobić, jeśli nie ma możliwości zamontowania dachowego klimatyzatora postojowego, ponieważ kabina jest zbyt wysoka, ma już
zamontowane na dachu inne elementy lub nachylenie dachu jest
zbyt duże? To proste: wybrać postojowy klimatyzator dzielony

SP 950. W tym systemie kompresor i parownik montowane są oddzielnie: kompresor zawsze po zewnętrznej stronie tylnej ściany
kabiny, a parownik na dachu lub na wewnętrznej tylnej ścianie kabiny, w zależności od rodzaju posiadanego samochodu.

Kompresor
SP 950C

Parownik dachowy
SP 950T

LUB

Parownik wewnętrzny
SP 950I

DOMETIC COOLAIR SP 950C
Kompaktowy kompresor jest zasadniczym elementem każdego
klimatyzatora dzielonego CoolAir. Zapewnia on wszystkie zalety
sprawdzonej technologii kompresorowej – niezwykłą wydajność
chłodzenia, dodatkowe osuszanie powietrza, ekonomiczną konserwację oraz hermetycznie zamknięty obieg czynnika chłodniczego.
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Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści opisów, specyfikacjach i dostępności produktów w ramach ich udoskonaleń technicznych.

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE

SP 950T

SP 950I

CHŁODZENIE

SP 950C
SP 950C

DOMETIC COOLAIR SP 950I

Parownik dachowy

Parownik wewnętrzny

Ten smukły parownik dachowy do dzielonego klimatyzatora
postojowego do ciężarówek zapewnia wydajne chłodzenie z
zasilaniem 24 V.

Ten klimatyzator oferuje elastyczne i wydajne rozwiązanie dla
wszystkich rodzajów ciężarówek. Instalowany na tylnej ścianie
kabiny, zostawia wolne miejsce na dachu.

• Instalowany na dachu zapewnia oszczędność miejsca w kabinie
• Wyjątkowo płaskie urządzenie niemal nie wpływa na zmianę wysokości
dachu
• Działa przy zamkniętych oknach, minimalizując tym samym ryzyko
włamania
• 100% czysty demontaż przy użyciu zestawu instalacyjnego i ram
mocujących dedykowanych do danego pojazdu
• Zgodność ADR dla wszystkich typów pojazdów z wyjątkiem EX/II, EX/III
• Jednostka w kolorze białym z możliwością lakierowania w celu
dopasowania do nadwozia pojazdów ciężarowych

• Przepływ powietrza i temperatura może być sterowana za pomocą pilota
• Dach pozostaje w nienaruszonym stanie
• Pięć oddzielnie regulowanych wylotów przepływu powietrza z trzema
poziomami nawiewu
• Pasuje do tylnej ściany kabiny
• Szybka i czysta instalacja
• Regulowane zabezpieczenie niskonapięciowe zmniejszające obciążenie
pojazdu

SP 950T / Nr katalogowy 9105306666
SP 950C / Nr katalogowy 9105306667

SP 950I / Nr katalogowy 9105306668
SP 950C / Nr katalogowy 9105306667

HIGIENA

DOMETIC COOLAIR SP 950T

Oprócz oszczędności czasu koncepcja montażu CoolAir oferuje
dwie inne, oczywiste korzyści. Efekt montażu jest nienaganny, jak
w przypadku montażu oryginalnego, zarówno wewnątrz jak i z zewnątrz. Natomiast po demontażu urządzenie CoolAir nie pozostawia żadnego śladu. Brak pracochłonnego wykańczania. W przypadku sprzedaży samochodu nie tracisz zainwestowanych pieniędzy!

Akcesoria –
str. 168

Doskonale dopasowane akcesoria: dedykowane do konkretnych
modeli pojazdów zestawy montażowe do jednostki dachowej
SP 950T oraz do kompresora SP 950C (przykład)

Dane techniczne są dostępne na stronie 168.
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Podczas montowania kompresora SP 950C wykorzystywane są dostępne punkty mocowania. W naszym przypadku to otwory montażowe i bolce na zewnątrz, z tyłu kabiny. Rama mocująca kompresora
idealnie pasuje do dostępnego w pojeździe wzoru do mocowania.

ZASILANIE

AKCESORIA:

CHŁODZENIE
ŻYWNOŚĆ
I NAPOJE
LODÓWKI PRZENOŚNE
KLIMATYZATORY
/ KLIMATYZATORY
/ COOLFREEZE
POSTOJOWE
CFX
RTX 1000 / 2000

COOLAIR RTX
KLIMATYZATORY POSTOJOWE
DO SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH
NAJLEPSZE KLIMATYZATORY COOLAIR, JAKIE DOTĄD STWORZYLIŚMY
Kompresorowe klimatyzatory postojowe CoolAir od ponad dziesięciu lat przyczyniają
się do poprawy warunków pracy, bezpieczeństwa oraz oszczędności w sektorze pojazdów
użytkowych na rynku europejskim. Seria CoolAir RTX wkracza na rynek z zupełnie
nową technologią, dzięki której z powodzeniem kontynuujemy ich dotychczasowy sukces.
Niespotykana moc i wydajność oraz wyjątkowe korzyści dla kierowców, instalatorów
i operatorów flot samochodowych.

tralii

e w Aus

n
Testowa

BARDZO CICHA PRACA

4 TRYBY PRACY (AUTO, ECO,
MANUAL, BOOST)

WYSOKA WYDAJNOŚĆ, NISKIE
ZUŻYCIE ENERGII

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE

COOLAIR RTX –
CIESZ SIĘ CHŁODEM NA DŁUŻEJ
Z kolei klimatyzator CoolAir RTX 2000 wytwarza ponad dwukrotnie
większą moc chłodzenia przy tym samym czasie pracy. Uzyskanie
tych osiągów było możliwe dzięki wykorzystaniu kompresora inwerterowego o zmiennej prędkości, który zapewnia doskonałą wydajność chłodzenia oraz niewiarygodnie efektywną i cichą pracę.

CHŁODZENIE

Większa wydajność, większa moc – tak można w skrócie podsumować trzecią generację naszych klimatyzatorów postojowych
CoolAir. Są dostępne w dwóch wersjach różniących się mocą działania i przeznaczeniem do różnych warunków pracy. Klimatyzator
CoolAir RTX 1000 zapewnia większą sprawność chłodzenia i dłuższy
czas pracy przy mniejszym poborze energii, niż jego poprzednik.

KORZYŚCI Z POSIADANIA KLIMATYZATORÓW
COOLAIR RTX DLA KIEROWCÓW CIĘŻARÓWEK:
HIGIENA

Znacznie dłuższy czas pracy
Wyjątkowo cicha praca
Dokładna regulacja temperatury
Intuicyjna, wygodna obsługa
4 tryby pracy
Ustawiane niezależnie nawiewy powietrza
Spokojny wypoczynek podczas postoju bez hałasu i bez spalin
Nowoczesne wzornictwo
Możliwość wybrania mocy dopasowanej do zastosowania
Chłodzenie przy temperaturze otoczenia do 52 °C
Monitorowanie stanu akumulatora za pośrednictwem osobnego
przewodu

ZASILANIE

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

OTO, DLACZEGO INSTALATORZY WYBIERAJĄ
KLIMATYZATORY COOLAIR RTX:
• Szybki i łatwy montaż oraz estetyczny demontaż wszystkich
elementów przy zastosowaniu specjalnego zestawu
instalacyjnego do danego modelu pojazdu
• Modułowe zestawy do montażu klimatyzatorów CoolAir
• Estetyczny wygląd – wszystkie systemy CoolAir pasują idealnie
do samochodu wewnątrz i na zewnątrz

KORZYŚCI Z POSIADANIA KLIMATYZATORÓW
COOLAIR RTX DLA OPERATORÓW FLOT:
Klimatyzatory postojowe CoolAir RTX pozwalają obniżyć koszty
operacyjne, szczególnie dzięki niesamowicie długiemu czasowi
pracy jak w przypadku CoolAir RTX 1000. Obok przedstawiamy
przykładowe wyliczenie pokazujące, ile można zaoszczędzić, kiedy
silnik nie pracuje na postojach w celu zasilania klimatyzacji kabiny.
Nie biorąc przy tym pod uwagę szybszego zużycia silnika, które ma
miejsce w takiej sytuacji…
Firmy transportowe doceniają również korzyści w zakresie bezpieczeństwa na drodze. Możliwość odpoczynku w cichej i przyjemnie
chłodnej kabinie pozwala kierowcom kontynuować jazdę przy pełnej koncentracji i unikać wypadków. A co niemniej ważne, wyposażenie samochodów ciężarowych w klimatyzację postojową ułatwia
znalezienie wykwalifikowanych kierowców i utrzymanie ich lojalności wobec firmy.

Mniejsze zużycie paliwa:
Podczas postoju silnik nie pracuje
Przykładowe wyliczenie
Cena oleju napędowego
Praca silnika na biegu jałowym:
Średnie zużycie w ciągu roku:
Zużycie paliwa na godzinę
(na biegu jałowym) ok.

5,00 zł
Ø 6 godzin / dzień
100 dni
3 – 4 l/h

Oszczędność paliwa
100 dni x 6 godzin x 3,5 l / h x 5,00 zł / l

10 500,00 zł
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CHŁODZENIE
KLIMATYZATORY / KLIMATYZATORY POSTOJOWE RTX 1000 / 2000

COOLAIR RTX
CIESZ SIĘ CHŁODEM NA DŁUŻEJ

Nasi klienci pytają o klimatyzatory postojowe z dłuższym czasem
pracy oraz zapewniające wydajne chłodzenie w gorącym klimacie. Z tego powodu klimatyzatory CoolAir RTX oferujemy w dwóch
wersjach mocy. RTX 1000 o mocy 1200 W i czasie pracy nawet
do 12 godzin jest idealnym modelem w umiarkowanych (europejskich) strefach temperatur. CoolAir RTX 2000 jest jak genialny bank
energii. Generuje pełne 2000 W mocy przez sześć godzin i chłodzi
w mgnieniu oka nawet duże kabiny. Klimatyzator RTX 2000 został
przetestowany i zatwierdzony do pracy w Australii i jest to idealny
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wybór dla kierowców wypoczywających w ciągu dnia lub podróżujących w gorącym klimacie.
Klimatyzatory CoolAir RTX posiadają przy tym niewątpliwą zaletę:
wszystkie podzespoły umieszczone są w kompaktowej obudowie.
Skraca to czas montażu i sprawia, że zbędne stają się prace konserwacyjne: system jest zamknięty i hermetycznie szczelny.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści opisów, specyfikacjach i dostępności produktów w ramach ich udoskonaleń technicznych.

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE

AUTONOMICZNY KLIMATYZATOR
W DWÓCH WERSJACH MOCY

CHŁODZENIE
HIGIENA

Klimatyzator postojowy do samochodów ciężarowych, 1200 W, 24 V

Klimatyzatory postojowe do samochodów ciężarowych, 2000 W, 24 V

•
•
•
•

Do 12 godzin pracy
Bardzo cicha praca
Tryb turbochłodzenia
Wszystkie komponenty systemu klimatyzacji zintegrowane w jednostce
dachowej
• Zgodność z normą ADR
• Wysoka wydajność chłodnicza: 1200 W
• Wysoka efektywność: pobór energii na poziomie zaledwie 8 A w trybie
Eco

•
•
•
•
•
•
•

Nr katalogowy 9105306744

Nr katalogowy 9105306745

Wybrałeś klimatyzator CoolAir RTX? Nie zapomnij dodać do zamówienia dopasowanego do pojazdu zestawu montażowego!
Obejmuje on wszystko, co niezbędne do montażu w wybranym
pojeździe – od ramy osłaniającej do kabla przyłączeniowego – i jest

dostępny dla wszystkich rodzajów ciężarówek. Dla innych lub starszych pojazdów, z oknem lub bez okna dachowego, oferowane są
dwa uniwersalne zestawy montażowe.

Dopasowana do pojazdu koncepcja montażu

Do 6 godzin pracy
Niezwykle cicha praca
Tryb pracy turbo do szybkiego chłodzenia
Wydajność chłodzenia: 2000 W
Wysoka wydajność: pobór energii tylko 9,5 A w trybie Eco
Zgodność z normą ADR
Wszystkie komponenty systemu klimatyzacji zintegrowane w jednostce
dachowej
• Chłodzenie przy temperaturze otoczenia do 52 °C
• Do wszystkich rodzajów nachylenia dachu

Pilot zdalnego sterowania

Panel sterowania: funkcjonalny i prosty
w obsłudze

Włączanie /
wyłączanie

1

5
6

Ustawienia
temperatury

1

2

3

4

2

Przyciski wyboru
trybu pracy
1
1

2

Przygotowany specjalnie do danego
modelu pojazdu w celu ułatwienia montażu
Rama montażowa pasująca do danego
modelu samochodu, harmonijnie
dopasowana do stylistyki oraz kolorystyki
sufitu

Dane techniczne są dostępne na stronie 169.

A, E, B
Bezpośredni
wybór trybu pracy
Auto, Eco lub
Boost

2
3
4
5
6

Włącznik / wyłącznik
Menu
Przycisk wyboru (w górę)
Przycisk wyboru (w dół)
Niebieska kontrolka LED: system pracuje
Wyświetlacz stanu
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BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

DOMETIC COOLAIR RTX 2000
ZASILANIE

DOMETIC COOLAIR RTX 1000

CHŁODZENIE
MARKIZY

MAR
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Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści opisów, specyfikacjach i dostępności produktów w ramach ich udoskonaleń technicznych.

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE

CHŁODZENIE

HIGIENA

ZASILANIE

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

KIZY
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CHŁODZENIE
MARKIZY

MARKIZY
DOPASOWANE MARKIZY DOMETIC DO MONTAŻU DACHOWEGO I ŚCIENNEGO
Stragan, stoisko wystawiennicze czy kamper? Dometic posiada markizy odpowiadające każdym wymaganiom. Do wyboru: model elektryczny zasilany napięciem 12 V, który rozsuwa się po naciśnięciu przycisku. Lub klasyczny, manualny, z teleskopową korbką.
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W katalogu prezentujemy markizy do montażu na ścianie lub na dachu, z tkanin w atrakcyjnych kolorach i w obudowach dopasowanych
do pojazdu. Oprócz tego oferujemy także praktyczne akcesoria,
takie jak listwy oświetleniowe LED, łatwą do zamontowania osłonę
przed deszczem i wentylator dachowy ze zintegrowanym oknem.
Jeszcze większy wybór produktów można znaleźć w katalogu markiz
oraz na stronie dometic.com.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści opisów, specyfikacjach i dostępności produktów w ramach ich udoskonaleń technicznych.

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE

01

02

CHŁODZENIE
HIGIENA

01 MARKIZY DO MONTAŻU NA DACHU

03

Markizy Dometic PerfectRoof są dostępne w długościach od 2,65 m
do 4,00 m. Z silnikiem 12 V lub teleskopową korbką.

02 MARKIZY DO MONTAŻU NA ŚCIANIE
ZASILANIE

Markizy Dometic PerfectWall są dostępne w długościach od 2,60 m
do 4,50 m, a do operowania nimi służy teleskopowa korbka.

03 WENTYLATOR DACHOWY Z OKNEM

PERFEKCYJNA MARKIZA DLA KAŻDEGO
RODZAJU POJAZDU
POJAZDY REKREACYJNE

MARKIZA
DOMETIC

KAMPER

CECHY

PRZYCZEPA
BUS
KEMPINGOWA KEMPINGOWY

DŁUGOŚĆ

WYSUNIĘCIE

KOLOR
OBUDOWY

SILNIK

DOMETIC PERFECTROOF – MONTAŻ NA DACHU
PR 2500 / z nóżkami
(patrz strona 68)

•

•

•

od 3,5 m
do 4,0 m

do 2,75 m

biały, srebrny,
antracyt

opcjonalny

PR 2000 Fiat Ducato / z nóżkami
(patrz strona 71)

•

•

•

od 3,25 m
do 4,0 m

do 2,5 m

biały, srebrny,
antracyt

–

•

•

•

od 2,6 m
do 3,00 m

do 2,0 m

biały, srebrny,
antracyt

–

DOMETIC PERFECTWALL – MONTAŻ NA ŚCIANIE
PW 1000 VW T5 / T6 / z nóżkami
(patrz strona 72)

Numery katalogowe markiz i akcesoriów można znaleźć na stronie dometic.com
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BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

Dostęp do światła dziennego oraz dopływ świeżego powietrza –
oba dzięki Dometic FanTastic Vent. To doskonałe połączenie
wentylatora i okna dachowego.

CHŁODZENIE
MARKIZY / PERFECTROOF

PERFECTROOF
PR 2500
WYSOKIEJ JAKOŚCI MARKIZA DACHOWA – LEKKA I WYTRZYMAŁA

Dla pojazdów o długości od 4,50 m nie ma lżejszej i bardziej
kompaktowej markizy dachowej od modelu Dometic PerfectRoof
PR 2500. Dostępna w długościach do 4 m, z wysunięciem
do 2,75 m.

WYMIARY
Długość (m)

Wysunięcie (m)

Waga (kg)

3,50

2,50 / 2,75

27,0

3,75

2,50 / 2,75

28,0

4,00

2,50 / 2,75

30,0

Jej montowana na dachu obudowa nie wpływa na aerodynamikę
pojazdu. Osłony na końcach zostały wykonane w 100% z aluminium, co sprawia, że markiza jest wyjątkowo odporna na wstrząsy
i uderzenia. Opatentowane zamki po obu stronach szyny frontowej
zapewniają idealne zamknięcie, a także dodatkowe bezpieczeństwo podczas jazdy. Szybko i gładko pracująca przekładnia jest
obsługiwana za pomocą teleskopowej korbki, którą można łatwo
dostosować do różnych wysokości pojazdu. Alternatywnie możesz
wybrać wbudowany silnik (12 V) z ręcznym zwijaniem markizy w sytuacji awaryjnej.

Markizy mogą być wyposażone w silnik 12 V (wraz z odpowiednim pilotem
zdalnego sterowania), oświetlenie LED wbudowane w ramie i wysuwać się
nawet na 2,75 m.

Pełna oferta markiz Dometic jest dostępna na stronie dometic.com.
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Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści opisów, specyfikacjach i dostępności produktów w ramach ich udoskonaleń technicznych.

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE

ZALETY MARKIZY PR 2500
•
•
•
•

Model zasilany
napięciem 12 V
z pilotem zdalnego
sterowania (opcja)

CHŁODZENIE

Aluminiowe osłony na końcach, odporne na wstrząsy i uderzenia
Opatentowane blokady po obu stronach szyny frontowej zapewniające idealne zamknięcie
Wysokiej jakości materiał markizy wykonany z jednego kawałka – bez szwów
Bezpieczne przechowywanie nóżek w szynie frontowej
(opatentowany system Easy Lock Flipper)
• Długości od 3,5 m do 4,0 m – z wysunięciem aż do 2,75 m
• Liczne adaptery dostępne jako akcesoria (patrz str. 74)

HIGIENA

OPATENTOWANY ZAMEK EASY LOCK

ALUMINIOWE OSŁONY NA KOŃCACH

Do bezproblemowego i bezpiecznego
mocowania nóżek

Jeszcze większa odporność na wstrząsy, uderzenia
i warunki pogodowe

KORBKA TELESKOPOWA

Całkowicie wbudowany, nie powoduje
zwiększenia wymiarów obudowy. Model zasilany
napięciem 12 V z pilotem zdalnego sterowania

Do pracy przy płynnie pracującej przekładni

biały

W PEŁNI ZINTEGROWANY SILNIK

antracyt

Biały piaskowy

Niebieski

Szary

Nie tylko tworzy przyjemną atmosferę, ale jest
również wystarczające do czytania

OPCJA

srebrny

OŚWIETLENIE LED W WYSUWANYM
RAMIENIU

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

OPCJA

KOLORY TKANIN

KOLORY OBUDOWY

Materiał markizy został wykonany z jednego,
wytrzymałego kawałka materiału winylowego
i przezroczystej, akrylowej powłoki.

Markiza Dometic PerfectRoof PR 2500 jest
dostępna w trzech kolorach obudowy.

ZASILANIE

UDOSKONALONA KONSTRUKCJA
Kompaktowa i lekka obudowa
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CHŁODZENIE
MARKIZY / PERFECTROOF

PERFECTROOF PR 2000
MARKIZA NA MIARĘ
DO FIATA DUCATO
IDEALNIE DOPASOWANE AKCESORIA W ZESTAWIE

Specjalne rozwiązanie Dometic do Fiata Ducato, w którym wzięliśmy pod uwagę specyficzne funkcje i uwarunkowania konstrukcyjne tego popularnego pojazdu. Jego zasadniczym elementem jest
kompaktowa markiza dachowa PerfectRoof PR 2000, dostępna
w długościach 3,25, 3,75 i 4 metry. Dodatkowo do kompletu dodaliśmy adapter do montażu na dachu, a także teleskopową korbę

do ręcznego składania i rozkładania markizy. Dołączona do każdej
markizy taśma uszczelniająca chroni pojazd przed przedostaniem
się wody przez konstrukcję drzwi przesuwnych.

WYMIARY
Długość (m)

Wysunięcie (m)

Waga
z adapterem (kg)

3,25

2,50

24,0

3,75

2,50

27,0

4,00

2,50

29,0

Pełna oferta markiz Dometic jest dostępna na stronie dometic.com.
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Idealnie dopasowane, kompleksowe rozwiązanie! Kompletny zestaw montażowy do Fiata Ducato.
W zestawie:
Markiza dachowa PerfectRoof PR 2000
Korbka teleskopowa
Adapter dedykowany dla pojazdu
Uszczelniający pasek piankowy

CHŁODZENIE

•
•
•
•

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE

ZALETY MARKIZY PR 2000 DO FIATA DUCATO

HIGIENA

biały

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

antracyt

Do pracy przy gładko pracującej przekładni

srebrny

KORBKA TELESKOPOWA

Do bezproblemowego i bezpiecznego
mocowania nóżek

Szary

OPATENTOWANY ZAMEK EASY LOCK

Kompaktowa i lekka obudowa

KOLORY TKANIN

KOLOR OBUDOWY

Materiał markizy został wykonany z jednego,
wytrzymałego kawałka materiału winylowego
i przezroczystej, akrylowej powłoki.

Markiza Dometic PerfectRoof PR 2000
do Fiata Ducato jest dostępna w trzech
kolorach obudowy.

ZASILANIE

UDOSKONALONA KONSTRUKCJA
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CHŁODZENIE
MARKIZY / PERFECTWALL

ZESTAW MARKIZY
PERFECTWALL
PW 1000 VW T5 / T6
WRAZ Z DOPASOWANYM ADAPTEREM ŚCIENNYM

Gotowa do zamontowania: markiza Dometic PerfectWall PW 1000
została zaprojektowana do łatwego montażu w popularnych busach
kempingowych VW T5 / T6 California oraz Multivan. Oprócz markizy
o odpowiedniej długości, tj. 2,6 m, w zestawie znajdują się także
mała korbka oraz adapter do precyzyjnego montażu na ścianie.

Model PW 1000 posiada wszystkie zalety produktów Dometic, a przy
tym ma naprawdę atrakcyjną cenę. Jej materiał jest wykonany z jednego kawałka, bez szwów, a markiza posiada automatycznie regulowany kąt nachylenia szyny frontowej i wygodny dostęp do nóżek,
które są chronione przed przypadkowym wypadnięciem przez opatentowany zamek Easy Lock Flipper.

WYMIARY DLA MODELU CALIFORNIA
Długość (m)

Wysunięcie (m)

Waga (kg)

2,60

2,00

20,0

Doskonałe
dopasowanie –
korzystna cena
pakietu

WYMIARY DLA MODELU MULTIVAN
Długość (m)

Wysunięcie (m)

Waga (kg)

2,60

2,00

20,0

3,00

2,00

23,0

Pełna oferta markiz Dometic jest dostępna na stronie dometic.com.
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Doskonałe dopasowanie: kompletny zestaw do montażu w pojazdach VW T5 / T6 California i Multivan
Kompaktowa obudowa
Osłony na końcach z tworzywa sztucznego
Opatentowana szyna frontowa gwarantuje w 100% szczelne zamknięcie obudowy
Wysokiej jakości materiał markizy wykonany z jednego kawałka – bez szwów
Nóżki z opatentowanym zamkiem Easy Lock Flipper

CHŁODZENIE

•
•
•
•
•
•

NOWOŚĆ!

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE

ZALETY MARKIZY PW 1000 VW T5 / T6

W zestawie:

Łatwy dostęp do nóżek, w 100% szczelne
zamknięcie

biały

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

antracyt

OPATENTOWANA SZYNA FRONTOWA

srebrny

OPATENTOWANY ZAMEK EASY LOCK
Do bezproblemowego i bezpiecznego
mocowania nóżek

KOLORY TKANIN

KOLORY OBUDOWY

Materiał markizy został wykonany z jednego,
wytrzymałego kawałka materiału winylowego
i przezroczystej, akrylowej powłoki.

Markiza Dometic PW 1000 VW T5 / T6 jest
dostępna w trzech kolorach obudowy.

ZASILANIE

Szary

HIGIENA

• Markiza ścienna PerfectWall PW 1000
• Mała, stała korbka
• Adapter dopasowany do danego
pojazdu
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CHŁODZENIE
MARKIZY / ADAPTERY DEDYKOWANE DO POJAZDÓW / AKCESORIA

ADAPTERY DOPASOWANE DO DANEGO POJAZDU
Sprawiają, że markizy Dometic pasują do (prawie) każdego
busa! Ściany pojazdów i dachy są, między innymi, elementami konstrukcyjnymi. Mogą mieć różne kształty – płaskie, zakrzywione, itd.

Bogata oferta akcesoriów Dometic umożliwia idealne dopasowanie
markizy do pojazdu w celu doskonałego montażu.

ADAPTERY DO MARKIZ DOMETIC – MARKIZY DACHOWE PERFECTROOF 2500

Fiat Ducato, Citroen
Jumper, Peugeot Boxer

Mercedes-Benz
Sprinter, VW Crafter

Renault Master,
Opel Movano > 2011

Renault Master,
Opel Movano > 2011

Przyczepa
kempingowa

Uniwersalny,
3-częściowy

Fiat Ducato

Pełna oferta markiz Dometic jest dostępna na stronie dometic.com.

AKCESORIA
DOMETIC AW-TDKIT
Zestaw mocujący do markiz
Ten zestaw mocujący umożliwia solidne
mocowanie markiz PerfectWall i PerfectRoof
za pomocą nóżek przytwierdzanych do
ziemi.
• Regulowane paski i wytrzymałe zatrzaski
doskonale sprawdzają się w wietrzne dni
• Łatwe w użyciu, gwarantują stabilny uchwyt
• Sprężyny śrubowe zmniejszają naprężenia na
wietrze
Nr katalogowy 9103104000
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ŻYWNOŚĆ I NAPOJE

OCHRONA PRZED
DESZCZEM
DODATKOWA OCHRONA
PRZED DESZCZEM I WIATREM

CHŁODZENIE

DOMETIC RAINPROTECT
Panel boczny wykonany z wytrzymałego, wodoodpornego i
wiatroszczelnego materiału z tworzywa sztucznego zapewnia
dodatkową ochronę przed różnymi czynnikami atmosferycznymi.
Pasuje do wszystkich markiz Dometic z nóżkami.

Nr katalogowy

2,60

1,40

9103103954

3,00

1,40

9103103955

3,50

1,40

9103103956

3,75

1,40

9103103957

4,00

1,40

9103103958

4,50

1,40

9103103959

5,00

1,40

9103103960

5,50

1,40

9103103961

6,00

1,40

9103103962

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

Wysunięcie (m)

ZASILANIE

Szerokość markizy (m)

HIGIENA

• Zaprojektowany tak, aby pasować do wszystkich ściennych markiz
Dometic z nóżkami
• Konstrukcja odporna na wiatr i wodę
• Dla markiz o rozpiętości 2,50 m i szerokości od 2,6 do 6 m

DOMETIC LED STRIP
Tę taśmę LED 12 V można przymocować do spodniej strony markizy
ściennej. Zapewnia ona odpowiednie oświetlenie, przy którym
można organizować kolacje na świeżym powietrzu.
• Listwa oświetlenia LED 12 V
• Dostępne w dwóch długościach: 3,5 m i 6 m
• Dostępne z opcjonalnym profilem aluminiowym w kolorze czarnym lub
białym

Długość (m)

Opis

Nr katalogowy

3,50

Taśma LED

9103103988

6,00

Taśma LED

9103104117
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CHŁODZENIE
WENTYLATOR DACHOWY Z OKNEM

ŚWIATŁO DZIENNE
I ŚWIEŻE POWIETRZE
W PODRÓŻY
DOMETIC FANTASTIC VENT 2250
Koniec z zaduchem, czas na czyste i świeże powietrze! Wentylator
Dometic FanTastic Vent 2250 w ciągu kilku minut przywraca świeżość
w kabinie, a przy tym jest cichy i energooszczędny. Najważniejszym
elementem tego fantastycznego rozwiązania jest niezwykle wydajny,
obrotowy, zintegrowany z oknem dachowym wentylator z możliwością dowolnej regulacji.
Wentylator FanTastic Vent współpracuje z oknem dachowym, delikatnie je otwierając, aby umożliwić przyjemny przewiew bez przeciągów.
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Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści opisów, specyfikacjach i dostępności produktów w ramach ich udoskonaleń technicznych.

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE

ŚWIEŻE I CZYSTE
POWIETRZE
W POJEŹDZIE

CHŁODZENIE

Wentylator FanTastic Vent 2250 jest wyposażony w 3 ustawienia
prędkości obrotowej (niska, średnia, wysoka), funkcję odwrócenia kierunku pracy łopatek (OUT — wyciąganie i IN — pobieranie),
ręczne pokrętło podnoszenia kopułki oraz wbudowany termostat.
Ustaw termostat na wybraną temperaturę i pozwól żeby wentylator zrobił resztę. Zaprojektowano do utrzymania stałej temperatury. Doskonały do użytku w nocy lub kiedy zostawiasz swoje zwierzęta w domu.

HIGIENA
ZASILANIE

Dachowy układ wentylacyjny z białą
obudową, 400 x 400 mm
Lekki, kompaktowy, wytrzymały wentylator
pozostaje ściśle zamknięty, gdy nie jest w
użyciu. Wydajny wentylator 10-łopatkowy o
śr. 12 in. powoduje szybką wymianę
powietrza w kabinie.
• Wiatrak z trójstopniową regulacją prędkości
(niska, średnia, wysoka)
• Pasuje do standardowych rozmiarów
• Wbudowany termostat
• Odwracalny przepływ powietrza
• Kopuła podnoszona ręcznie
• Podstawa wysokiej jakości
Nr katalogowy 9108879484
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DOMETIC FANTASTIC
VENT 2250

HIGIENA
CZYSZCZENIE / INFORMACJE OGÓLNE

HIGI
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ŻYWNOŚĆ I NAPOJE

CHŁODZENIE

HIGIENA

ZASILANIE

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

ENA
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HIGIENA
CZYSZCZENIE / POWERVAC

Czystość
w przyjaznej
cenie!

ODKURZACZ DO SPRZĄTANIA NA SUCHO I NA MOKRO

DOMETIC
POWERVAC
PV 100

Ten wyposażony we własny akumulator, poręczny odkurzacz świetnie radzi sobie bez zasilania zewnętrznego. Wytwarza tak duże
podciśnienie, że nie są mu straszne nawet najbardziej uporczywe
zabrudzenia i rozlane płyny. Po dłuższym cyklu ładowania urządzenie można odłączyć od gniazdka i odkurzacz jest znów gotowy
do pracy. Dzięki niewielkim rozmiarom PowerVac zmieści się wszędzie: w schowku, w bagażniku i w pomieszczeniu gospodarczym.
To praktyczny i uniwersalny sprzęt, przydatny zarówno w podróży,
jak i w domu.
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Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści opisów, specyfikacjach i dostępności produktów w ramach ich udoskonaleń technicznych.

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE

ŁATWE CZYSZCZENIE
DOMETIC
POWERVAC PV 100

Odkurzacz do sprzątania na sucho i mokro,
zasilany akumulatorem 12 V

ŁATWY DO CZYSZCZENIA FILTR

NASADKA SZCZELINOWA
DO NAROŻNIKÓW
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NASADKI DO TAPICERKI

ZASILANIE

Nr katalogowy 9600000348

HIGIENA

• Wygodny odkurzacz z akumulatorem do
użytku w pojazdach i w domu.
• Zapewniona pełna mobilność dzięki
ładowalnemu akumulatorowi 12 V.
• Można go ładować poprzez źródło zasilania
od 12 do 230 V.
• Łatwy w czyszczeniu pojemnik na kurz i filtr
materiałowy.
• Silnik: 12 V DC, 28 000 obr. / min
• Akumulator: 12 V DC, 2,6 Ah
• Czas pracy: do 18 min ±10%
• Czas ładowania: 10 – 14 h (automatyczne
wyłączanie)
• Temperatura pracy: 0 °C do +40 °C
• Pobór mocy: ok. 90 W
• Moc ssania: ok. 400 mm słupka wody (±10%)
• Pojemność: 3,8 litra
• Szer. x wys. x gł.: 270 x 320 x 198 mm
• Waga: 2150 g
• W zestawie: odkurzacz, wąż ssący, nasadki
do tapicerki, dywaników i szczelin, pasek
do przenoszenia, zasilacz sieciowy, przewód
do ładowania napięciem 12 V, instrukcja
obsługi

CHŁODZENIE

Odkurzacz

ZASIL

ANIE

ZASILANIE
ENERGIA

ENERGIA NA DROGĘ
DZIĘKI PROFESJONALNYM AKCESORIOM ELEKTRONICZNYM
Korzystaj w podróży z tych samych udogodnień, z których na co
dzień korzystasz w domu. Oferta systemów zasilania Dometic obejmuje produkty, które zapewnią Ci idealne zasilanie elektryczne
w drodze. Na przykład niewiarygodnie lekkie i kompaktowe ładowarki IU0U, które dzięki złączu magistrali można łatwo podłączać
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do inteligentnych układów zarządzania akumulatorem. Podobnie
jak kompaktowe inwertery sinusoidalne o imponujących osiągach.
Albo pięć wytrzymałych generatorów, które gwarantują całkowitą
niezależność od stałej i pokładowej sieci zasilającej.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści opisów, specyfikacjach i dostępności produktów w ramach ich udoskonaleń technicznych.

01 ŁADOWARKI

02 INWERTERY

02

HIGIENA

Zupełnie nowa gama inwerterów
sinusoidalnych – doskonałych do wrażliwych
urządzeń na 230 V oraz do nowoczesnych
pojazdów EURO 6. Do wielu standardowych
zastosowań wystarczą natomiast
sprawdzone inwertery wytwarzające
zmodyfikowane napięcie sinusoidalne
o kształcie trapezowym.

CHŁODZENIE

Najnowocześniejsza technologia ładowania:
Automatyczne ładowarki serii MCA są małe,
lekkie i łatwe do zamontowania. Z kolei
ładowarki serii MCP z intuicyjną obsługą
za pomocą jednego przycisku doskonale
nadają się do nowoczesnych akumulatorów
stosowanych w systemach start-stop.

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE

01

03 GENERATORY

ZASILANIE

Generatory Dometic zapewniają zasilanie
w energię elektryczną wszędzie tam,
gdzie nie ma dostępu do stałej sieci
energetycznej.

04 AKUMULATOR
LITOWO-JONOWY

03

04
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To urządzenie do magazynowania energii
o wyjątkowo niewielkich rozmiarach jest
nawet o 60% lżejsze i zapewnia pięć razy
więcej cykli ładowania, niż tradycyjne
akumulatory żelowe. Proces ładowania
również trwa niewiarygodnie krótko!

ZASILANIE
ENERGIA / ŁADOWARKA / AUTOMATYCZNE ŁADOWARKI IU0U

PRZENOŚNE ŁADOWARKI AKUMULATORÓW 12 V
Prędkość i dokładność to cechy charakterystyczne nowych, 12 V
ładowarek klasy premium Dometic PerfectCharge serii MCP. Poza
ładowaniem mogą być również wykorzystywane do zasilania narzędzi w warsztacie.
Zaprojektowane do obsługi jednym przyciskiem, wykorzystują sterowaną mikroprocesorowo, 8-stopniową krzywą ładowania zapew-

niającą optymalne ładowanie akumulatorom w systemach start-stop
narażonym na szczególnie duże obciążenia.
Praktyczny uchwyt ścienny, kable i do czterech niezależnych wskaźników stanu naładowania akumulatorów sprawiają, że urządzenie
jest gotowe do pracy i zawsze pod ręką. W zestawie znajduje się
również kabel 12 V z wtyczką do gniazda zapalniczki, za pomocą
którego można ładować akumulatory.

DOMETIC PERFECTCHARGE MCP 1204

DOMETIC PERFECTCHARGE MCP 1207

Ładowarka, 4 A, 12 V

Ładowarka, 7 A, 12 V

• Odpowiednia do akumulatorów start-stop – sterowanych
mikroprocesorowo, 8 stopniowa charakterystyka ładowania
• Automatycznie dostosowuje się do stanu naładowania akumulatora
• Intuicyjna obsługa jednym przyciskiem

• Odpowiednia do akumulatorów start-stop – sterowanych
mikroprocesorowo, 8 stopniowa charakterystyka ładowania
• Automatycznie dostosowuje się do stanu naładowania akumulatora
• Intuicyjna obsługa jednym przyciskiem

Nr katalogowy 9600000026

Nr katalogowy 9600000027

OPCJONALNY WSKAŹNIK
STANU AKUMULATORA

DOMETIC
PERFECTCHARGE MCP-WB

DOMETIC
PERFECTCHARGE BI 01

Uchwyt ścienny do ładowarek MCP

Wskaźnik poziomu naładowania do MCP 1204
i MCP 1207

• Zaprojektowane do ładowarek Dometic
PerfectCharge MCP
• Ładowarka jest dzięki niemu zawsze w zasięgu
ręki
• Ma też trzy kable połączeniowe i do
czterech wskaźników poziomu naładowania
akumulatora

• Zaprojektowane do ładowarek Dometic
PerfectCharge MCP
• Intuicyjna obsługa jednym przyciskiem
• Sprawdza się również jako narzędzie
mobilne – np. do sprawdzania akumulatorów
pojazdów sezonowych

Nr katalogowy 9102500079

Nr katalogowy 9600000094
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Niezbędny, gdy zachodzi konieczność szybkiego
sprawdzenia stanu akumulatora: kompaktowy
wskaźnik naładowania akumulatora PerfectCharge BI 01 został zaprojektowany do obsługi jednym
przyciskiem. Jest wyposażony w wejście dedykowane do ładowarek Dometic MCP 1204 i MCP
1207. Cztery diody wskazują stan naładowania
podłączonego akumulatora ołowiowo-kwasowego w odstępach co 25%. Wskaźnik można
zainstalować na stałe w pojeździe lub używać go
jako mobilnego przyrządu do sprawdzania stanu
akumulatorów w pojazdach wystawowych lub
sezonowych.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści opisów, specyfikacjach i dostępności produktów w ramach ich udoskonaleń technicznych.

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE
CHŁODZENIE
HIGIENA

• Kompaktowa budowa, niska waga
• Złącze magistrali w standardzie
• 6-stopniowa krzywa ładowania IU0U zoptymalizowana
do ładowania akumulatorów mokrych, żelowych
i z separatorami z włókna szklanego (AGM)
• Zgodność z układem zarządzania akumulatorem
Dometic MPC 01
• Funkcja trybu nocnego do cichego ładowania z wykorzystaniem
połowy mocy (przy wyłączonym wentylatorze) – np. nocą
lub na polach kempingowych o słabo zabezpieczonej sieci
elektrycznej
• Pilot zdalnego sterowania, czujnik akumulatora Hella oraz
czujnik temperatury dostępne jako akcesoria

AKCESORIA DO ŁADOWAREK
PERFECTCHARGE
Uzupełnij ładowarkę Dometic PerfectCharge IU0U o dedykowane
akcesoria i korzystaj z perfekcyjnej technologii ładowania!
Czujnik temperatury MCA-TS1 / Nr katalogowy 9600000099
Czujnik Hella MCA-HS1 do 12 V / Nr katalogowy 9600000101
Pilot zdalnego sterowania MCA-RC1 / Nr katalogowy 9600000100
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Ładowarki PerfectCharge IU0U zapewniają wyjątkowo bezpieczne ładowanie i zostały optymalnie przystosowane do przyszłych
trendów rozwojowych przemysłu karawaningowego. Dostępne
w standardzie złącze magistrali zapewnia doskonałą zgodność
z magistralami wykorzystywanymi w karawaningu. Tak samo łatwe jest ich podłączanie do układu zarządzania pracą akumulatora
Dometic MPC 01, który optymalizuje proces ładowania i skraca czasy ładowania nawet o 30 %.
Dzięki niskiej wadze i kompaktowej budowie oraz specjalnie przystosowanym połączeniom gwintowym te niedrogie ładowarki są
wyjątkowo łatwe w instalacji. Dla osób często podróżujących w dalekie trasy ważna jest możliwość korzystania z urządzenia w różnych
warunkach i przy różnych standardach zasilania. Zakres napięcia
wejściowego 110–230 V zapewnia niezawodne ładowanie nawet
w przypadku spadku napięcia wejściowego.

ZASILANIE

ŁADOWARKI IU0U DOMETIC … ZAPEWNIAJĄ
DŁUŻSZE ŻYCIE AKUMULATORÓW!

ZASILANIE
ENERGIA / AUTOMATYCZNE ŁADOWARKI IU0U

MAŁE, LEKKIE, DO SZYBKIEGO MONTAŻU
Akumulatory rozruchowe oraz zasilające przeznaczone są do różnych celów. Akumulatory rozruchowe muszą przy starcie silnika dostarczyć duży prąd, po czym służą jako bufor energii z małymi cyklami częściowymi. Natomiast akumulatory zasilające lub pokładowe
rozładowywane są niskimi prądami przez dłuższe okresy, po czym
odbywa się ich ponowne ładowanie. Stąd podlegają one znacznie
większym obciążeniom. Tę specyfikę należy uwzględnić podczas

CHARAKTERYSTYKA ŁADOWANIA IU0U

6-STOPNIOWA CHARAKTERYSTYKA ŁADOWANIA IU0U

U/V
I/A

1 	Faza I: Ładowanie akumulatora prądem stałym, aż napięcie akumulatora
osiągnie wymagane napięcie ładowania.
2 – 4 	Faza U0: 3-stopniowa faza ładowania absorpcyjnego o stałym napięciu
(U0). W ciągu pierwszych 2 minut ustalanie stanu naładowania
akumulatora; następnie rozpoczyna się faza ładowania głównego.
Faza ta kończy się po pełnym naładowaniu akumulatora lub gdy prąd
ładowania na 15 min. spadnie poniżej 6% wartości znamionowej.
5
Faza U: Ładowarka przełącza się na ładowanie podtrzymujące.
6 	Konserwacja: co 12 dni ładowarka przełącza się ponownie do fazy
I w celu zregenerowania akumulatora i ochrony przed zasiarczeniem.

U

I

U0

U

100 %

doboru technologii ładowania. Pozwoli to uniknąć ewentualnych
uszkodzeń akumulatora i zapewnić jego długą żywotność. Ładowarki IU0U z serii Dometic PerfectCharge pracują w unikalnym, sześciostopniowym cyklu ładowania. Są optymalnymi urządzeniami
dla wszystkich akumulatorów żelowych, z separatorami z włókna
szklanego (AGM) oraz akumulatorów mokrych, ponieważ ładują
szybko i jednocześnie delikatnie.

I

6%

t

ŁADOWANIE
1 AKUMULATORA
+ AKUMULATORA
ROZRUCHOWEGO

ŁADOWANIE
2 AKUMULATORÓW
+ AKUMULATORA
ROZRUCHOWEGO

DOMETIC PERFECTCHARGE
MCA 1215

DOMETIC PERFECTCHARGE
MCA 1225

Ładowarka IU0U, 15 A, 12 V

Ładowarka IU0U, 25 A, 12 V

• Łagodne ładowanie akumulatorów 12 V dzięki
zoptymalizowanej technologii 6-stopniowego
ładowania IU0U
• Jednoczesne ładowanie akumulatora
i akumulatora rozruchowego
• Bardzo kompaktowa konstrukcja, lekka
i łatwa w montażu

• Łagodne ładowanie akumulatorów 12 V
dzięki zoptymalizowanej technologii
6-stopniowego ładowania IU0U
• Jednoczesne ładowanie 2 akumulatorów +
akumulatora rozruchowego
• Bardzo kompaktowa konstrukcja, lekka
i łatwa w montażu

Nr katalogowy 9600000028

Nr katalogowy 9600000029
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ŻYWNOŚĆ I NAPOJE
CHŁODZENIE

DOMETIC PERFECTCHARGE
MCA 1235

DOMETIC PERFECTCHARGE
MCA 1250

DOMETIC PERFECTCHARGE
MCA 1280

Ładowarka IU0U, 35 A, 12 V

Ładowarka IU0U, 50 A, 12 V

Ładowarka IU0U, 80 A, 12 V

• Łagodne ładowanie akumulatorów 12 V
dzięki zoptymalizowanej technologii
6-stopniowego ładowania IU0U
• Jednoczesne ładowanie 2 akumulatorów +
akumulatora rozruchowego
• Bardzo kompaktowa konstrukcja, lekka
i łatwa w montażu

• Łagodne ładowanie akumulatorów 12 V
dzięki zoptymalizowanej technologii
6-stopniowego ładowania IU0U
• Jednoczesne ładowanie 3 akumulatorów
• Bardzo kompaktowa konstrukcja, lekka
i łatwa w montażu

• Łagodne ładowanie akumulatorów 12 V
dzięki zoptymalizowanej technologii
6-stopniowego ładowania IU0U
• Jednoczesne ładowanie 3 akumulatorów
• Bardzo kompaktowa konstrukcja, lekka
i łatwa w montażu

Nr katalogowy 9600000030

Nr katalogowy 9600000031

Nr katalogowy 9600000032

ŁADOWANIE
2 AKUMULATORÓW

ŁADOWANIE
3 AKUMULATORÓW

ŁADOWANIE
3 AKUMULATORÓW

DOMETIC PERFECTCHARGE
MCA 2415

DOMETIC PERFECTCHARGE
MCA 2425

DOMETIC PERFECTCHARGE
MCA 2440

Ładowarka IU0U, 15 A, 24 V

Ładowarka IU0U, 25 A, 24 V

Ładowarka IU0U, 40 A, 24 V

• Łagodne ładowanie akumulatorów 24 V
dzięki zoptymalizowanej technologii
6-stopniowego ładowania IU0U
• Jednoczesne ładowanie 2 akumulatorów
• Bardzo kompaktowa konstrukcja, lekka
i łatwa w montażu

• Łagodne ładowanie akumulatorów 24 V
dzięki zoptymalizowanej technologii
6-stopniowego ładowania IU0U
• Jednoczesne ładowanie 3 akumulatorów
• Bardzo kompaktowa konstrukcja, lekka
i łatwa w montażu

• Łagodne ładowanie akumulatorów 24 V
dzięki zoptymalizowanej technologii
6-stopniowego ładowania IU0U
• Jednoczesne ładowanie 3 akumulatorów
• Bardzo kompaktowa konstrukcja, lekka
i łatwa w montażu

Nr katalogowy 9600000033

Nr katalogowy 9600000034

Nr katalogowy 9600000035
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ŁADOWANIE
3 AKUMULATORÓW

ZASILANIE

ŁADOWANIE
3 AKUMULATORÓW

HIGIENA

ŁADOWANIE
2 AKUMULATORÓW +
AKUMULATORA
ROZRUCHOWEGO

ZASILANIE
ENERGIA / KONSERWACJA AKUMULATORÓW / KONWERTERY Z ŁADOWARKĄ

ZASIARCZENIE – PODSTĘPNA
TRUCIZNA DLA AKUMULATORA
Zasiarczenie prowadzi do przedwczesnej awarii akumulatorów ołowiowych, ponieważ redukuje efektywną powierzchnię płytek w akumulatorze. Rezultat: zmniejszenie pojemności, a wraz z nią zdolności
rozruchu. W takiej sytuacji ładowarka na nic się nie przyda. Przy mniejszej efektywnej powierzchni płytek akumulator po prostu nie może
zapewnić dostatecznej mocy. Rozwiązaniem tego problemu jest regenerator akumulatora: usuwa on kryształki siarczanu z płytek akumulatora i chroni przed gromadzeniem się nowych. Efektywna powierzchnia
płytek ponownie wzrasta, a wraz z nią pojemność akumulatora.

ZADBAJ O AKUMULATOR
Długi okres eksploatacji i zawsze maksymalna pojemność: marzenie o wiecznie działającym akumulatorze do pojazdu stało się
rzeczywistością. Zasilacz podtrzymujący napięcie akumulatora
PerfectBattery BC 100 podtrzymuje ołowiowe akumulatory 12 V,
symulując poruszanie się pojazdu. W rezultacie możliwe jest
zapewnienie pełnego naładowania akumulatora nawet w przypadkach dłuższych postojów. Zasilacz podtrzymujący napięcie

może być również wykorzystywany jako ładowarka lub zasilacz
awaryjny.
Regenerator akumulatora PerfectBattery BR 12 chroni przed zasiarczeniem, powodującym przedwczesne zużycie akumulatora.
Urządzenie zapewnia regularne ładowanie akumulatora w celu
wydłużenia okresu jego eksploatacji. Dzięki niemu nawet pozornie
uszkodzone akumulatory można zregenerować.

DOMETIC PERFECTBATTERY BC 100

DOMETIC PERFECTBATTERY BR 12

Zasilacz podtrzymujący napięcie akumulatora, 12 V

Regenerator akumulatora, 12 V

Ten wyjątkowy, kompaktowy gadżet podtrzymuje napięcie 12 V
akumulatora, aby zachować go w dobrym stanie w trakcie długich
okresów, w których nie jest użytkowany. Nadaje się do użytku
w samochodach używanych sezonowo, służy jako ładowarka
akumulatora, lub do zasilania radia samochodowego podczas
wymiany akumulatora rozruchowego.

Zapobiega przedwczesnej awarii akumulatora spowodowanej przez
nagromadzenie się siarczanów, pozwalając skutecznie naładować
pozornie niedziałające już ogniwa. Aby tchnąć w akumulator nowe
życie, wystarczy podłączyć regenerator do biegunów plus i minus!

• Utrzymuje akumulatory 12 V w doskonałym stanie
• Idealny do zastosowania w pojazdach wykorzystywanych sezonowo,
takich jak motocykle, samochody kempingowe, łodzie i samochody
zabytkowe
• Ładowarka akumulatora i prostownik-kondycjoner w jednym

• Zwiększa żywotność akumulatorów
• Zmniejsza gromadzenie się siarczanu
• Chroni przed problemami związanymi z rozruchem na zimno

Nr katalogowy 9600000092

Nr katalogowy 9600000093
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ŻYWNOŚĆ I NAPOJE
CHŁODZENIE
HIGIENA

Rozwiązanie: konwertery napięcia i konwertery z ładowarką z separacją galwaniczną pomiędzy napięciem wejściowym i wyjściowym
(PerfectPower od DCDC 10 do DCDC 40 lub PerfectCharge od DC
08 do DC 40).
Wysokiej jakości konwertery DC/DC nadają się także do szybkiego
i delikatnego ładowania akumulatorów w czasie jazdy. Konwertery
z ładowarką PerfectCharge o podwyższonym napięciu wyjściowym
14,2 V są najlepszym wyborem w tym zakresie.

DOMETIC PERFECTCHARGE
DCDC 06

DOMETIC PERFECTCHARGE
DCDC 12

DOMETIC PERFECTCHARGE
DCDC 24

Konwerter napięcia, 6 A, 24 V na 12 V

Konwerter napięcia, 12 A, 24 V na 12 V

Konwerter napięcia, 24 A, 24 V na 12 V

• Niedrogie i niezwykle kompaktowe
rozwiązanie
• Wysoka efektywność energetyczna (do 90%)
• Łatwy montaż za pomocą zacisku

• Niedrogie i niezwykle kompaktowe
rozwiązanie
• Wysoka efektywność energetyczna (do 90%)
• Łatwy montaż za pomocą zacisku

• Niedrogie i niezwykle kompaktowe
rozwiązanie
• Wysoka efektywność energetyczna (do 90%)
• Łatwy montaż za pomocą zacisku

Nr katalogowy 9600000038

Nr katalogowy 9600000039

Nr katalogowy 9600000040
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Niedrogie i niewielkie konwertery napięcia z trybem przełączania
umożliwiające pracę odbiorników 12 V w obwodach 24 V.
Niedrogie konwertery (PerfectPower od DCDC 06 do DCDC 24)
często w zupełności wystarczają do obsługi urządzeń na 12 V zasilanych z akumulatora 24 V. Komputery, monitory, przyrządy miernicze
i wszystkie inne wrażliwe odbiorniki wymagają stałego i stabilnego
napięcia z kompensacją spadków i wzrostów napięcia.

ZASILANIE

IDEALNE NAPIĘCIE NA POKŁADZIE
KONWERTERY DC/DC DO WSZELKICH
ZASTOSOWAŃ

ZASILANIE
ENERGIA / KONWERTERY Z ŁADOWARKĄ

PERFECTPOWER DCC

NIEZAWODNE ZASILANIE
Koniec problemów z wyczerpanym akumulatorem po dotarciu na miejsce! Konwertery z ładowarką PerfectPower
DCC zawsze zapewniają optymalne ładowanie akumulatora podczas jazdy – nawet w nowoczesnych pojazdach
z energooszczędnymi, inteligentnymi alternatorami. Dzięki najnowocześniejszej technologi ładowania IU0U bez
problemu dostosowują się do wszystkich powszechnie wykorzystywanych typów akumulatorów.

Z inteligentną
charakterystyką
ładowania!

DOSKONAŁE ŁADOWANIE
AKUMULATORA PODCZAS JAZDY

ŁATWE DOSTOSOWANIE
DO WIĘKSZOŚCI TYPÓW
AKUMULATORÓW

IDEALNE DO NOWOCZESNYCH
POJAZDÓW EURO 6

12 V
Sieć
pokładowa

12 V

KONWERTER
Z ŁADOWARKĄ

lub

DC

12 V

Odbiornik
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ŻYWNOŚĆ I NAPOJE

DOSKONAŁE ŁADOWANIE
AKUMULATORA PODCZAS JAZDY

NOWOŚĆ!
DOMETIC PERFECTPOWER DCC

HIGIENA

• Niezawodne ładowanie akumulatora pokładowego
podczas jazdy
• Doskonałe do nowoczesnych pojazdów EURO 6 z
inteligentnymi alternatorami z funkcją oszczędzania energii
• Charakterystyka ładowania IU0U zapewnia dostosowanie
do wszystkich powszechnie wykorzystywanych typów
akumulatorów.
• Moliwość stosowania również jako źródło zasilania,
wzmacniacz napięcia lub konwerter DC/DC
• Ładowanie z kompensacją temperatury – z opcjonalnym
czujnikiem temperatury (MCA-TS1)

CHŁODZENIE

Nowe konwertery z ładowarką serii PerfectPower DCC doskonale
nadają się do nowoczesnych pojazdów EURO 6. Zapewniają one
optymalne ładowanie akumulatora pokładowego podczas jazdy –
nawet kiedy inteligentny alternator wyłączy ładowanie z powodu ustawień oszczędzających energię. Konwertery z ładowarką
wytwarzają stabilne napięcie, przez co można je wykorzystywać
do zasilania również wrażliwych urządzeń. Mogą one również służyć do wzmacniania napięcia w instalacjach z przewodami o zbyt
małym przekroju. Niektóre modele można także wykorzystywać
do zwykłego przetwarzania napięcia 12 V na 24 V lub odwrotnie.

Konwertery z ładowarką
Doskonałe ładowanie akumulatora pokładowego podczas jazdy
Idealne do pojazdów z normą emisji EURO 6
Stabilne napięcie wyjściowe – do zasilania również wrażliwych urządzeń
Możliwość stosowania również jako wzmacniacz lub konwerter
napięcia (w zależności od modelu)

KONWERTERY Z ŁADOWARKĄ
PERFECTPOWER DCC
Zapewniają prawidłowe napięcie i optymalnie
ładowanie akumulatora podczas jazdy.

ZACHOWANIE
ALTERNATORA

Pod górę
Alternator wyłącza się, gdy
akumulator rozruchowy jest pełen.

Po równym
Alternator pracuje.

W dół
Alternator podnosi napięcie w celu
zwiększenia efektu hamowania.

NAPIĘCIE W UKŁADZIE /
WPŁYW NA AKUMULATORY

< 12,8 V
Przyłączone urządzenia
rozładowują akumulator pojazdu.

Ok. 14,2 V
Akumulator pojazdu jest
ładowany.

Do 16 V
Akumulator pokładowy może
być wystawiony na zbyt wysokie
napięcie.

WPŁYW NA AKUMULATORY
Z ŁADOWARKĄ DCC

Optymalne napięcie ładowania w każdej sytuacji
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12 V › 12 V (10 A) / DCC 1212-10 / Nr katalogowy 9600003753
12 V › 12 V (20 A) / DCC 1212-20 / Nr katalogowy 9600003754
12 V › 12 V (40 A) / DCC 1212-40 / Nr katalogowy 9600003755
24 V › 12 V (20 A) / DCC 2412-20 / Nr katalogowy 9600003750
24 V › 12 V (40 A) / DCC 2412-40 / Nr katalogowy 9600003751
12 V › 24 V (10 A) / DCC 1224-10 / Nr katalogowy 9600003748
12 V › 24 V (20 A) / DCC 1224-20 / Nr katalogowy 9600003749
24 V › 24 V (10 A) / DCC 2424-10 / Nr katalogowy 9600003752

ZASILANIE

•
•
•
•

ZASILANIE
ENERGIA / INWERTERY SINUSOIDALNE / MINIATUROWY INWERTER

INWERTERY ZE ZMODYFIKOWANYM
NAPIĘCIEM SINUSOIDALNYM
Wysoka jakość, wyjątkowy wygląd, najlepsza technologia i mnóstwo funkcji zapewniających wygodę użytkowania: inwertery serii
Dometic PerfectPower mają wszytko, czego nie może zabraknąć
w urządzeniach klasy premium. Modele o mocy do 550 W są szczególnie lekkie i kompaktowe. Przekształcają one pochodzące z akumulatora napięcie 12 lub 24 V w prąd przemienny 230 V o kształcie trapezowym, który w pełni wystarcza do wielu zastosowań. Ich
montaż jest szybki i prosty. Są wyposażone w regulowane mocowania zatrzaskowe, umożliwiające idealne dopasowanie do indywidualnych wymagań. Jeśli zaś pragniesz dodatkowej wygody i chciałbyś włączać urządzenie z deski rozdzielczej, możesz przyłączyć
zewnętrzny przełącznik do dodatkowego gniazda inwertera.

• Przystosowane również do odbiorników ze sterowaniem PFC
• Ochrona przed zmianą polaryzacji dzięki bezpiecznikom
• Możliwość włączania/wyłączania za pomocą zewnętrznego
przełącznika
• Regulowane niezależnie mocowania zatrzaskowe
• Wtyczka do zapalniczki samochodowej na 12 lub 24 V
(PerfectPower PP 152 / PP 154)

DOMETIC PERFECTPOWER
PP 152 / PP 154

DOMETIC PERFECTPOWER
PP 402 / PP 404

DOMETIC PERFECTPOWER
PP 602 / PP 604

• Moc ciągła: 150 W
• Moc szczytowa: 350 W
• Wtyczka do zapalniczki samochodowej na 12
lub 24 V

• Moc ciągła: 350 W
• Moc szczytowa: 700 W

• Moc ciągła: 550 W
• Moc szczytowa: 1100 W

PP 152 / 12 V / Nr katalogowy 9600000016
PP 154 / 24 V / Nr katalogowy 9600000017

PP 402 / 12 V / Nr katalogowy 9600000018
PP 404 / 24 V / Nr katalogowy 9600000019

PP 602 / 12 V / Nr katalogowy 9600000020
PP 604 / 24 V / Nr katalogowy 9600000021

BEZPIECZEŃSTWO POD KONTROLĄ

ELASTYCZNY SYSTEM UŁATWIAJĄCY
MONTAŻ

DWIE OPCJE WYŁĄCZNIKA

Uziemione gniazdko zwiększające
bezpieczeństwo oraz diody LED wskazujące stan
działania
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Wyłącznik i gniazdo wyłącznika zewnętrznego

Niezależnie regulowane mocowania zatrzaskowe
zapewniają elastyczne możliwości montażu

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści opisów, specyfikacjach i dostępności produktów w ramach ich udoskonaleń technicznych.

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE

WYDAJNE INWERTERY
ZE ZMODYFIKOWANYM NAPIĘCIEM
SINUSOIDALNYM
Układ priorytetowego przełączania sieci aktywuje zasilanie z sieci zewnętrznej, gdy tylko stanie się ono dostępne. Układ miękkiego startu
zapewnia zaś łagodny rozruch nawet najmocniejszych urządzeń. Do
tego dochodzą: prowadnice na kable, kształtki wylotu powietrza,
przyłącze pilota zdalnego sterowania i zewnętrznego przełącznika
oraz regulowane nóżki montażowe oraz płyta montażowa – pomyśleliśmy o wszystkim!

HIGIENA

Z układem
priorytetowego
przełączania
sieci

CHŁODZENIE

Kuchenki mikrofalowe, tostery i odkurzacze to prawdziwe „pożeracze energii”. Mimo to można bez problemu korzystać z nich na pokładzie – dzięki cechującym się dużą mocą inwerterom serii Dometic
PerfectPower. Modele 1000 i 2000 W wytwarzają napięcie przemienne 230 V o kształcie trapezowym do zasilania urządzeń o największej mocy. Posiadają wszystkie istotne zalety, takie jak doskonała
konstrukcja, jakość klasy premium i duża ilość akcesoriów podnoszących wygodę ich użytkowania.

Z układem
priorytetowego
przełączania
sieci

ZASILANIE

DOMETIC PERFECTPOWER
PP 2002 / PP 2004

PILOT ZDALNEGO
STEROWANIA MCR-9

• Moc ciągła: 1000 W
• Moc szczytowa: 2000 W

• Moc ciągła: 2000 W
• Moc szczytowa: 4000 W

• Szer. x wys. x gł.: 58 x 72 x 28 mm
• Waga: 40 g
• Długość kabla: 7,5 m

PP 1002 / 12 V / Nr katalogowy 9600000022
PP 1004 / 24 V / Nr katalogowy 9600000023

PP 2002 / 12 V / Nr katalogowy 9600000024
PP 2004 / 24 V / Nr katalogowy 9600000025

Nr katalogowy 9600000091

DOMETIC POCKETPOWER SI 102
Mini przetwornica do 100 W, 12 V
Ładuj akumulatory podczas podróży! Nasza niedroga mini
przetwornica jest idealna do zasilania niskoprądowych urządzeń
mocą do 100 W. Energia źródłowa pochodzi z akumulatora 12 V
kampera lub przyczepy.
• Do mobilnego stosowania urządzeń o niskim poborze mocy
• 230 V w samochodzie
• Kompaktowa i lekka konstrukcja
Nr katalogowy 9600000036
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DOMETIC PERFECTPOWER
PP 1002 / PP 1004

ZASILANIE
ENERGIA / INWERTERY SINUSOIDALNE

SINEPOWER DSP / DSP-T
CZYSTE NAPIĘCIE SINUSOIDALNE –
WYGODNE I BEZPIECZNE
Nowe inwertery sinusoidalne serii SinePower DSP i DSP-T generują czyste napięcie sinusoidalne, przez co
doskonale nadają się do zasilania nawet wrażliwych urządzeń na 230 V. Dzięki szerokiemu zakresowi napięć wejściowych
można je stosować również w nowoczesnych pojazdach EURO 6 z inteligentnymi alternatorami. W razie przeciążenia,
przegrzania albo zbyt wysokiego lub zbyt niskiego napięcia te inteligentne urządzenia automatycznie wyłączają się,
a po ustabilizowaniu się warunków wracają do pracy. Są też bardzo ciche dzięki zastosowaniu wbudowanego
wentylatora, który automatycznie dostosowuje swoją prędkość do obciążenia i temperatury.
Inwertery klasy premium serii SinePower DSP-T mają dwie dodatkowe zalety: układ priorytetowego
przełączania sieci z synchronizacją napięcia i energooszczędny, inteligentny tryb czuwania.

NOWA

generacja
inwerterów!

CZYSTE NAPIĘCIE SINUSOIDALNE –
DO ZASILANIA RÓWNIEŻ
WRAŻLIWYCH URZĄDZEŃ
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IDEALNE DO POJAZDÓW EURO 6
Z INTELIGENTNYMI ALTERNATORAMI

ENERGOOSZCZĘDNY TRYB CZUWANIA
(MODELE OD 600 W)

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści opisów, specyfikacjach i dostępności produktów w ramach ich udoskonaleń technicznych.

POLECAMY!
Inwertery SinePower DSP-T
z układem priorytetowego
przełączania sieci i synchronizacją
napięcia. W połączeniu z naszym
nowym komfortowym panelem
zdalnego sterowania SinePower
DSP-EM inwertery klasy premium
zapewniają najwyższy poziom
wygody i niezależności.

CHŁODZENIE

Inwertery PerfectPower i SinePower zasadniczo pełnią tę samą funkcję: Przekształcają pochodzące z akumulatora pojazdu napięcie 12 lub 24 V DC na 230 V AC. Różnica polega
na jakości napięcia wyjściowego.
Inwertery PerfectPower wytwarzają napięcie o kształcie trapezowym, całkowicie wystarczające do zasilania nieskomplikowanych urządzeń, takich jak przelewowe ekspresy do kawy,
tostery czy odkurzacze. Wrażliwe urządzenia elektroniczne wymagają czystego napięcia
sinusoidalnego. Jeśli chcesz zatem zasilać laptopa albo ciśnieniowy ekspres do kawy, inwerter SinePower będzie doskonałym wyborem!

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE

PERFECTPOWER CZY SINEPOWER?
NAPIĘCIE TRAPEZOWE CZY CZYSTE SINUSOIDALNE?

HIGIENA

Czyste napięcie sinusoidalne
Idealna krzywa sinusoidalna jak z domowego gniazdka. Idealne do zasilania
elektrycznych szczoteczek do zębów, laptopów, odtwarzaczy DVD,
ciśnieniowych ekspresów do kawy i innych wrażliwych urządzeń.
• Dometic SinePower DSP/DSP-T (str. 96 – 101)

ZASILANIE

Zmodyfikowane napięcie sinusoidalne
Krzywa trapezowa symulująca napięcie sinusoidalne. Nadaje się
do mniej wrażliwych urządzeń, takich jak przelewowe ekspresy do kawy,
lampki do czytania, tostery czy odkurzacze.
• Dometic PerfectPower (str. 94 – 95)

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

DOMETIC SINEPOWER
DSP 212 / DSP 224

DOMETIC SINEPOWER
DSP 412 / DSP 424

Inwerter sinusoidalny

Inwerter sinusoidalny

• Kompaktowy, przenośny, niedrogi
• Moc ciągła: 150 W
• Moc szczytowa: 300 W

• Kompaktowy, przenośny, niedrogi
• Moc ciągła: 350 W
• Moc szczytowa: 700 W

DSP 212 / 12 V
Nr katalogowy 9600002603
DSP 224 / 24 V
Nr katalogowy 9600002540

DSP 412 / 12 V
Nr katalogowy 9600002541
DSP 424 / 24 V
Nr katalogowy 9600002542
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DOMETIC SINEPOWER
DSP 612 / DSP 624

DOMETIC SINEPOWER
DSP 1012 / DSP 1024

DOMETIC SINEPOWER
DSP 1512 / DSP 1524

Inwerter sinusoidalny

Inwerter sinusoidalny

Inwerter sinusoidalny

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Przeznaczony do montażu na stałe
Moc ciągła: 600 W
Moc szczytowa: 1200 W
Energooszczędny tryb czuwania
Panel zdalnego sterowania w zestawie

DSP 612 / 12 V
Nr katalogowy 9600002543
DSP 624 / 24 V
Nr katalogowy 9600002544

DSP 1012 / 12 V
Nr katalogowy 9600002545
DSP 1024 / 24 V
Nr katalogowy 9600002546

Przeznaczony do montażu na stałe
Moc ciągła: 1500 W
Moc szczytowa: 3000 W
Energooszczędny tryb czuwania
Panel zdalnego sterowania w zestawie

DSP 1512 / 12 V
Nr katalogowy 9600002547
DSP 1524 / 24 V
Nr katalogowy 9600002548

ZDALNE STEROWANIE
INWERTERAMI SINUSOIDALNYMI DSP

DOMETIC SINEPOWER
DSP 2012 / DSP 2024
Inwerter sinusoidalny
•
•
•
•
•

Przeznaczony do montażu na stałe
Moc ciągła: 1000 W
Moc szczytowa: 2000 W
Energooszczędny tryb czuwania
Panel zdalnego sterowania w zestawie

Przeznaczony do montażu na stałe
Moc ciągła: 2000 W
Moc szczytowa: 4000 W
Energooszczędny tryb czuwania
Panel zdalnego sterowania w zestawie

Ten elegancki panel zdalnego sterowania umożliwia wygodną obsługę wszystkich istotnych, podstawowych funkcji (włączanie/wyłączanie, tryb czuwania) inwerterów sinusoidalnych Dometic SinePower DSP. Jest on dostarczany w zestawie ze wszystkimi modelami DSP
o mocy od 600 W włącznie.

DSP 2012 / 12 V
Nr katalogowy 9600002549
DSP 2024 / 24 V
Nr katalogowy 9600002550
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NOWOŚĆ!

CZYSTE NAPIĘCIE SINUSOIDALNE – WYGODNE I BEZPIECZNE

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE

SINEPOWER DSP-T
Inwertery klasy
premium

CHŁODZENIE

Nowe inwertery sinusoidalne SinePower DSP-T posiadają wszystkie
zalety serii DSP. Wyposażone są jednak dodatkowo we wbudowany
układ priorytetowego przełączania sieci z synchronizacją napięcia,
który zapewnia łagodne przełączanie z zasilania akumulatorowego
na sieciowe natychmiast po podłączeniu pojazdu do zewnętrznego
zasilania. Kolejną zaletą serii SinePower DSP-T jest energooszczędny, inteligentny tryb czuwania, który można skonfigurować zgodnie z indywidualnym zapotrzebowaniem. Najłatwiej dokonać tego
za pomocą komfortowego panelu zdalnego sterowania DSP-EM.
Jest on dostępny jako opcjonalne wyposażenie.

HIGIENA

0,5 A
0,2 A
Czas
5 min

13 min

33 min

24 h

Pobór mocy
Inwerter DSP-T z inteligentnym trybem czuwania, ok 17 Ah
Konwencjonalny inwerter bez inteligentnego trybu czuwania, ok. 30 Ah
0 – 5 min: Inwerter w trybie czuwania
5 min:	Włączenie urządzenia o mocy 1000 W
13 min:	Wyłączenie urządzenia
33 min:	Po 20 min w trybie czuwania inwerter DSP-T automatyczne wyłącza się

DOMETIC SINEPOWER DSP-RCT
Pilot do przetwornic DSP-T
• Wygodne zdalne sterowanie większości najważniejszych funkcji: Wł.,
wył. i tryb czuwania
• Łatwa obsługa – wystarczy nacisnąć przycisk
• Obsługa ładowania za pomocą pilota
Nr katalogowy 9600002564
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Inwertery sinusoidalne SinePower DSP-T automatycznie przechodzą w energooszczędny,
Landstrom
inteligentny tryb czuwania po wykryciu
zerowego (lub bardzo małego) poboru
mocy. Można z łatwością zaprogramować
próg, powyżej którego inwerter powraca
do pracy – już przy małych obciążeniach,
np. po przyłączeniu ładowarki do telefonu
lub elektroniki sterującej ekspresuInverter
Nespresso albo dopiero po włączeniu czajnika czy
suszarki. Kiedy tryb ochrony akumulatora
jest włączony, inwerter automatycznie wyłącza się po pewnym czasie w trybieAusgang
czuwania. Zapobiega to zbędnemu rozładowywaniu akumulatora.

Pobór mocy
100 A
ZASILANIE

ENERGOOSZCZĘDNY,
INTELIGENTNY TRYB
CZUWANIA

ZASILANIE
ENERGIA / INWERTERY SINUSOIDALNE

DOMETIC SINEPOWER
DSP 1312T / DSP 1324T

DOMETIC SINEPOWER
DSP 1812T / DSP 1824T

DOMETIC SINEPOWER
DSP 2312T / DSP 2324T

Inwerter sinusoidalny

Inwerter sinusoidalny

Inwerter sinusoidalny

• Moc ciągła: 1300 W
• Moc szczytowa: 2400 W

• Moc ciągła: 1800 W
• Moc szczytowa: 3200 W

• Moc ciągła: 2300 W
• Moc szczytowa: 4000 W

DSP 1312T / 12 V /
Nr katalogowy 9600002551
DSP 1324T / 24 V /
Nr katalogowy 9600002552

DSP 1812T / 12 V /
Nr katalogowy 9600002553
DSP 1824T / 24 V /
Nr katalogowy 9600002554

DSP 2312T / 12 V /
Nr katalogowy 9600002555
DSP 2324T / 24 V /
Nr katalogowy 9600002556

UKŁAD PRIORYTETOWEGO PRZEŁĄCZANIA
SIECI Z SYNCHRONIZACJĄ NAPIĘCIA
Układ ten automatycznie aktywuje zasilanie z zewnętrznej sieci, kiedy tylko stanie się ono
dostępne. Stanowi on standardowe wyposażenie wszystkich inwerterów sinusoidalnych
serii SinePower DSP-T. Spowodowane jest to faktem, że wiele urządzeń na 230 V wymaga
nieprzerwanego zasilania. Dodatkowo bardzo istotne jest płynne przełączanie napięcia.
I właśnie to zapewniają to inwertery sinusoidalne SinePower DSP-T. Inwerter synchronizuje
wytwarzane przez siebie napięcie przemienne z napięciem sieciowym i przełącza się na nie
w ułamku sekundy.
Landstrom

Awaria sieci
Zasilanie sieciowe

DOMETIC SINEPOWER
DSP 3512T / DSP 3524T
Inwerter sinusoidalny

Inverter

DSP-T
z układem
priorytetowego
przełączania
sieci

Odbiornik

• Moc ciągła: 3500 W
• Moc szczytowa: 6000 W
Ausgang

DSP 3512T / 12 V /
Nr katalogowy 9600002557
DSP 3524T / 24 V /
Nr katalogowy 9600002558
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Inwerter

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści opisów, specyfikacjach i dostępności produktów w ramach ich udoskonaleń technicznych.

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE

SINEPOWER DSP-EM
PANEL ZDALNEGO STEROWANIA DO INWERTERÓW DSP-T

DOMETIC SINEPOWER
DSP-EM

HIGIENA

Akcesoria
do inwerterów
DSP-T

jako akcesorium) panel zdalnego sterowania staje się inteligentnym
urządzeniem do monitorowania akumulatorów, stale zapewniającym pełną kontrolę ich stanu naładowania. Komfortowy panel
zdalnego sterowania można wykorzystać także do konfigurowania
ładowarki MCA lub do przełączania jej w bezgłośny tryb nocny –
wystarczy jedno naciśnięcie przycisku.

CHŁODZENIE

Ten wszechstronny panel zdalnego sterowania pozwoli Ci w pełni
wykorzystać możliwości inwertera sinusoidalnego DSP-T. Umożliwia sterowanie wszystkimi podstawowymi funkcjami (włączanie/
wyłączanie, inteligentny tryb czuwania), wskazuje istotne parametry eksploatacyjne i umożliwia konfigurację i rozbudowę zgodnie
z preferencjami. Po przyłączeniu czujnika akumulatora (dostępnego

Komfortowy panel zdalnego sterowania
Akcesoria do inwerterów SinePower DSP-T
Podstawowe funkcje: włączanie/wyłączanie, inteligentny tryb czuwania
Wskazywanie istotnych parametrów eksploatacyjnych
Możliwość dostosowania do indywidualnych potrzeb
Po doposażeniu w czujnik akumulatora urządzenie służy jako
monitor energii
• Nadaje się również do sterowania ładowarką MCA

ZASILANIE

•
•
•
•
•

Nr katalogowy 9600002565

Nowa generacja akcesoriów elektronicznych Dometic zapewnia
liczne możliwości doposażania w celu zapewnienia sobie najwyższego poziomu wygody. Wszystkie elementy są idealnie do siebie
dopasowane i można je dowolnie ze sobą łączyć. Wyświetlacz panelu zdalnego sterowania informuje o poziomie naładowania akumulatora i aktualnym poborze mocy. Do tego dochodzi niezawodna
ochrona akumulatora przed głębokim rozładowaniem, przeładowaniem i przegrzaniem, tak aby mógł on zawsze zasilać urządzenia
na pokładzie.

A co niemniej ważne, nowe konwertery z ładowarką i inwertery
sinusoidalne rozwiązują wiele problemów związanych z energooszczędnymi ustawieniami inteligentnych alternatorów w nowoczesnych pojazdach EURO 6. Zapewnia to optymalne ładowanie
akumulatora pokładowego w drodze, a zatem całkowitą niezależność od zasilania zewnętrznego. Podróż to nie powód do rezygnacji z idealnego komfortu!

PROPONOWANA KOMBINACJA
INWERTER SINUSOIDALNY DSP-T +
PANEL ZDALNEGO STEROWANIA DSP-EM +
WZMACNIACZ NAPIĘCIA DCC + CZUJNIK HELLA
Całkowicie niezależne zasilanie podczas całej podróży – nawet urządzeń większej mocy, takich jak suszarki do włosów i ciśnieniowe
ekspresy do kawy. Pełna kontrola zużycia mocy i poziomu nałado-

wania akumulatora przez cały czas. Kompletny spokój dzięki świadomości, że akumulator jest wystarczająco naładowany i chroniony
oraz że zawsze wystarczy energii do zasilania na przykład lodówki.
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NAJWYŻSZEJ KLASY ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

ZASILANIE
ENERGIA / GENERATORY

NAPIĘCIE 230 V – ZAWSZE I WSZĘDZIE

GENERATORY
DOMETIC

ZALETY
•N
 iezwykle kompaktowa konstrukcja
•W
 ysoka moc ciągła
•O
 dpowiednie do zasilania
klimatyzatorów Dometic
• Pilot zdalnego sterowania w zestawie
•M
 ożliwość równoległej pracy
dwóch modeli TEC: funkcja
automatycznego startu
do ładowania akumulatorów
•M
 odele TEC zasilane benzyną:
zmienna prędkość, niskie zużycie
paliwa, cicha praca

Zmienna
prędkość

Generatory Dometic zapewniają zasilanie w energię elektryczną wszędzie tam,
gdzie nie ma dostępu do stałej sieci energetycznej. Są niezbędne zawsze, gdy najważniejsza jest niezależność w przemieszczaniu.
Każdy generator Dometic charakteryzuje się dużą mocą przy niewielkim zużyciu
paliwa oraz wysoką jakością wykonania. Oferta obejmuje modele o mocy od 2000
do 6200 W, zasilane benzyną, olejem napędowym lub gazem LPG.

•M
 odel T i modele zasilane olejem
napędowym: stała prędkość

Stała prędkość
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Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści opisów, specyfikacjach i dostępności produktów w ramach ich udoskonaleń technicznych.

STAŁA
PRĘDKOŚĆ

CHŁODZENIE

ZMIENNA
PRĘDKOŚĆ

GENERATORY GAZOWE

ZMIENNA
PRĘDKOŚĆ

DOMETIC TEC 29LPG

Generator na benzynę, 2,6 kW, 230 V

Generator na benzynę, 2 kW, 230 V

Generator na LPG, 2,6 kW, 230 V

• 230 V AC – jak w domu
• Odpowiedni do zasilania wrażliwych urządzeń
• Dodatkowe wyjście 12 V z funkcją
automatycznego startu do ładowania
akumulatorów

• 230 V AC – jak w domu
• Nadaje się do zasilania urządzeń elektrycznych
• Dodatkowe wyjście 12 V do ładowania
akumulatora

• 230 V AC – jak w domu
• Odpowiedni do zasilania wrażliwych urządzeń
• Dodatkowe wyjście 12 V z funkcją
automatycznego startu do ładowania
akumulatorów

Nr katalogowy 9102900299

Nr katalogowy 9102900005

Nr katalogowy 9102900179

STAŁA
PRĘDKOŚĆ

STAŁA
PRĘDKOŚĆ

ZMIENNA
PRĘDKOŚĆ

DOMETIC TEC 30EV

DOMETIC TEC 40D

DOMETIC TEC 60 / TEC 60LPG

Generator na olej napędowy, 2,5 kW, 230 V

Generator na olej napędowy, 3,5 kW, 230 V

• 230 V AC – jak w domu
• Odpowiedni do zasilania wrażliwych urządzeń
• Dodatkowe wyjście 12 V z funkcją
automatycznego startu do ładowania
akumulatorów

• 230 V AC – jak w domu
• Odpowiedni do zasilania wrażliwych urządzeń
• Dodatkowe wyjście 12 V z funkcją
automatycznego startu do ładowania
akumulatorów

Generator benzynowy 6,2 kW lub na gaz
LPG 6,0 kW, zasilany zwykłą benzyną
bezołowiową lub gazem LPG

Nr katalogowy 9102900033

Nr katalogowy 9102900295

• 230 V AC – jak w domu
• Odpowiedni do zasilania wrażliwych urządzeń
• Dodatkowe wyjście 12 V do ładowania baterii
z funkcją automatycznego startu
TEC 60 (normalna benzyna bezołowiowa)
Nr katalogowy 9102900229
TEC 60LPG / Nr katalogowy 9102900230
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GENERATOR ZASILANY
NORMALNĄ BENZYNĄ/
GAZEM LPG

ZASILANIE

DOMETIC T 2500H

HIGIENA

DOMETIC TEC 29

GENERATORY DIESLA

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE

GENERATORY BENZYNOWE

ZASILANIE
ENERGIA / AKUMULATOR LITOWO-JONOWY

Lekki,
mocny,
kompaktowy

DOMETIC eSTORE
Akumulator litowo-jonowy, 100 Ah
Do przechowywania mocy w sposób o wiele
lepszy niż w przypadku popularnych
akumulatorów: ten litowo-jonowy
akumulator zapewnia pięć razy więcej cykli
ładowania i jest nawet o 60% lżejszy, a także
ma kompaktowe rozmiary. Nie wymaga
konserwacji i nie ulega zasiarczaniu. Zamiast
tego niesamowicie szybko się ładuje: Aby
naładować ten akumulator do pełna,
wystarczy czas od 1 do 3 godzin przy
podłączeniu do sieci lub generatora.
• Bezobsługowy akumulator litowo-jonowy
• Pięć razy więcej cykli ładowania zapewnia o
wiele dłuższy okres eksploatacji
• Szybkie ładowanie w 2–3 godziny, w
zależności od ładowarki
• Nawet 60 % lżejszy od konwencjonalnych
akumulatorów żelowych
• Zintegrowany system zarządzania
akumulatorem chroni akumulator i wyświetla
stan naładowania
Nr katalogowy 9102900224

DOMETIC eSTORE
PROSTE MAGAZYNOWANIE ENERGII
Akumulator litowo-jonowy Dometic eSTORE oferuje o wiele lepsze
możliwości gromadzenia energii, niż popularne akumulatory ołowiowo-kwasowe i ołowiowo-żelowe. Z łatwością zapewnia pięciokrotnie większą liczbę cykli ładowania i jest przy tym do 60% lżejszy,
a przy tym zajmuje niewiele miejsca.
Nie wymaga też konserwacji i nie ulega zasiarczeniu. Za to bardzo
szybko się ładuje: wystarczą dwie-trzy godziny, przy podłączeniu
do sieci lub generatora, aby naładować Dometic eSTORE do pełna.

Zintegrowany system zarządzania akumulatorem (BMS) chroni go
przed nadmiernymi prądami ładowania, napięciem ładowania lub
temperaturami pracy, informuje o stanie naładowania i równoważy
ogniwa akumulatora. Akumulator litowo-jonowy Dometic jest idealny do użytkowania w pojazdach rekreacyjnych, mobilnych sklepach, itp. Przyczynia się do bezprecedensowego poziomu niezależności w zakresie mobilnego zapewniania energii.

PRZYŁĄCZA eSTORE
1. 2 x RJ45 do komunikacji pomiędzy eSTORE a eCORE
2. USB do konfiguracji
3. Sygnał do wewnętrznego wyłącznika głównego
4. 3-kolorowa dioda stanu
5. Molex Minfit do komunikacji z magistralą CIB
6. 2 x RJ11 do komunikacji pomiędzy eSTORE a eSTORE

1
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Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści opisów, specyfikacjach i dostępności produktów w ramach ich udoskonaleń technicznych.

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE

Zasilanie
pod kontrolą

HIGIENA

DOMETIC eSTORE
• Temperatura ładowania: Od –10°C do +55°C
(< 0°C ładowanie przy maks. 5 A, > 0°C ładowanie przy maks. 40 A)
• Typ akumulatora: Jonowo-litowy (LiFePO4)
• Stopień ochrony: odpowiednik IP 21
• Certyfikaty: homologacja e

Wymiary (szer. x wys. x gł.): 315 x 285 x 160 mm
Waga: 17 kg
Pojemność akumulatora: 100 Ah
Napięcie akumulatora: 12 V DC
Liczba cykli: Do 2000 (25°C, stopień rozładowania 80 %)
Moc ciągła: 2000 W
Temperatura rozładowywania: Od -30°C do +55°C

ZASILANIE

•
•
•
•
•
•
•

CHŁODZENIE

WYSOKIEJ JAKOŚCI TECHNOLOGIA
LITOWO-JONOWA DO DOSKONAŁEGO
ZARZĄDZANIA ENERGIĄ

ZGODNOŚĆ Z INSTALACJAMI SOLARNYMI I ALTERNATORAMI POJAZDÓW

17– 26 V

Panel solarny
Programowalna
ładowarka

TEC 29
Generator

Programowalny
sterownik solarny
13,8 V

Alternator pojazdu
14,2 – 14,5 V

lub
MCA
lub

13,8 V

Konwerter
DC/DC

lub
inwerter sinusoidalny

13,8 V
Sterowniki

14,5 – 15,6 V

•	z paneli solarnych z programowalnym
sterownikiem
•	z alternatora pojazdu połączonego
z konwerterem DC/DC – patrz strona 93
•	za pomocą programowalnej ładowarki
serii Dometic MCA lub ładowarek innych
producentów
•	za pomocą Dometic eCORE w celu uzyskania
krótkich czasów ładowania
Informacje o eSTORE można wyświetlać na panelu
sterowania Dometic Smart D lub Dometic MPC 01
(dostępne jako akcesoria).
* Nieprogramowalne urządzenia ładujące,
takie jak alternatory pojazdu (lub ładowarki
pracujące poza określonym zakresem
temperatur), mogą spowodować uruchomienie
wyłącznika głównego. W razie nieoczekiwanego
uruchomienia wyłącznika głównego, można go
ponownie wyłączyć. eSTORE powróci do swojego
normalnego stanu pracy.

MPC 01
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AKUMULATOR eSTORE MOŻNA
ŁADOWAĆ Z RÓŻNYCH ŹRÓDEŁ:

/ ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA
/ WSPOMAGANIE KIEROWCY

BEZPIECZ
I OCH

EŃSTWO
RONA

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA
INFORMACJE OGÓLNE

JEDNYM SŁOWEM:
NIEZAWODNOŚĆ!
ROZWIĄZANIA DOMETIC W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I WSPOMAGANIA KIEROWCY
Dzień pracy zawodowego kierowcy jest wyjątkowo wyczerpujący.
Doskonale dopasowane do potrzeb kierowców i wymagań ich pojazdów systemy zabezpieczające i wspomagające redukują stres
w każdej trudnej sytuacji. Alarmy i sejfy chronią przed włamaniami i
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kradzieżą. Systemy cofania ułatwiają wykonywanie wszelkich manewrów podczas zawracania. Usiądź wygodnie w fotelu i zrelaksuj
się – życzymy Ci bezpiecznej podróży!

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści opisów, specyfikacjach i dostępności produktów w ramach ich udoskonaleń technicznych.

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE

01

CHŁODZENIE
HIGIENA
ZASILANIE

01 ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE
BEZPIECZEŃSTWA
Inteligentne urządzenia chroniące przed
włamaniem, kradzieżą i atakami z użyciem
gazu: wykrywacz gazu, alarmy i sejf
na Twoje wartościowe przedmioty. Wybierz
potrzebne Ci elementy i stwórz swoją
własną koncepcję bezpieczeństwa.

02 WSPOMAGANIE KIEROWCY
Wszystko, czego potrzebujesz, aby móc
zrelaksować się w trakcie jazdy: pojedyncze
kamery lub kompletne systemy cofania.
A także systemy parkowania – przednie,
tylne oraz dla obu stron. Nasz tempomat
powstrzyma Cię przed nadmiernie
szybką jazdą, a ogrzewanie foteli zapewni
komfort w chłodne dni. Systemy wspierające
kierowców samochodów ciężarowych,
dostawczych i osobowych w trakcie jazdy
są łatwe do zamontowania i przyjazne
dla kieszeni.
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02

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA
ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA

ROZWI
W ZAK
BEZPIECZ
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ŻYWNOŚĆ I NAPOJE

CHŁODZENIE

HIGIENA

ZASILANIE

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

ĄZANIA
RESIE
EŃSTWA
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ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA

AKCESORIA ZAPEWNIAJĄCE
BEZPIECZEŃSTWO
STWÓRZ SWOJĄ WŁASNĄ KONCEPCJĘ BEZPIECZEŃSTWA
Czy czujesz się podobnie, jak większość właścicieli pojazdów – właściwie to niczego Ci nie brakuje, ale kilka dodatkowych elementów
wyposażenia by nie zaszkodziło? Na przykład alarm, który odstraszy niepożądanych gości w nocy albo sejf do przechowywania laptopa, dokumentów i gotówki?
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Oferta akcesoriów Dometic odpowiada na Twoje potrzeby – szybko, łatwo i niewysokim kosztem. Niezależnie od tego, czy posiadasz
samochód ciężarowy, osobowy czy dostawczy, wybierz produkty,
które na tę chwilę uważasz za najpotrzebniejsze w Twoim pojeździe, a w przyszłości doposaż swój pojazd o kolejne, rozbudowując
tym samym swoją koncepcję bezpieczeństwa.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści opisów, specyfikacjach i dostępności produktów w ramach ich udoskonaleń technicznych.

01 DETEKTOR GAZU
Nie obawiaj się dłużej napadów
rabunkowych z użyciem gazu. To poręczne
urządzenie wykrywa wszystkie popularne
gazy odurzające i natychmiast ostrzega
za pomocą sygnału dźwiękowego
i migającej czerwonej kontrolki LED.

HIGIENA

Dwa systemy do wyboru: uniwersalny
oraz zaprojektowany specjalnie do Fiata
Ducato. Oba wykorzystują czułe
czujniki ultradźwiękowe do wykrywania
potencjalnych intruzów i można je
wyposażyć w czujnik ruchu oraz inne,
praktyczne elementy.

CHŁODZENIE

02 ALARMY

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE

01

03 SEJF
02

ZASILANIE

Przechowuj swoje wartościowe przedmioty
za stalowymi, ciętymi laserowo drzwiami
z grubymi, metalowymi ryglami. Sejfy
Dometic nie dają złodziejom żadnych szans.
Są dostępne z zamkami mechanicznymi lub
automatycznymi zamkami szyfrowymi.

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

03
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ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA / DETEKTOR GAZU / ALARMY

ODPOCZYWAJ SPOKOJNIE
Detektor gazu MagicSafe MSG 150 wykrywa obecność gazów odurzających w powietrzu i natychmiast uruchamia alarm: zintegrowany brzęczyk emituje sygnał dźwiękowym, a czerwona dioda LED
zaczyna migać. Jednocześnie włącza się przekaźnik wyjściowy. Przy
jego pomocy możliwe jest uruchamianie zewnętrznych urządzeń
alarmowych o poborze prądu do 10 A. Alarm dźwiękowy może
zostać wyciszony przez naciśnięcie przycisku. Przy pomocy tego

samego przycisku uruchamia się też automatyczny test funkcyjny
czujnika. Ewentualne awarie systemu będą natychmiast wskazane.
Czujnik rozpoznaje szkodliwe gazy na bazie eteru, chloroformu,
butanu, etanu oraz trójchlorku etanu. Automatycznie dostosowuje
się do powietrza we wnętrzu.

DOMETIC MAGICSAFE MSG 150
Detektor gazu 12 / 24 V
• Niezawodny, natychmiastowy sygnał alarmowy uruchamiający się
w przypadku potencjalnego zagrożenia spowodowanego gazem
• Alarm dźwiękowy i wizualny
• Działa niezależnie lub w połączeniu z alarmami MagicSafe MS 660
oraz MS 680
Nr katalogowy 9600000368
Akcesoria:
Syrena Dometic do alarmów Dometic MS 660 i MSG 150 /
Nr katalogowy 9600000370
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Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści opisów, specyfikacjach i dostępności produktów w ramach ich udoskonaleń technicznych.

Uniwersalny alarm analogowy MagicSafe MS 660 ma konstrukcję
modułową. Dzięki temu można go rozbudować według indywidualnych potrzeb, łatwo podłączając dodatkowe czujniki lub radiowe,

elektromagnetyczne łączniki stykowe do zabezpieczenia np. boksów dachowych lub bagażników (rowerowych).

Alarm samochodowy

CHŁODZENIE

DOMETIC MAGICSAFE MS 660

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE

ALARM Z MOŻLIWOŚCIĄ ROZBUDOWY

• Monitorowanie drzwi, maski silnika, bagażnika
• Ultradźwiękowe monitorowanie wnętrza (z możliwością wyłączenia)
• Alarm wizualny światłami awaryjnymi
HIGIENA

Nr katalogowy 9600000369

CZUJNIK RUCHU

RADIOWY, ELEKTROMAGNETYCZNY
ŁĄCZNIK STYKOWY

Do otwierania i zamykania oryginalnego zamka
centralnego. Dedykowany do konkretnego
modelu samochodu lub uniwersalny.

Odstrasza potencjalnych intruzów – idealne
uzupełnienie alarmu Dometic.

Rozszerza możliwości alarmu o monitorowanie
boksów dachowych, bagażników rowerowych
i innych elementów.

DOMETIC MAGICSAFE MS 680
Alarm do magistrali CAN
• Możliwość skonfigurowania maksymalnie 55 czujników
• Zaprojektowany i skonfigurowany dla Fiata Ducato X290 (możliwość
przeprogramowania dla Fiata Ducato X250)
• W zestawie ze wszystkimi podzespołami i częściami w celu ułatwienia
instalacji i zapewnienia niezawodnego funkcjonowania.
Nr katalogowy 9600000374
Akcesoria:
Radiowy czujnik ruchu do autoalarmu MS 680 /Nr katalogowy 9600000376
Radiowy magnetyczny czujnik kontaktowy do autoalarmu MS 680
Nr katalogowy 9600000377
Pilot radiowy do autoalarmu MS 680 / Nr katalogowy 9600000375
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NADAJNIK RĘCZNY

ZASILANIE

Akcesoria:
Nadajnik ręczny / Nr katalogowy 9600000372
Czujnik ruchu do systemu MS 660 / Nr katalogowy 9600000371
Łącznik stykowy do systemu MS 660 / Nr katalogowy 9600000373
Syrena alarmowa do systemów MS 660 i MSG 150
Nr katalogowy 9600000370
Czujnik gazu, 12 i 24 V / Nr katalogowy 9600000368

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA
ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA / SEJFY

BEZPIECZNE MIEJSCE
NA WARTOŚCIOWE PRZEDMIOTY
Sejfy Dometic nie dają złodziejom żadnych szans. Za drzwiami
ciętymi laserem (SAFE 361C / SAFE MD 281C / SAFE MD 361C)
z dwoma stalowymi ryglami o grubości 18 mm Twoje wartościowe
przedmioty będą bezpieczne jak w banku. Idealna koncepcja bezpieczeństwa dla Twojego samochodu – opracowana przez firmę,

która wyznacza światowe standardy w dziedzinie sejfów hotelowych.
Sejfy dostępne są w dwóch komfortowych wersjach: z zamkiem mechanicznym lub automatycznym, jako sejf kompaktowy lub w formacie na laptopa.

DOMETIC SAFE 310C
Sejf z mechanicznym systemem zamykania, 9 l
• Stalowa konstrukcja z wysokiej klasy wykończeniem zapewniająca
maksymalne bezpieczeństwo
• Drzwi z grubymi stalowymi bolcami o długości 18 mm
• Zamek mechaniczny
• Wymiary: 310 x 165 x 235 mm
Nr katalogowy 9106600543
Akcesoria:
Zestaw montażowy do sejfów Safe 310C, Safe 361C, Safe MD 281C i Safe MD 361C
Nr katalogowy 9106600005

DOMETIC SAFE 361C
Sejf z mechanicznym systemem zamykania, 24 l
• Stalowa konstrukcja z wysokiej klasy wykończeniem zapewniająca
maksymalne bezpieczeństwo
• Łatwa obsługa za pomocą klucza
• Pojemność wystarczająca do przechowywania laptopa
• Wymiary: 360 x 190 x 410 mm
Nr katalogowy 9106601483
Akcesoria:
Zestaw montażowy do sejfów Safe 310C, Safe 361C, Safe MD 281C i Safe MD 361C
Nr katalogowy 9106600005
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Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści opisów, specyfikacjach i dostępności produktów w ramach ich udoskonaleń technicznych.

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE

ZALETY

CHŁODZENIE

• Kompaktowe i solidne
• Bezpieczeństwo pod każdym względem: oba automatyczne
modele Dometic SAFE MD 281C i MD 361C spełniają najwyższe
wymagania w zakresie komfortu obsługi i wzornictwa

DOMETIC SAFE MD 281C
Sejf z zamkiem automatycznym, 8,2 l

ZASILANIE

Nr katalogowy 9106601480
Akcesoria:
Zestaw montażowy do sejfów Safe 310C, Safe 361C, Safe MD 281C i Safe MD 361C
Nr katalogowy 9106600005

HIGIENA

• Atrakcyjne wzornictwo oraz podświetlany i czytelny wyświetlacz LED
• Elektroniczne zamknięcie poprzez wprowadzenie kodu z funkcją
5-minutowej pamięci
• Automatyczne zamykanie dla dodatkowej ochrony
• Wymiary: 280 x 165 x 235 mm

DOMETIC SAFE MD 361C

• Elektroniczne zamknięcie poprzez wprowadzenie kodu z funkcją
5-minutowej pamięci
• Atrakcyjne wzornictwo oraz podświetlany i czytelny wyświetlacz LED
• Pojemność wystarczająca do przechowywania laptopa
• Wymiary: 360 x 190 x 410 mm
Nr katalogowy 9106601481
Akcesoria:
Zestaw montażowy do sejfów Safe 310C, Safe 361C, Safe MD 281C i Safe MD 361C
Nr katalogowy 9106600005

15"
ZABEZPIECZENIA

ROZMIAR POZWALAJĄCY
ZMIEŚCIĆ LAPTOPA

ZAMEK AUTOMATYCZNY

Wysokiej jakości stalowy korpus, drzwi cięte
laserem, grube metalowe rygle

Umożliwia bezpieczne przechowywanie laptopa
i innych wartościowych przedmiotów

Elektroniczny zamek szyfrowy z funkcją
5-minutowej pamięci
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Sejf z zamkiem automatycznym, 24 l

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA
WSPOMAGANIE KIEROWCY

WSPOM
KIERO
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Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści opisów, specyfikacjach i dostępności produktów w ramach ich udoskonaleń technicznych.

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE

CHŁODZENIE

HIGIENA

ZASILANIE

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

AGANIE
WCY
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WSPOMAGANIE KIEROWCY

WSPOMAGANIE KIEROWCY
WSPARCIE NA DRODZE
Systemy wspierające kierowców samochodów ciężarowych, dostawczych i osobowych w trakcie jazdy są łatwe do zamontowania
i przyjazne dla kieszeni. Oferujemy bogaty wybór inteligentnych
rozwiązań zapewniających bezpieczną i bezstresową jazdę. Czujne
kamery i kompleksowe systemy cofania dają pełną kontrolę nad tym,
co dzieje się wokół pojazdu. Systemy parkowania pozwalają na
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łatwe parkowanie nawet w najtrudniejszych warunkach. Tempomaty
pomagają unikać mandatów za zbyt szybką jazdę, a maty grzewcze do siedzeń są bardzo przydatne w chłodne dni. Do ciężarówek
zalecamy nasz system monitorowania martwego pola o różnych wariantach montażu, do obserwacji obszaru przedniego, bocznego,
narożnego oraz stopni.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści opisów, specyfikacjach i dostępności produktów w ramach ich udoskonaleń technicznych.

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE

01

02

CHŁODZENIE
HIGIENA

01 SYSTEMY PARKOWANIA

03

ZASILANIE

Sprawdzone systemy przednie, tylne oraz
na przód i tył. Wyjątkowo małe czujniki
umożliwiają estetyczny montaż.

02 TEMPOMATY

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

Automatyczne utrzymywanie i ograniczanie
prędkości na dłuższych trasach oraz w obszarze zabudowanym. Tempomaty Dometic
powstrzymują przed nadmiernie szybką
jazdą.

03 PODGRZEWANIE FOTELI
Komfort siedzenia w fotelu taki, jak w luksusowym samochodzie. Maty grzewcze można
zamontować tak, by wyglądały na oryginalne wyposażenie pojazdu. Zapewniają ciepło
w ciągu kilku sekund.

04 SYSTEMY COFANIA

04

Kamery, monitory i kompleksowe systemy
do zastosowań standardowych i do zadań
specjalnych. Możliwość zabezpieczenia
przodu i boków pojazdu za pomocą inteligentnych urządzeń. Plus system zapewniający
pełną widoczność 360° wokół pojazdu.
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WSPOMAGANIE KIEROWCY / SYSTEMY PARKOWANIA

TRZY WARIANTY SYSTEMU
DOPASOWANE DO POTRZEB KAŻDEGO KIEROWCY I KAŻDEGO POJAZDU

Do samochodów osobowych,
mniejszych
ciężarówek,
pojazdów dostawczych

KOMPLETNY SYSTEM

KLASYCZNY SYSTEM

MINIATUROWE CZUJNIKI
NA PRZÓD I TYŁ AUTA

POPULARNE ROZWIĄZANIE
DO DOPOSAŻENIA POJAZDU

W zderzakach tylnych i przednich montuje
się najmniejsze na rynku czujniki. Maksymalnie ułatwiają one manewrowanie i zapewniają estetyczny wygląd po zamontowaniu!
Niezależne badania porównawcze pokazały, że parametry systemów parkowania
serii 7 i 9 przewyższają wielokrotnie parametry większości systemów montowanych
fabrycznie.

Wśród siedmiu tylnych systemów parkowania serii MagicWatch każdy znajdzie
dla siebie właściwy produkt – kierowca samochodu osobowego, dostawczego i ciężarowego o małej ładowności. Od wersji
podstawowej po klasę premium. Z funkcjami takimi jak DSM (Digital Signal Memory)
lub przesuwna linia zatrzymania.
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SYSTEMY DO MONTAŻU
Z PRZODU
JAKO UZUPEŁNIENIE
OBECNEGO SYSTEMU
Dwa przednie systemy parkowania MagicWatch adresujemy do wszystkich kierowców, którym zależy na bezpieczeństwie
z przodu auta. To idealne uzupełnienie zamontowanego już systemu tylnego.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści opisów, specyfikacjach i dostępności produktów w ramach ich udoskonaleń technicznych.

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE

SYSTEMY PRZEDNIE

SYSTEMY TYLNE
Typ zderzaka

Typ zderzaka

Zderzak metalowy

Zderzak z tworzywa sztucznego

Zderzak metalowy

Wysokość montażu / nachylenie?

Wysokość montażu / nachylenie?

Wysokość montażu / nachylenie?

Wysokość montażu / nachylenie?

Uchwyt czujnika
> 5°

Sygnał
prędkości?

Sygnał
prędkości?

Magistrala
CAN

Analogowy

Magistrala
CAN

Analogowy

Tylko z uchwytem czujnika 0°
9101500015 (zestaw 4 szt.)
(nie jest elementem zestawu)

Uchwyt czujnika
od 0° do 5°

Uchwyt czujnika
> 5°

MWE 820,
MWE 860,
MWE 9004,
MWE 7106

MWE 9004*,
MWE 650,
MWE 7106*

MWE 7106F

Tylko z uchwytem czujnika 0°
9101500015 (zestaw 4 szt.)
(nie jest elementem zestawu)

MWE 9004,
MWE 7106

* uchwyt czujnika 20° do serii 7 + 9: 9101500023 – zestaw 1 szt. – nie jest elementem zestawu

CBI 200;

MWE 890,

MWE 7106F

WPS900F*,

MWE 7106F

MWE 7106F

+ CBI 200

MWE 7106F

+ CBI 200

W rzadkich przypadkach może zdarzyć się, że w pojazdach, w których nie da się wykorzystać sygnału
cofania, jest on odbierany z reflektorów tylnych. Może tak być w przypadku pojazdów z tylnymi lampami LED. W takich pojazdach sygnał musi zostać pobrany z innego miejsca (np. ze skrzynki bezpieczników) lub też udostępniony za pomocą złącza magistrali CAN (CBI 200).

Zderzak z tworzywa sztucznego

Zderzak metalowy

Wysokość montażu / nachylenie?

Wysokość montażu / nachylenie?

Uchwyt czujnika
od 0° do 5°

Sygnał prędkości?

Magistrala
CAN

MWE  9008 +
CBI 200

Typ zderzaka

Uchwyt czujnika
> 5°

Tylko z uchwytem czujnika 0° 9101500015
(zestaw 4 szt.) (nie jest elementem zestawu)

Sygnał prędkości?

Sygnał prędkości?

Analogowy

Magistrala
CAN

Analogowy

Magistrala
CAN

Analogowy

MWE  9008

MWE  9008*
+ CBI 200

MWE  9008*

MWE  9008
+ CBI 200

MWE  9008

* Uchwyt czujnika 20° do serii 9: 9101500023 – zestaw 1 szt. – nie jest elementem zestawu
Można również użyć MWE 7106 + MWE  7106F do połączenia analogowego oraz MWE  7106 + MWE7106F + CBI 200 do podłączenia do magistrali CAN

Uwaga: Przed zainstalowaniem należy zlecić polakierowanie czujników (z podaniem kodu koloru)
Na naszej stronie internetowej znajduje się lista pojazdów, w których możliwe jest podłączenie do magistrali CAN
dometic.com/p/cbi-200
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KOMPLETNE SYSTEMY

ZASILANIE

NASZA RADA:

MWE890 +

HIGIENA

Uchwyt czujnika
od 0° do 5°

CHŁODZENIE

Zderzak z tworzywa sztucznego

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA
WSPOMAGANIE KIEROWCY / SYSTEMY PARKOWANIA

SAMOCHODY
OSOBOWE,
CIĘŻAROWE,
DOSTAWCZE
WIĘCEJ KOMFORTU WE WSZYSTKICH POJAZDACH!

Oszczędź sobie nerwów, straty czasu i kosztów z powodu napraw
dzięki systemowi parkowania Dometic. Wybierz jedną z wielu
dostępnych opcji: systemów przednich, tylnych lub na przód i tył.
Seria MagicWatch MWE zapewnia jeszcze skuteczniejsze wykrywanie przeszkód. Obejmuje ona dwa systemy parkowania zawierające sześć cyfrowych czujników ultradźwiękowych o wyjątkowo
szerokim zakresie wykrywania, wynoszącym nawet trzy metry (tylny
system MWE 7106).
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Kierowcy ciężarówek mogą dodatkowo skorzystać z funkcjonalności systemu MWE4004, składającego się z czterech czujników monitorujących martwe pole po stronie pasażera.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści opisów, specyfikacjach i dostępności produktów w ramach ich udoskonaleń technicznych.

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE

OSTROŻNOŚCI NIGDY ZA WIELE
DOMETIC MAGICWATCH MWE 820

• Automatyczna aktywacja systemu następuje w momencie załączenia
biegu wstecznego pojazdu.
• Model w podstawowej cenie, wart każdej złotówki.
• Można go podłączać do pojazdów z dyszlami holowniczymi.

CHŁODZENIE

Tylny system parkowania do saochodów osobowych, 4 czujniki do
pojazdów o szerokości do 2,20 m

Nr katalogowy 9600000353
HIGIENA

DOMETIC MAGICWATCH MWE 860
Tylny system parkowania do samochodów osobowych, 4 czujniki w
zestawie z wyświetlaczem LED

Nr katalogowy 9600000354

DOMETIC MAGICWATCH MWE 890
Przedni
zderzak

System wspomagania parkowania w przednim zderzaku, z
czterema wbudowanymi czujnikami, znakomicie nadaje się do
modernizowania samochodów.
• Nie ma konieczności włączania, ponieważ system funkcjonuje w oparciu
o prędkościomierz i tryb biegu wstecznego.
• Idealny dodatek do obecnego systemu wspomagania parkowania tyłem,
zapewniający ochronę z każdej strony pojazdu.
• Możliwość pomalowania wbudowanych czujników nada im gustowne i
dyskretne wykończenie.
Nr katalogowy 9600000355

Akcesoria:
Wyświetlacz LED / Nr katalogowy 9600000365
Przełącznik zewnętrzny / Nr katalogowy: 9600000433
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• System jest wyposażony w stylowy wyświetlacz LED, zapewniający
pomoc zarówno wizualną, jak i dźwiękową.
• Automatyczna aktywacja systemu następuje w momencie załączenia
biegu wstecznego pojazdu.
• Model w podstawowej cenie, który jest wart każdej złotówki.

ZASILANIE

Wyświetlacz
w zestawie

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA
WSPOMAGANIE KIEROWCY / SYSTEMY PARKOWANIA

SYSTEMY PARKOWANIA NA PRZÓD I TYŁ
POJAZDU
Przód
+
tył

DOMETIC MAGICWATCH MWE 9004

DOMETIC MAGICWATCH MWE 9008

Tylny system parkowania do samochodów osobowych, cztery
czujniki

System wspomagania parkowania tyłem dla samochodów z
ośmioma wbudowanymi czujnikami

• Doskonałe rozwiązanie do samochodów osobowych, dostawczych
i ciężarowych o małej ładowności o szerokości do 2,20 m.
• Pomiar odległości przy użyciu czterech czujników ultradźwiękowych
• Włączanie systemu za pośrednictwem biegu wstecznego

• System przewodów z każdej strony pojazdu, zapewniający ochronę dla
jego tylnej i przedniej części.
• Doskonałe rozwiązanie do samochodów, lekkich pojazdów ciężarowych i
furgonetek o szerokości do 2,20 m.
• Osiem czujników ultradźwiękowych dokonuje pomiaru odległości od
najbliższych obiektów.

Nr katalogowy 9600000362
Akcesoria:
Kolorowy cyfrowy wyświetlacz / Nr katalogowy 9600000364
Wyświetlacz LED z graficznymi wskaźnikami odległości dla systemów
wspomagania parkowania Dometic MagicWatch
Nr katalogowy 9600000366
Wykrojnik otworów na czujniki, Ø 18 mm / Nr katalogowy 9600000430
Wykrojnik otworów na czujniki, Ø 22 mm / Nr katalogowy 9600000431
Zestaw wykrojników (Ø 18 mm i Ø 22 mm) / Nr katalogowy 9600000432

Nr katalogowy 9600000363
Akcesoria:
Kolorowy cyfrowy wyświetlacz / Nr katalogowy 9600000364
Dometic MagicSpeed CBI 200/ Nr katalogowy 9600000428
Wykrojnik otworów na czujniki, Ø 18 mm / Nr katalogowy 9600000430
Wykrojnik otworów na czujniki, Ø 22 mm / Nr katalogowy 9600000431
Zewnętrzny włącznik/wyłącznik / Nr katalogowy 9101500066

AKCESORIA DO SYSTEMÓW PARKOWANIA DOMETIC MAGICWATCH

Cyfrowy wyświetlacz kolorowy z
wizualnymi wskaźnikami odległości
(12 V)

Opcjonalny wyświetlacz LED
do MWE 9004

Wykrojnik otworów na czujniki
o średnicy 22 mm z mocowaniem 10°
Nr katalogowy 9600000431

Nr katalogowy 9600000364

Nr katalogowy 9600000366

Przebijak dla czujników parkowania o
średnicy 18 mm z czujnikami serii 7 i 9.
Nr katalogowy 9600000430
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Seria przebijaków w dwóch
rozmiarach (Ø 18 mm i Ø 22 mm)
do montażu czujników systemu
parkowania Dometic serii 7, 8 i 9.

Nr katalogowy 9600000432

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści opisów, specyfikacjach i dostępności produktów w ramach ich udoskonaleń technicznych.

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE

DO SAMOCHODÓW OSOBOWYCH,
DOSTAWCZYCH I CIĘŻAROWYCH O MAŁEJ
ŁADOWNOŚCI

CHŁODZENIE

do użytku
również
w furgonetkach

HIGIENA

Cyfrowy tylny system parkowania dla samochodów osobowych i
furgonetek z 6 kompaktowymi czujnikami elektronicznymi

Cyfrowy przedni system parkowania dla samochodów osobowych i
furgonetek z 6 kompaktowymi elektronicznymi czujnikami

• Idealny jako dodatkowe zabezpieczenie boków pojazdu lub dla
wszystkich szerokich pojazdów
• System programowania parametrów (Parameter Programming System,
PPS) pozwala na oddzielną regulację czułości i strefy zatrzymania
każdego z czujników
• Przeznaczony do użytkowania na pojazdach z hakiem holowniczym ze
względu na bardzo duży zakres wykrywania – do 3 m
• Ten zestaw sześciu cyfrowych czujników dorównuje jakością
fabrycznemu systemowi parkowania
• System uruchamia się automatycznie po włączeniu wstecznego biegu
• Zestaw obejmuje głośnik membranowy wysokiej jakości
• Ma użyteczną funkcję diagnostyki

• Idealny jako dodatkowe zabezpieczenie boków pojazdu lub dla
wszystkich szerokich pojazdów
• System programowania parametrów (PPS) pozwala na oddzielną
regulację czułości i strefy zatrzymania każdego z czujników
• Zakres wykrywania czujników wynosi maksymalnie 1,2 m
• Ten zestaw sześciu cyfrowych czujników dorównuje jakością
fabrycznemu systemowi parkowania
• System uruchamia się automatycznie po włączeniu wstecznego biegu
• Zestaw obejmuje głośnik membranowy wysokiej jakości
• Ma użyteczną funkcję diagnostyki
Nr katalogowy 9600000361

Nr katalogowy 9600000360
Akcesoria:
Opcjonalny wyświetlacz LED do systemów MWE 7106 i MWE 7106F/
Nr katalogowy 9600000367
Wykrojnik otworów na czujniki, Ø 18 mm / Nr katalogowy 9600000430
Wykrojnik otworów na czujniki, Ø 22 mm / Nr katalogowy 9600000431

< 30 cm

25 – 30 cm

25 – 30 cm

< 30 cm

10 cm

Akcesoria:
Opcjonalny wyświetlacz LED do systemów MWE 7106 i MWE 7106F/
Nr katalogowy 9600000367
Wykrojnik otworów na czujniki, Ø 18 mm / Nr katalogowy 9600000430
Wykrojnik otworów na czujniki, Ø 22 mm / Nr katalogowy 9600000431
Zewnętrzny włącznik/wyłącznik / Nr katalogowy 9101500066

15 cm

10 cm

32 cm

32 cm

10 cm
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DOMETIC MAGICWATCH MWE 7106F
ZASILANIE

DOMETIC MAGICWATCH MWE 7106

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA
WSPOMAGANIE KIEROWCY / SYSTEMY PARKOWANIA

SYSTEMY PARKOWANIA DO WYSOKICH
POJAZDÓW
DOMETIC MAGICWATCH MWE 6004
Tylny system parkowania dla ciężarówek, cztery czujniki
System parkowania tyłem dla ciężarówek ma 3-metrowy zasięg
i wyświetlacz LCD z kolorowym podświetleniem zapewniającym
najwyższą jakość obrazu. Wygodne i bezpieczne parkowanie.
• Czujniki z zasięgiem wykrywania wynoszącym 3 m
• Podświetlany ekran LCD zapewniający kierowcy wyraźny obraz
• Sygnalizator ostrzegawczy informujący kierowcę o przeszkodach
Nr katalogowy 9101500081
Akcesoria:
1 Wykrojnik otworów na czujniki Ø 18 mm / Nr katalogowy 9600000430
2 Gumowy uchwyt czujnika/ Nr katalogowy 9101500071
3 Metalowy uchwyt czujnika / Nr katalogowy 9101500078

1

2

Wyświetlacz
w zestawie

3

DOMETIC MAGICWATCH MWE 7006
Tylny i boczny system wspomagania parkowania dla kamperów,
sześć czujników
Cyfrowy system wspomagania parkowania, z tyłu i z boku,
wyposażony w sześć czujników
• Ten system jest przeznaczony do pojazdów i kamperów odznaczających
się dodatkową wysokością lub szerokością.
• Kompaktowe czujniki rozmieszczone co 18 mm ułatwiają
przeprowadzenie wygodnej i doskonałej instalacji.
• Sześć czujników za pomocą sygnału dźwiękowego ostrzega o zbyt
niskich gałęziach drzew, przejściach i mostach.
• 3 warianty montażu A: zderzak (4) + tył góra (2)
B: zderzak (6)
C: zderzak (4) + boki (2)
Nr katalogowy 9600000359
Akcesoria:
Gumowy uchwyt czujnika/ Nr katalogowy 9101500071
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3 warianty
montażu

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści opisów, specyfikacjach i dostępności produktów w ramach ich udoskonaleń technicznych.

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE
CHŁODZENIE
HIGIENA

PEŁNE POLE WIDZENIA
Właśnie wtedy bardzo pomocny staje się system monitorowania
martwego pola Dometic MagicWatch MWE 4004. Cztery czujniki
monitorują krytyczny obszar martwego pola i bok od strony pasażera podczas skrętu. Czujniki automatycznie włączają się gdy pojazd
porusza się z prędkością odpowiednią do manewrowania, nawet
jeśli kierunkowskaz nie został włączony. Kierowca otrzymuje podwójne ostrzeżenie: w formie wizualnej za pomocą 4-kolorowego
wyświetlacza diodowego na desce rozdzielczej oraz dźwiękowej,
w postaci sygnału z głośnika.

Pokrycie martwego punktu
System wspomagania widoczności w martwym punkcie dla
samochodów ciężarowych
• Cztery czujniki dokonują pomiaru bocznego obszaru ślepej plamki.
• Kierowca jest informowany poprzez wizualne i dźwiękowe komunikaty
ostrzegawcze.
• Cztery różne kolory wyświetlacza LED przyciągają wzrok i ułatwiają
zrozumienie komunikatu.
Nr katalogowy 9600000358
Akcesoria:
1 Wykrojnik otworów na czujniki Ø 18 mm / Nr katalogowy 9600000430
2 Gumowy uchwyt czujnika/ Nr katalogowy 9101500071
3 Metalowy uchwyt czujnika / Nr katalogowy 9101500078

1

2

3
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DOMETIC MAGICWATCH MWE 4004

ZASILANIE

Według statystyk 15 % wszystkich wypadków drogowych z udziałem pojazdów do transportu ciężkich ładunków zdarza się podczas
skręcania lub manewrowania. W ok. 30 % wszystkich wypadków poszkodowanymi są piesi lub rowerzyści. Przy skręcie pojazdu znikają
bowiem w martwym polu i kierowca nie ma szans, aby ich dostrzec.

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA
WSPARCIE KIEROWCY / TEMPOMAT

MAGICSPEED
ŁATWY SPOSÓB NA UTRZYMYWANIE PRĘDKOŚCI
MagicSpeed MS 880 nadaje się do montażu niemal we wszystkich
pojazdach wyposażonych w elektroniczny pedał gazu (w wersji analogowej lub do magistrali CAN). Do wyjątkowo łatwej instalacji wymagany jest dedykowany zestaw przewodów.

DOMETIC MAGICSPEED MS 880
Tempomat
Masz dość mandatów za przekroczenie prędkości, bolących pleców
i nóg? Jeżeli Twój samochód, jak większość nowych pojazdów, jest
wyposażony w układ elektronicznie sterowanej przepustnicy (ETC),
możemy zaproponować rozwiązanie.
• Ułatwia prowadzenie samochodu, zmniejszając liczbę mandatów i
redukując znużenie za kierownicą.
• Posiada wszystkie podstawowe funkcje tempomatu: ustawianie i
przywracanie prędkości, precyzyjną regulację pracy przepustnicy oraz
dopuszczanie do przyspieszenia.
Nr katalogowy 9600000382

DOMETIC MAGICSPEED MS-BE7
Dźwignia obsługi na kolumnę kierownicy do tempomatu MS 880
Wielofunkcyjna dźwignia obsługi do wygodnych tempomatów
Dometic MagicSpeed MS 880. Przeznaczona do montażu na
kolumnie kierownicy.
• Wygodna obsługa dźwigni
• Pamięć dwóch prędkości
• Sterowanie w czterech kierunkach: do siebie, od siebie, w górę i w dół
Nr katalogowy 9600000387

KOMFORTOWY TEMPOMAT

MS 880
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MS-BE7

Odpowiedni do danego pojazdu
zestaw przewodów (więcej
informacji na stronie dometic.com)

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści opisów, specyfikacjach i dostępności produktów w ramach ich udoskonaleń technicznych.

MagicSpeed CBI 200 przetwarza cyfrowe sygnały magistrali CAN
na impulsy analogowe i przesyła je do zamontowanego osprzętu.
Uniwersalne złącze magistrali CAN pasuje do większości modeli
samochodów i automatycznie wykrywa rodzaj pojazdu. Interfejs
obsługuje maksymalnie trzy wyjściowe sygnały analogowe.

CHŁODZENIE

Chcesz dołączyć nowe akcesorium analogowe do pojazdu wyposażonego w cyfrowy system magistrali CAN? Śmiało, to żaden
problem: złącze magistrali CAN MagicSpeed zapewnia bezproblemową komunikację pomiędzy urządzeniami analogowymi a cyfrowymi.

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE

ZŁĄCZE MAGISTRALI CAN TWÓJ „TŁUMACZ”
CYFROWO-ANALOGOWY

HIGIENA

DOMETIC MAGICSPEED
CBI 200
Złącze do konwersji cyfrowych sygnałów magistrali CAN
na sygnały analogowe
ZASILANIE

• 3 wyjściowe sygnały analogowe: sygnał prędkości, bieg wsteczny,
zapłon
• Automatyczne wykrywanie typu pojazdu
• Uniwersalny produkt do prawie wszystkich typów pojazdów

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

Nr katalogowy 9600000428
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BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA
WSPOMAGANIE KIEROWCY / PILOT SAMOCHODOWY / PODGRZEWANIE FOTELI

KLIK: SAMOCHÓD ZAMKNIĘTY!
OTWIERANIE, ZAMYKANIE, OŚWIETLANIE
DROGI DO DOMU …
Uniwersalny model MT 400 oferuje dodatkowe funkcje zwiększające
komfort. Na przykład funkcję „Coming-home” włączającą na 10
sekund światła mijania, które oświetlają drogę do drzwi domu.

• Automatyczne blokowanie zamka: jeśli po użyciu nadajnika
ręcznego nie zostaną otwarte drzwi samochodu, zamek zostaje
z powrotem zamknięty.
• Oświetlenie wnętrza: włączane od otwarcia drzwi aż
do uruchomienia silnika (maks. 30 sekund).
• Blokada zabezpieczająca: zamykanie zamka podczas jazdy
i automatyczne otwieranie po wyłączeniu stacyjki.
• Funkcja „Coming Home”: po zamknięciu samochodu światła
mijania pozostają włączone i oświetlają drogę do domu.

DOMETIC MAGICTOUCH MT 400
Uniwersalny zdalnie sterowany system zamykania i otwierania
pojazdu
• Jest to funkcja, która powoduje włączenie świateł mijania na dziesięć
sekund w celu oświetlenia drzwi.
• Jeśli drzwi po zdalnym odblokowaniu nie zostaną otwarte przez jakiś
czas, system spowoduje ponowne ich zablokowanie.
• W zestawie znajdują się dwa ergonomiczne, ręczne nadajniki, dzięki
którym można odblokować drzwi z odległości 20 m. Istnieje możliwość
zwiększenia liczby nadajników do pięciu sztuk.
Nr katalogowy 9600000389
Akcesoria:
Ręczny nadajnik radiowy układu zdalnego sterowania Dometic MagicTouch
Nr katalogowy 9600000372
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• Łatwy montaż, do foteli ze zdejmowaną tapicerką
• Wbudowany czujnik temperatury
• Dostępne w dwóch wersjach – do jednego fotela lub do dwóch

•
•
•
•
•
•

Mata grzewcza Dometic MagicComfort MSH 60/601 zapewnia
ciepło w ciągu kilku sekund. Tak jak w montowanym seryjnie podgrzewaniu foteli, elementy grzewcze umieszczone są pomiędzy
rdzeniem fotela a jego poszyciem, dzięki czemu kształt fotela nie
ulega zmianie. Dostępne w dwóch wersjach – do jednego fotela lub
do dwóch.

Komfort siedzenia w fotelu taki, jak w luksusowym samochodzie –
ta komfortowa mata grzewcza do montażu wtórnego na fotelu
kierowcy i/lub przednim fotelu pasażera nagrzewa się niezwykle
szybko. Wysokiej jakości elementy grzewcze z włókien węglowych
przeznaczone na powierzchnię siedziska oraz oparcia umieszcza
się pomiędzy rdzeniem fotela a jego poszyciem – bez zmiany
kształtu fotela.

Przycinane na wymiar maty grzewcze z włóknami węglowymi
Bardzo szybkie podgrzewanie
Regulowana moc grzewcza
Łatwa obsługa
Wbudowane czujniki temperatury
Dostępne w dwóch wersjach – do jednego fotela lub do dwóch

HIGIENA

DOMETIC MAGICCOMFORT MSH 300/301

CHŁODZENIE

DOMETIC MAGICCOMFORT MSH 60/601

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE

WBUDOWANE PODGRZEWANIE
CIEPŁY FOTEL – POJEDYNCZY LUB PARA

ZASILANIE
BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

Z podświetlanym
włącznikiem

DOMETIC MAGICCOMFORT MSH 60 / 601

DOMETIC MAGICCOMFORT MSH 300 / 301

Wkładki ogrzewające siedzenia, 4 elementy

Węglowa wkładka ogrzewająca siedzenie, 4 elementy

• Prosta instalacja: poduszka umieszczana jest między piankowym
rdzeniem a obiciem siedzenia.
• Możliwość wyboru między przyjemnym, stałym ogrzewaniem a opcją
szybkiego nagrzewania.
• Pasuje do foteli ze zdejmowanym obiciem.

• Przycięte na rozmiar, węglowe wkłady grzewcze zapewniają wygodne
dopasowanie odpowiednio do potrzeb.
• Szybkie nagrzewanie gwarantujące natychmiastowe ciepło.
• Trzy poziomy ogrzewania o mocy od 10 do 70 watów.

Wkładka grzewcza fotela kierowcy i fotela pasażera.
Nr katalogowy 9600000393
Wkładka grzewcza fotela kierowcy i fotela pasażera.
Nr katalogowy 9600000394

Węglowa wkładka grzewcza do fotela kierowcy i fotela pasażera.
Nr katalogowy 9600000395
Karbonowa grzałka w nakładanej macie grzewczej na fotel kierowcy lub
pasażera
Nr katalogowy 9600000396
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WSPOMAGANIE KIEROWCY / SYSTEMY KAMERA/MONITOR

SYSTEM COFANIA DO SAMOCHODÓW
OSOBOWYCH Z TRANSMISJĄ PRZEZ WIFI
DO SMARTFONÓW I TABLETÓW

NOWOŚĆ!
Kompletny zestaw
z kamerą

NA DESCE
ROZDZIELCZEJ:

Z TYŁU POJAZDU:
Nadajnik, kamera cofania,
specjalna antena

smartfon lub tablet
(iOS lub Android)

NOWOŚĆ!
DOMETIC PERFECTVIEW VT 50WIFI
System z kamerą cofania, technologią Wi-Fi i aplikacją na smartfona
System z kamerą cofania i aplikacją na smartfona, przeznaczony do
przesyłania obrazu na odległość do 20 m (nad lądem). Kamera jest
montowana na tablicy rejestracyjnej, nie wymaga wiercenia.
• Łatwy i prosty montaż – nie wymaga wiercenia
• Kompletny zestaw zawierający kamerę cofania i nadajnik Wi-Fi
• Uniwersalne zastosowanie – zgodność z systemami operacyjnymi
Android i iOS
Nr katalogowy 9600003262

Pobierz aplikację z dometic.com lub bezpośrednio w sklepie Google Play lub Apple App Store: VT 50 WIFI
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ŻYWNOŚĆ I NAPOJE

JAZDA Z PRZYCZEPĄ BEZ STRESU
SMARTFON LUB TABLET ZASTĘPUJE MONITOR
DOMETIC PERFECTVIEW VT 100WIFI

Nadajnik Wi Fi do przekazywania sygnałów wideo do smartfonów i
tabletów (iOS + Android)

Nr katalogowy 9600000109

ZASILANIE

KAMERY COFANIA
WSPÓŁPRACUJĄCE
Z PERFECTVIEW
VT 100WIFI:

HIGIENA

• Bezprzewodowo przekaż widok z lusterka wstecznego lub monitora z
kokpitu na swój smartfon lub tablet
• Szybki i prosty montaż bez konieczności stosowania przewodów
• Odpowiedni do systemów operacyjnych Android i iOS

CHŁODZENIE

Nadajnik Wi-Fi sygnału wideo do kamer PerfectView

CAM 18

CAM 55

CAM 80CM

KAMERY O WYJĄTKOWO KOMPAKTOWYCH WYMIARACH
Typ kamery

Kolorowa kamera

Kolorowa kamera

Kolorowa kamera
z zamykaną osłoną

CAM 29S
SPECJALNE KAMERY
DO FURGONÓW
Kamera do kompaktowego
montażu

NOWOŚĆ!
DOMETIC PERFECTVIEW CAM 29S WIFI
Kamera konsolowa
Wiele furgonetek nie posiada z tyłu odpowiedniej powierzchni do
zamontowania kamery. A oto alternatywa: mała cylindryczna kamera
zamknięta w zwartej obudowie mocowanej na górnej krawędzi
części tylnej. Szerokokątny obiektyw kamery 150° można regulować
w pionie do uzyskania najlepszego widoku.

NOWOŚĆ!
Kompletny zestaw
z kamerą

• Szybki i prosty montaż bez konieczności stosowania przewodów
• Wodoszczelność IP 68
• Odpowiedni do systemów operacyjnych Android i iOS
Nr katalogowy 9600000582

Pobierz aplikację z dometic.com lub bezpośrednio w sklepie Google Play lub Apple App Store: VT 100
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KAMERA

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA
WSPOMAGANIE KIEROWCY / SYSTEMY KAMERA/MONITOR

ROZWIĄZANIA ZAPROJEKTOWANE SPECJALNIE
DO SAMOCHODÓW DOSTAWCZYCH
Wiele modeli furgonów nie posiada z tyłu odpowiedniego miejsca
do zamontowania kamery. Oczywistą alternatywą jest zainstalowanie kamery w kompaktowej obudowie mocującej lub w konsoli
światła hamowania. W gamie produktów PerfectView dostępne są
trzy dogodne rozwiązania tego problemu.
Nowy system RVS 729 zalecany jest dla pojazdów z nadwoziem
skrzyniowym, w którym ilość miejsca z tyłu jest ograniczona. W tym

zestawie połączyliśmy wysokiej jakości monitor o przekątnej 7”
z kamerą w obudowie montażowej o niezwykle zwartej budowie,
którą można zainstalować pionowo. Zaś nasze rozwiązania specjalne RVS 535 i 536 to cylindryczne kamery CAM 29 umieszczone w
konsolach świateł hamowania do konkretnych modeli pojazdów.
Mocowanie pasuje do oryginalnego światła hamowania i nie wymaga wiercenia dodatkowych otworów.

DOMETIC
PERFECTVIEW RVS 729
System wideo cofania z kolorową kamerą
cylindryczną i monitorem 7"
• Bardzo duży kąt widzenia — szerokokątny
obiektyw kamery 150° można regulować w
pionie według uznania
• Ultrakompaktowa kamera cofania do instalacji
na górnej tylnej krawędzi pojazdu
• Płaski, elegancki monitor LCD o przekątnej 7"
z podświetleniem LED i automatyczną funkcją
ściemniania zapewniającą znakomitą jakość
obrazu
Nr katalogowy 9600000194

	Kamera dostępna jest również oddzielnie. Dane techniczne są dostępne na str. 187
CAM 29S / Nr katalogowy 9600000199
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Konsola kamery zawiera w zestawie wbudowany szerokokątny
obiektyw 150°, zapewniający doskonałe widzenie w bliskiej perspektywie podczas cofania. Istnieje również możliwość zamontowania dodatkowego obiektywu o kącie widzenia 60° do obserwacji dalszej perspektywy w trakcie jazdy do przodu.

DOMETIC
PERFECTVIEW RVS 536

CHŁODZENIE

Kamera CAM 35 stanowi przykład innowacyjnie zaprojektowanej
kamery z dwoma obiektywami, przeznaczonej do konkretnego
modelu pojazdu. Dzięki wykorzystaniu oryginalnych świateł hamowania i układu śrub montażowych, konsolę kamery można zainstalować w łatwy sposób, bez konieczności wywiercania dodatkowych otworów. Pasuje ona do wszystkich modeli Fiata Ducato ze
standardowym dachem skonstruowanych od 2006 roku, jak również
modeli bliźniaczych.

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE

ŁATWY MONTAŻ BEZ KONIECZNOŚCI WIERCENIA DODATKOWYCH OTWORÓW

System wideo cofania z czarną konsolą,
kamerą kolorową i monitorem 5”
HIGIENA

• Płaski, elegancki monitor LCD o przekątnej 5"
• Możliwość podłączenia maksymalnie trzech
kamer
• Automatyczne wykrywanie kamery przyczepy
Nr katalogowy 9600000561

System wideo cofania z czarną konsolą,
kamerą kolorową i monitorem 5”
• Kamera dostosowana do furgonu — pasuje
do modeli VW Crafter oraz Mercedes-Benz
Sprinter W906
• Płaski, elegancki monitor LCD o przekątnej 5"
• Można podłączyć maksymalnie trzy kamery.
Nr katalogowy 9600000078

	Kamery dostępne są również oddzielnie. Dane techniczne są dostępne na str. 186
CAM 29BKS / Nr katalogowy 9600000107, CAM 35 / Nr katalogowy 9102000134
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DOMETIC
PERFECTVIEW RVS 535

ZASILANIE

Optional extra:
Ta kamera dalekiego zasięgu to przydatny
dodatek do kamery Dometic PerfectView CAM 35
w konsoli świateł hamowania.
Kamera dalekiego zasięgu, zestaw
modernizacyjny do systemu CAM 35
Nr katalogowy 9102000135

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA
WSPOMAGANIE KIEROWCY / SYSTEMY KAMERA-MONITOR

PERFECTVIEW
CAM 360
SYSTEM KAMERA/MONITOR Z PEŁNĄ WIDOCZNOŚCIĄ DOOKOŁA POJAZDU

Nasza nowa kamera CAM 360 daje Ci doskonałą, pełną widoczność
dookoła pojazdu. System pozwala na określenie położenia pojazdu
i otaczających go obiektów, łatwe parkowanie w trudnych warunkach i ograniczenie ryzyka uderzenia w inny obiekt, zarysowania
pojazdu czy udziału w wypadku drogowym.

Cztery kamery o ultraszerokim kącie widzenia zamontowane na
przedzie, tyle oraz z lewej i prawej strony rejestrują sytuację wokół
pojazdu i przekazują sygnał do monitora w kabinie kierowcy. Główny element tego inteligentnego rozwiązania stanowi rozgałęźnik
sterujący wszystkimi procesami. Rozdzielacz wideo umożliwia
różne warianty podglądu – przód, bok, tył oraz widok 360°. Korzystając z wygodnego pilota możesz w łatwy sposób uruchomić wybrany widok aktualnej sytuacji wokół pojazdu.

WIDOCZNOŚĆ 360° WOKÓŁ POJAZDU

EKONOMICZNE ROZWIĄZANIE

CZUJNE I DYSKRETNE

Wszystko w zasięgu wzroku z perspektywy z lotu
ptaka

CAM 360 w połączeniu z zainstalowanym już
monitorem

Ultrakompaktowe kamery z obiektywem
o szerokim kącie widzenia 180°
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ŻYWNOŚĆ I NAPOJE

ZAAWANSOWANY SYSTEM
WSPOMAGANIA JAZDY
ZALETY

CHŁODZENIE

• Widoczność 360° wokół pojazdu
• Doskonała kontrola nad położeniem pojazdu i otaczającymi go
obiektami
• Łatwe manewrowanie, nawet pojazdem wielkogabarytowym
• Pomoc w unikaniu uderzenia w inny obiekt, zarysowania pojazdu
czy wypadków drogowych
• Wygodne przestawianie widoków za pomocą pilota lub sygnału
wyzwalającego

HIGIENA

DOMETIC PERFECTVIEW CAM 360
System zapewniający widoczność we wszystkich kierunkach
z kamerami i monitorem

System zapewniający widoczność we wszystkich kierunkach z czterema
kamerami i monitorem Nr katalogowy 9600000511
System zapewniający widoczność we wszystkich kierunkach z czterema
kamerami Nr katalogowy 9600000509
0,6–3,5 m
2–3,5 m

6–10 m

0,6–3,5 m

Akcesoria
Wzorzec do kalibracji
Nr katalogowy 9600000513
Kabel przedłużający do CAM 360, 6,5 m
Nr katalogowy 9600000515
Uwaga: Sprzedaż i montaż wyłącznie przez specjalnie przeszkolonych
partnerów Dometic

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

WYTRZYMAŁA I SOLIDNA

Wygodne przestawianie widoków

Kamera w obudowie o podwyższonej
wytrzymałości

WZORZEC DO KALIBRACJI
I KABEL PRZEDŁUŻAJĄCY
Wzorzec do kalibracji z możliwością
wielokrotnego wykorzystania
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• Ułatwia manewrowanie nawet dużymi pojazdami!
• W zestawie rozgałęźnik z rozdzielaczem wideo i pilotem zdalnego
sterowania
• System jest wyposażony w 7-calowy monitor LCD M 75L

ZASILANIE

Panoramiczny system monitorowania z czterema kamerami,
umożliwiający obserwowanie obszaru wokół pojazdu o kącie
widzenia 360°. System jest wyposażony w złącze RCA (A/V),
aby dostosować go do urządzeń z wejściem A/V.

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA
WSPOMAGANIE KIEROWCY / SYSTEMY KAMERA-MONITOR

ASYSTENT BEZPIECZEŃSTWA NA POKŁADZIE

PERFECTVIEW
SYSTEMY
KAMERA/MONITOR

Zawodowi kierowcy mają dużo do zrobienia w trakcie podróży –
muszą znaleźć optymalną trasę i odpowiednie miejsca na przystanek, poprowadzić cenny pojazd przez wąskie uliczki, nie uszkadzając go przy tym, i zaparkować tam, gdzie nie ma zbyt dużo miejsca
do parkowania, jak również nocować z dala od domu. Ogromną
pomoc w tym zakresie stanowią systemy cofania Dometic, które
można bezproblemowo zamontować. Klasyczne rozwiązania zapewniają bezstresowe manewrowanie i zostają docenione już przy
pierwszym uniknięciu uszkodzenia karoserii.
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ŻYWNOŚĆ I NAPOJE

OPTYMALNA WIDOCZNOŚĆ
Jedna z naszych siedmiu kamer cofania, w zestawie z cienkim i eleganckim monitorem 5” lub 7” z licznymi funkcjami zapewniającymi
wygodę. To optymalne rozwiązanie dopasowane do potrzeb kierowcy i pojazdu.

CHŁODZENIE
HIGIENA

System wideo cofania ze srebrną kamerą kolorową i monitorem 5"

System wideo cofania ze srebrną kamerą kolorową i monitorem 7"

• Płaski, elegancki monitor LCD o przekątnej 5"
• Można podłączyć maksymalnie trzy kamery.
• Automatyczne wykrywanie kamery przyczepy

• Płaski, elegancki monitor LCD 7"
• Można podłączyć maksymalnie trzy kamery.
• Automatyczne wykrywanie kamery przyczepy

Nr katalogowy 9600000562

Nr katalogowy 9600000563

DOMETIC PERFECTVIEW RVS 580

DOMETIC PERFECTVIEW RVS 780

System wideo cofania ze srebrną kamerą z zasłoną i monitorem 5"

System wideo cofania ze srebrną kamerą z zasłoną i monitorem 7"

• Płaski, elegancki monitor LCD o przekątnej 5"
• Kompaktowa kamera migawkowa
• Można podłączyć maksymalnie trzy kamery.

• Elegancki, płaski monitor LCD o przekątnej 7"
• Kompaktowa kamera migawkowa
• Można podłączyć maksymalnie trzy kamery.

Nr katalogowy 9600000073

Nr katalogowy 9600000074

Dane techniczne są dostępne na stronie 182
i kolejnych.

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

DOMETIC PERFECTVIEW RVS 745
ZASILANIE

DOMETIC PERFECTVIEW RVS 545
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WSPOMAGANIE KIEROWCY / KAMERY

NIC CI NIE UMKNIE

PERFECTVIEW
CAM 55

Solidna, aluminiowa obudowa, kurzo- i wodoszczelność zgodna
z klasą IP 69K, oddzielne diody LED zapewniające optymalną widoczność w nocy, pozytywny wynik wielu rygorystycznych testów.
Kamera Dometic CAM 55 jest doskonale przystosowana do pracy
w wymagających warunkach.
To kompaktowe urządzenie, obsługujące zakres napięcia wejściowego 10 – 32 V, może być podłączone do dowolnej samochodowej
instalacji elektrycznej. Dzięki temu nie jest konieczne stosowanie
dodatkowego konwertera napięcia. Do podłączenia kamery CAM
55 do oryginalnego wyświetlacza multimedialnego w kabinie ciężarówki potrzebny jest jedynie odpowiedni adapter, a w pojeździe
rolniczym terminal magistrali ISO.

Trwała aluminiowa obudowa z mocowaniem ze
stali nierdzewnej
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Zoptymalizowana podstawa montażowa
zapewniająca bezpieczne uszczelnienie kabla

Oddzielne diody LED zapewniające optymalną
widoczność w nocy

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści opisów, specyfikacjach i dostępności produktów w ramach ich udoskonaleń technicznych.

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE

DOMETIC PERFECTVIEW CAM 55
Wytrzymała kolorowa kamera, srebrna

• Zakres napięcia wejściowego: 10–32 V – podłączenie dla każdego typu pojazdu
• Solidna i szczelna aluminiowa obudowa – stopień ochrony IP 69K
• Matryca o rozdzielczości 2 megapikseli zapewniająca doskonałą jakość obrazu

CHŁODZENIE

Mocna, szczelna obudowa aluminiowa, bezodblaskowa praca w nocy i certyfikaty
potwierdzające możliwość profesjonalnej eksploatacji. Ta wytrzymała kamera z kątem
widzenia wynoszącym 120° (po przekątnej) jest przeznaczona w szczególności do
ciężarówek i pojazdów rolniczych.

Nr katalogowy 9600000555

HIGIENA

PO PROSTU PODŁĄCZ – WYSTARCZY ADAPTER!
Konwencjonalne kamery cofania wymagają rozgałęźnika w celu
podłączenia do oryginalnego wyświetlacza multimedialnego lub
terminala magistrali ISO pojazdu. Ale nie CAM 55NAV. Jej wystarczy tylko adapter dla danego pojazdu. To oszczędność wydatków

i łatwa instalacja dzięki wyeliminowaniu konieczności montażu rozgałęźnika. Tabela poniżej przedstawia adaptery pasujące do wielu
pojazdów ciężarowych i rolniczych.

CAM 55NAV
9600000558

DAF, system multimedialny

_

plus adapter RVMB2, Nr katalogowy 9600000231

IVECO, system multimedialny IVEconnect

_

plus adapter RVMAN1, Nr katalogowy 9600000230

MAN Topline2/MMT
z przygotowaniem wideo 351LZ

plus adapter RV351LZ2N, Nr katalogowy 9600000240

_

MAN MTA (Media Truck Advanced)
z przygotowaniem wideo 351MA,
351MC, 351ME, 351MF

plus adapter RVMAN16W, Nr katalogowy 9600000607

_

MERCEDES, systemy multimedialne Actros
i Antos J2D z przygotowaniem wideo J9J

_

plus adapter RVMB2, Nr katalogowy 9600000231

MERCEDES, systemy multimedialne Actros
i Antos J2D bez przygotowania wideo J9J

_

plus adapter RVMB1, Nr katalogowy 9600000234

SCANIA,
oryginalny system multimedialny SCANIA

_

plus adapter RVSC1, Nr katalogowy 9600000231

SCANIA,
oryginalny monitor SCANIA (Orlaco)

_

plus RVSC2, Nr katalogowy 9600000232

VOLVO, kamera przyczepy,
SID High z BUPMON

_

plus RVVO1, Nr katalogowy 9600000233

CAM55
9600000555

CAM 55NAV
9600000558

CLAAS, terminal S10

plus adapter RVCL1, Nr katalogowy 9600000245

_

FENDT, terminal Vario

plus adapter RVFE1, Nr katalogowy 9600000228

_

JOHN DEERE, terminal CC4100 & CC4600

plus adapter RVJD1, Nr katalogowy 9600000241

_

JOHN DEERE, terminal Green Star 3 2630

plus adapter RVJD2, Nr katalogowy 9102200215

_

KRONE & CCI, terminal Group CCI200

plus adapter RVCCI1, Nr katalogowy 9600000242

_

NEW HOLLAND, terminal FM-X, XCN-2050

plus adapter RVNH1, Nr katalogowy 9600000243

_

_

plus adapter RVNH2, Nr katalogowy 9600000244

ADAPTERY DO POJAZDÓW ROLNICZYCH
POJAZD

NEW HOLLAND, CNH, CASE, terminal IntelliView III & IV (NH, CASE), AFS PRO700 (Case)
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CAM55
9600000555

POJAZD

ZASILANIE

ADAPTERY DO CIĘŻARÓWEK

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA
WSPOMAGANIE KIEROWCY / AKCESORIA

MONITOR

Automatyczne
wykrywanie
przyczepy

SWITCH 200VTO

DOMETIC PERFECTVIEW SWITCH 200VTO
KAMERY COFANIA DO FABRYCZNYCH WYŚWIETLACZY
Za pomocą rozgałęźnika SWITCH 200VTO i dopasowanego do
pojazdu adaptera można podłączyć dwie kamery do fabrycznie
zamontowanego wyświetlacza multimedialnego. Kamery są uruchamiane ręcznie lub automatycznie. Zewnętrzny przełącznik umożli-

wia przełączanie pomiędzy dwoma widokami. Zamieszczona poniżej tabela prezentuje, które kamery PerfectView są kompatybilne
z którymi popularnymi systemami multimedialnymi oraz które adaptery pasują do danego modelu pojazdu ciężarowego.

AUTOMATYCZNE WYKRYWANIE PRZYCZEPY
Praktyczne rozwiązanie dla ciągników: PerfectView SWITCH
200VTO automatycznie wykrywa podłączenie przyczepy, a na monitorze pojawia się obraz z zamontowanej na niej kamery. Rozgałęźnik Dometic to najlepszy wybór do wymagających zastosowań.
W odróżnieniu od innych, dostępnych na rynku rozgałęźników
PerfectView SWITCH 200VTO potrafi też sterować kamerami z osłonami.

DOMETIC PERFECTVIEW SWITCH 200VTO
Rozgałęźnik
Wiele nowoczesnych ciężarówek jest wyposażane w system
multimedialny bezpośrednio w fabryce. Wielofunkcyjny
wyświetlacz może również wyświetlać obrazy pochodzące z
kamery cofania, którą można zmodernizować niewielkim wysiłkiem.
Wszystko, czego potrzebujesz, to pasujący adapter do ciężarówek
i ten sprytny rozgałęźnik. Automatycznie wykrywa, gdy kamera
przyczepy jest zainstalowana.
•
•
•
•

Modernizuje twój wyświetlacz multimedialny
Łatwa do modernizacji kamera cofania
Automatycznie wykrywa, zainstalowaną kamerę przyczepy
Napięcie wejściowe: 12/24 V

Nr katalogowy 9600000110
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DOMETIC PERFECTVIEW
SWITCH 200VTO
Rozgałęźnik z 2 wejściami kamery
do monitorów OEM

CHŁODZENIE

KAMERY

DAF, system multimedialny

CAM 60ADR
9600000057

CAM 80CM
9600000049

Adapter RVMB2,
Nr katalogowy 9600000231
Adapter RVMAN1,
Nr katalogowy 9600000230 plus przekaźnik (spoza oferty Dometic)
Adapter RVMAN1,
Nr katalogowy 9600000230

MAN, system multimedialny Topline2/MMT

Adapter RVMAN1,
Nr katalogowy 9600000230

MAN Topline2/MMT
z przygotowaniem wideo 351LZ

Adapter RV351LZN,
Nr katalogowy 9600000238

MAN MTA (Media Truck Advanced)
z przygotowaniem wideo 351MA,
351MC, 351ME, 351MF

Adapter RVMAN16R,
Nr katalogowy 9600000606

MERCEDES, systemy multimedialne Actros
i Antos J2D z przygotowaniem wideo J9J

Adapter RVMB2,
Nr katalogowy 9600000231
Adapter RVMB1,
Nr katalogowy 9600000234

Wyświetlacz informacyjny RENAULT
z przygotowaniem wideo

Adapter RVVO2,
Nr katalogowy 9600000239

SCANIA,
oryginalny system multimedialny SCANIA

Adapter RVSC1,
Nr katalogowy 9600000231

Radio Premium SCANIA

Adapter RVMAN1,
Nr katalogowy 9600000230

SCANIA,
oryginalny monitor SCANIA (Orlaco)

Adapter RVSC2,
Nr katalogowy 9600000232

SCANIA Infotainment Premium (AUS4)

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

IVECO, system multimedialny IVEconnect

MERCEDES, systemy multimedialne Actros
i Antos J2D bez przygotowania wideo J9J

CAM 40
9600000056

Adapter RVMAN16R
Nr katalogowy 9600000606 + adapter, RVSC17I, Nr katalogowy 9600003782

VOLVO, kamera przyczepy,
SID High z BUPMON

Adapter RVVO2,
Nr katalogowy 9600000239

VOLVO, kamera przyczepy,
SID High z BUPMON

Adapter RVVO1,
Nr katalogowy 9600000233

ZASILANIE

DAF TNR

CAM55
9600000555

HIGIENA

POJAZD
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CYFROWE ŁĄCZE RADIOWE
DO SYSTEMÓW COFANIA
DO BEZPRZEWODOWEJ TRANSMISJI SYGNAŁÓW WIDEO

Transmisja
sygnału –
bezprzewodowa
i bezawaryjna

Cyfrowe łącze radiowe PerfectView VT 100DIG umożliwia niezawodne przesyłanie sygnałów wideo na odległość maksymalnie
do 120 metrów (w linii prostej). Zastosowanie kodowanych sygnałów i automatycznego wybierania kanałów zapewnia bardzo stabilną transmisję.

Zalety wykorzystania radiowej transmisji sygnału są oczywiste – nie
ma potrzeby kosztownej konserwacji przewodów. Wodoszczelna obudowa cyfrowego łącza radiowego jest zgodna ze stopniem
ochrony IP 65 i nadaje się do zabudowy na zewnątrz pojazdu, dzięki
czemu jest idealna do montażu wtórnego.

DOMETIC PERFECTVIEW VT 100DIG
Radiowy nadajnik sygnału wideo do systemów kamer cofania
• Bezprzewodowa transmisja sygnałów audio i wideo na odległość ponad
120 m (w linii prostej)
• Nie trzeba rozprowadzać przewodów w pojeździe
• Wyjątkowo stabilna transmisja sygnału – rozwiązanie lepsze od
tradycyjnych łączy radiowych
Nr katalogowy 9600000068
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CHŁODZENIE

IDEALNIE
DOPASOWANY DO
KIEROWCY SYSTEM
WSPOMAGANIA –
NIC PROSTSZEGO

HIGIENA

Chciałbyś samodzielnie dobrać system wspomagania do swoich
potrzeb? To żaden problem. W ofercie Dometic PerfectView znajdziesz wiele odpowiednich dla siebie rozwiązań. Wszystkie monitory,
kamery, kable i przyłącza są do siebie idealnie dopasowane. Możesz
zatem bez problemu skomponować swoje własne rozwiązanie.
Poniżej zamieszczamy ilustracje dwóch z wielu możliwych konfiguracji.

PRZYKŁAD 1:
obszaru znajdującego się bezpośrednio za pojazdem – widok jest
krystalicznie czysty, bez zniekształceń. Podczas jazdy do przodu kamera przełącza się na daleką perspektywę i pokazuje obszar daleko
za pojazdem.

ZASILANIE

Wodoodporny monitor o podwyższonej wytrzymałości współpracujący z kamerą z dwustopniowym zoomem, zapewniającą
optymalną widoczność w bliskiej i dalekiej perspektywie. Podczas jazdy na biegu wstecznym kamera CAM 604 rejestruje obraz

Połączenie widoczności w bliskiej i dalekiej perspektywie

CAM 604

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

M70IP

Kabel o podwyższonej wytrzymałości 20 m

PRZYKŁAD 2:
Wytrzymały 9-calowy monitor z ekranem dotykowym wyposażony
jest w cztery wejścia kamer. W tym przykładzie do trzech z nich
przyłączone są trzy kamery: przednia, cofania i boczna. Monitor
wyposażony jest we wbudowany rozdzielacz obrazu, umożliwiający

jednoczesne wyświetlanie obrazów ze wszystkich trzech kamer. Jest
to idealny zestaw do pojazdów budowlanych, maszyn rolniczych
oraz innych wymagających zastosowań.

Doskonała widoczność do przodu, do tyłu i na boki

M9LQ

CAM 60

Kabel o podwyższonej
wytrzymałości 20 m

CAM 18 jako
kamera boczna
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DO PRACY W TRUDNYCH WARUNKACH
Płaskie monitory serii PerfectView LX można łączyć z wieloma kamerami. Dla najbardziej wymagających użytkowników przygotowaliśmy zestaw PerfectView RVS 755X. Wysokiej jakości monitor
7” odznacza się doskonałą jakością obrazu. Dzięki regulowanym
znacznikom odległości parkowanie tyłem nawet 40-tonową ciężarówką jest łatwym zadaniem. Możliwe jest podłączenie maksymalnie czterech kamer – dla trzech z nich można oddzielnie zapisywać

IP 69K

Wszystkie dane techniczne kamer i monitorów są dostępne na
stronach 182 – 189.

DOMETIC PERFECTVIEW RVS 555X

°C
AUDIO

ustawienia. Zestaw zawiera niewielką i wytrzymałą kamerę cofania
PerfectView CAM 55. Została ona zaprojektowana do użytku w
ciężarówkach oraz pojazdach rolniczych i spełnia najwyższe wymagania w zakresie bezpieczeństwa pracy i łatwości montażu.

PODGRZEWANIE

System wideo cofania ze srebrną kamerą i wytrzymałym monitorem 5"
System cyfrowego lusterka wstecznego wyposażony jest w monitor
LCD o przekątnej 5" ze znacznikami odległości ułatwiającymi
manewrowanie. Można podłączyć maksymalnie cztery kamery.
Zestaw ten obejmuje niewielką i trwałą kamerę, zaprojektowaną
specjalnie do użytku w samochodach ciężarowych i pojazdach
rolniczych.
• Płaski, elegancki monitor LCD o przekątnej 5" z podświetleniem LED
• Wytrzymała kamera — pyło- i wodoszczelna konstrukcja zgodna z IP 69K
• Można podłączyć maksymalnie cztery kamery
Nr katalogowy 9600000079

OSŁONA PRZECIWSŁONECZNA W ZESTAWIE

DOMETIC PERFECTVIEW RVS 755X
°C
AUDIO

IP 69K

System wideo cofania z kolorową kamerą i wytrzymałym monitorem 7"

PODGRZEWANIE

Ten wytrzymały system cofania jest wyposażony w 7-calowy, płaski
monitor LCD z regulowanymi znacznikami dystansu zapewniającymi
bezpieczne manewrowanie. Można podłączyć maksymalnie
cztery kamery. Zestaw ten obejmuje niewielką, wydajną kamerę,
zaprojektowaną specjalnie do użytku w samochodach ciężarowych
i pojazdach rolniczych.
• Płaski, elegancki monitor LCD o przekątnej 7" z podświetleniem LED
• Wytrzymała kamera — pyło- i wodoszczelna konstrukcja zgodna z IP 69K
• Można podłączyć maksymalnie cztery kamery
Nr katalogowy 9600000080

OSŁONA PRZECIWSŁONECZNA W ZESTAWIE
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ZAMYKANA
OSŁONA

AUDIO

System wideo cofania ze srebrną kamerą i wytrzymałym monitorem 5"

PODGRZEWANIE

CHŁODZENIE

Ten zaawansowany wizyjny system cofania jest dostarczany z
płaskim, 5-calowym monitorem LCD o wyjątkowej jasności, z
oszczędnym podświetleniem LED, co zapewnia doskonałą jakość
obrazu. Można podłączyć maksymalnie trzy kamery. Zestaw zawiera
małą, kolorową kamerę z zamykaną osłoną, o szerokim kącie
widzenia 145°.

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE

DOMETIC PERFECTVIEW RVS 580X
°C

• Płaski, elegancki monitor LCD o przekątnej 5"
• Superkompaktowa kamera migawkowa
• Można podłączyć maksymalnie cztery kamery
Nr katalogowy 9600000081
HIGIENA

OSŁONA PRZECIWSŁONECZNA W ZESTAWIE

DOMETIC PERFECTVIEW RVS 780X
°C
ZAMYKANA
OSŁONA

AUDIO

System wideo cofania z kamerą z zasłoną i wytrzymałym monitorem 7"

PODGRZEWANIE

Nr katalogowy 9600000082

OSŁONA PRZECIWSŁONECZNA W ZESTAWIE

DOMETIC PERFECTVIEW RVS 764
°C
IP 69K

PODGRZEWANIE

BLIŻI DAL

AUDIO

System wideo cofania z kamerą i wytrzymałym monitorem 7"
Ten wytrzymały system cofania jest wyposażony w 7-calowy, płaski
monitor LCD z regulowanymi znacznikami dystansu zapewniającymi
bezpieczne manewrowanie. Można podłączyć maksymalnie
cztery kamery. Dzięki zaawansowanej kamerze o dwustopniowym
przybliżeniu zaspokoi potrzeby najbardziej wymagających
użytkowników.
• 7" monitor M 75LX
• Kolorowa kamera CAM 604 z 2-stopniowym zoomem
• Napięcie robocze: 11–30 V (prąd stały)
Nr katalogowy 9600000083

OSŁONA PRZECIWSŁONECZNA W ZESTAWIE
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• Elegancki, płaski monitor LCD o przekątnej 7"
• Kompaktowa kamera migawkowa
• Można podłączyć maksymalnie cztery kamery

ZASILANIE

Ten zaawansowany system cofania jest dostarczany z płaskim,
7-calowym monitorem LCD o wyjątkowej jasności, z oszczędnym
podświetleniem LED, co zapewnia doskonałą jakość obrazu. Można
podłączyć maksymalnie trzy kamery. Zestaw zawiera małą, kolorową
kamerę z zamykaną osłoną, o szerokim kącie widzenia 145°.

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA
WSPOMAGANIE KIEROWCY / KAMERY

DOMETIC PERFECTVIEW
CAM 55

DOMETIC PERFECTVIEW
CAM 80CM / CAM 80 NAV

DOMETIC PERFECTVIEW
CAM 18 / CAM 18 NAV

Wytrzymała kolorowa kamera, srebrna

Mała kamera kolorowa z zasłoną, srebrna,
kąt widzenia 145°

Kolorowa kamera kulista, czarna, kąt
widzenia 140°

• Bardzo kompaktowa budowa – najmniejsza
kamera na rynku
• Obiektyw szerokokątny 145° o dużym kącie
obrazu
• Zautomatyzowana, poruszana przez silnik
osłona chroni przed pyłem i żwirem

• Kompaktowa konstrukcja — łatwa do
ustawienia
• 5 diod LED dla lepszej widoczności w nocy
• Obiektyw szerokokątny 140° o dużym kącie
obrazu

Nr katalogowy 9600000555

CAM 80 CM / Nr katalogowy 9600000049
CAM 80 NAV / Nr katalogowy 9600000050

CAM 18 / Nr katalogowy 9600000053
CAM 18 NAV / Nr katalogowy 9600000054

DOMETIC PERFECTVIEW
CAM 29BKS

DOMETIC PERFECTVIEW
CAM 60ADR*

DOMETIC PERFECTVIEW
CAM 604 /CAM 604 NAV *

Kolorowa kamera cylindryczna w konsoli
świateł hamowania, czarna, kąt widzenia
150°

Wytrzymała kamera, zatwierdzenie ADR, kąt
widzenia 120°

Kamera z dwustopniowym przybliżeniem
obrazu, srebrna, kąt widzenia 153°

• Produkt przeznaczony do skrajnych warunków
• Zgodność z ADR – nadaje się do pojazdów
przewożących towary niebezpieczne
• Pyło- i wodoszczelna konstrukcja zgodna z
IP69K

• Dwustopniowy zoom sprawia, że
wykonywanie manewrów i parkowanie jest o
wiele bezpieczniejsze
• Wyjątkowo szeroki kąt widzenia wynoszący
153° w bliskiej odległości zapewnia
bezpieczne cofanie
• Kąt widzenia wynoszący 83° zapewniający
zasięg widzenia w dalekiej odległości
wykraczający poza tył pojazdu podczas jazdy
do przodu

• Zakres napięcia wejściowego: 10–32 V –
podłączenie dla każdego typu pojazdu
• Solidna i szczelna aluminiowa obudowa –
stopień ochrony IP 69K
• Matryca o rozdzielczości 2 megapikseli
zapewniająca doskonałą jakość obrazu

• Indywidualne rozwiązanie dopasowane do
furgonów — idealne w trudnych warunkach
montażowych
• Obiektyw szerokokątny z dużym kątem
widzenia (przekątna 150°)
• Wodoodporna konstrukcja (klasa ochrony
IP68)

Nr katalogowy 9600000107

Nr katalogowy 9600000057

CAM 604 / Nr katalogowy 9600000041
CAM 604 NAV / Nr katalogowy 9600000042

* Uwaga: Kabel systemowy nie jest elementem zestawu. W zależności od wymagań należy zamówić kabel przedłużający ADR lub standardowy.
150 — DOMETIC.COM

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści opisów, specyfikacjach i dostępności produktów w ramach ich udoskonaleń technicznych.

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE

DOMETIC PERFECTVIEW
CAM 29

DOMETIC PERFECTVIEW
CAM 35 / CAM 35 NAV

Kolorowa kamera cylindryczna, czarna, kąt
widzenia 150°

Kamera cylindryczna

Tylna kamera zintegrowana z konsolą świateł
hamowania, kąt widzenia 150°

Nr katalogowy 9600000199

Nr katalogowy 9600000203

CAM 35 / Nr katalogowy 9102000134
CAM 35 NAV / Nr katalogowy 9102000133

DOMETIC PERFECTVIEW
CAM 40

DOMETIC PERFECTVIEW
CAM 11

DOMETIC PERFECTVIEW
CAM 12

Kolorowa kamera kulista z lampą LED,
czarna, kąt widzenia 130°

Kolorowa kamera kopułowa, czarna, kąt
widzenia 125°

Kamera kopułowa LED, czarna, kąt widzenia
125°

• Elastyczne mocowanie zapewniające
odpowiednie ustawienie — dzięki temu
idealnie nadaje się do użytkowania w
samochodach ciężarowych jako kamera
przednia
• Wytrzymała i ściśle przylegająca obudowa z
aluminium — klasa ochrony IP 68
• Szerokokątny obiektyw z oświetleniem
diodami LED zapewnia obraz o wysokim
kontraście w nocy

• Wysoka rozdzielczość i czułość – doskonała
jakość obrazu
• Wysokość konstrukcyjna wynosząca jedynie
31 mm — nie rzuca się w oczy
• Obiektyw szerokokątny 125° rejestruje duży
obraz

• Wysoka rozdzielczość i czułość – doskonała
jakość obrazu
• Niewielkie rozmiary i kompaktowość – nie
rzuca się w oczy
• Obiektyw szerokokątny 125° rejestruje duży
obraz

Nr katalogowy 9600000056

Nr katalogowy 9600000058

Nr katalogowy 9600000059

ZASILANIE

• Kolorowa kamera cylindryczna (PAL), 1/4" CMOS
• Obiektyw szerokokątny z dużym kątem
widzenia (przekątna 150°) zintegrowany w
standardzie
• Możliwość doposażenia w teleobiektyw (kąt
widzenia 60° po przekątnej)

HIGIENA

• Wysoka wrażliwość na światło w celu
uzyskania ostrych obrazów o wysokim
kontraście
• Wyjątkowo kompaktowa konstrukcja – łatwo
mieści się w konsoli montażowej
• Obiektyw szerokokątny z dużym kątem
widzenia (przekątna 150°)

• Indywidualne rozwiązanie dopasowane do
furgonów — idealne w trudnych warunkach
montażowych
• Obiektyw szerokokątny z dużym kątem
widzenia (przekątna 150°)
• Wodoodporna konstrukcja (klasa ochrony
IP68)

CHŁODZENIE

DOMETIC PERFECTVIEW
CAM 29S

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA
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BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA
WSPOMAGANIE KIEROWCY / MONITORY

MONITORY
PERFECTVIEW
PŁASKA BUDOWA, OSTRY OBRAZ

Płaska, kompaktowa budowa i wygodna obsługa: monitory
PerfectView dostępne są w sześciu różnych wersjach z ekranami
o przekątnych 5", 7" lub 9", standardowe lub o podwyższonej wytrzymałości do zastosowań w ekstremalnych warunkach.
Wszystkie monitory posiadają atest zgodności z normą ISO 16750.
Oferują doskonałą jakość obrazu w każdym oświetleniu dzięki
zastosowaniu elektronicznego wyświetlacza LCD z niezwykle
jasnym, energooszczędnym podświetleniem LED.

152 — DOMETIC.COM
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ŻYWNOŚĆ I NAPOJE

MONITORY DOMETIC PERFECTVIEW
ZALETY

•
•
•
•

• Elektroniczny monitor LCD
z podświetleniem
diodowym LED, wyświetlający
obraz bez migotania
• Wysoka rozdzielczość
zapewniająca szczegółowe
odwzorowanie obrazu

OBSŁUGA

PRZYŁĄCZE

• Intuicyjne menu
• Podświetlane przyciski
• Przełączanie trybu: dzień/noc

• Wtyki z blokadą – z atestem
zgodności ze stopniem ochrony
IP67

JAKOŚĆ OBRAZU

UKRYTE KABLE

• Jasny wyświetlacz o wysokim
kontraście
• Doskonała czytelność przy
każdym oświetleniu (antyrefleks)

• Kabel monitora estetycznie
schowany pod uchwytem
montażowym

PORĘCZNOŚĆ

REGULOWANE ZNACZNIKI
ODLEGŁOŚCI

• Uchwyt kulkowy zapewnia
precyzyjne pozycjonowanie

• Możliwość ustawienia linii
zatrzymania, linii ostrzeżenia
i szerokości całkowitej w celu
zapewnienia bezpiecznego
manewrowania
• Tylko M 55LX i M 75LX

MOBILE LIVING MADE EASY — 153

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

TECHNOLOGIA

• Wyjątkowo płaska konstrukcja
• Idealne dopasowanie do wnętrza
pojazdu
• Dostępne z wyświetlaczami LCD
5" lub 7"

ZASILANIE

WZORNICTWO I WYGLĄD

HIGIENA

•

Elektroniczny panel LCD z diodowym podświetleniem tła
Optymalna jakość obrazu nawet przy niskich temperaturach
Funkcja standardowego obrazu i lustrzanego odbicia
3 lub 4 wejścia kamery w zależności od modelu
Możliwość aktywowania np. kamer bocznych włącznikiem
kierunkowskazów
Automatyczne wykrywanie kamery przyczepy
Możliwość zapisu ustawień obrazu dla każdej kamery
Elegancki uchwyt monitora z ukrytym kablem
Znaczniki odległości OSD do bezpiecznego manewrowania
(monitory LX)
Zakładana osłona przeciwsłoneczna (monitory LX)

CHŁODZENIE

•
•
•
•
•

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA
WSPOMAGANIE KIEROWCY / MONITORY

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ OBRAZU –
W DZIEŃ I W NOCY
Wszystkie monitory PerfectView zapewniają tak samo doskonałą jakość obrazu, umożliwiającą bezpieczne manewrowanie bez
nerwów. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu elektronicznego wyświetlacza LCD z super jasnym, energooszczędnym podświetleniem LED. Nowoczesna technologia przeciwodblaskowa zapewnia
wysoki kontrast obrazu w każdych warunkach oświetlenia. Podświetlane przyciski pozwalają komfortowo obsługiwać intuicyjne
menu, o każdej porze dnia i nocy.

Dostępne są trzy rozmiary monitorów (z ekranami o przekątnych
5”, 7” lub 9”) pasujące do różnych kabin. Dzięki swojej niezwykle
płaskiej konstrukcji zajmują one niewiele miejsca. Są mocowane
na przegubie kulowym, umożliwiającym dowolną regulację a dzięki
kablowi przyłączeniowemu schowanemu w podstawie mają elegancki wygląd.

DOMETIC PERFECTVIEW M 55L
Cyfrowy monitor LCD 5"
Cyfrowa technologia LCD z bardzo jasnym podświetleniem LED
gwarantuje obraz o doskonałej jakości w każdych warunkach
oświetleniowych. Ten płaski, 5-calowy, kompaktowy monitor sprawi,
że manewrowanie będzie zawsze bezpieczne. To podstawowy
składnik wielu systemów cofania Dometic.
• Cyfrowy wyświetlacz LCD z podświetlaniem LED zapewnia najwyższą
jakość obrazu w ciągu dnia i nocy
• Płaska, kompaktowa konstrukcja, łatwa do dostosowania dzięki
uchwytowi z głowicą kulową
• Możliwość podłączenia trzech kamer dla zapewnienia widoczności ze
wszystkich stron
Nr katalogowy 9600000061

DOMETIC PERFECTVIEW M 75L
Cyfrowy monitor LCD 7"
Cyfrowa technologia LCD z bardzo jasnym podświetleniem LED
gwarantuje obraz o doskonałej jakości w każdych warunkach
oświetleniowych. Ten płaski, kompaktowy, 7-calowy monitor sprawi,
że manewrowanie będzie zawsze bezpieczne. To podstawowy
składnik wielu systemów cofania Dometic.
• Cyfrowy wyświetlacz LCD z podświetlaniem LED zapewnia najwyższą
jakość obrazu w ciągu dnia i nocy
• Płaska, kompaktowa konstrukcja, łatwa do dostosowania dzięki
uchwytowi z głowicą kulową
• Możliwość podłączenia trzech kamer dla zapewnienia widoczności ze
wszystkich stron
Nr katalogowy 9600000062
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szonej wytrzymałości – PerfectView M 55LX i M 75LX – oferują kilka
dodatkowych zalet. Mają aż cztery wejścia kamer, nakładaną osłonę
przeciwsłoneczną i znaczniki odległości ułatwiające cofanie.

HIGIENA

DOMETIC PERFECTVIEW M 55LX

CHŁODZENIE

Nasze standardowe monitory PerfectView M 55L i M 75L są wyposażone w trzy wejścia kamer, w tym jedno z wykrywaniem sygnału
wideo do automatycznego aktywowania bocznej kamery za pośrednictwem kierunkowskazu. Ustawienia dla każdej kamery można
oddzielnie programować i zapisywać. Ich odpowiedniki o podwyż-

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE

MONITORY PERFECTVIEW – STANDARDOWE
I O PODWYŻSZONEJ WYTRZYMAŁOŚCI

Wytrzymały monitor cyfrowy LCD 5" z osłoną przeciwsłoneczną

OSŁONA PRZECIWSŁONECZNA W ZESTAWIE

Nr katalogowy 9600000063

DOMETIC PERFECTVIEW M 75LX
Wytrzymały monitor cyfrowy LCD 7" z osłoną przeciwsłoneczną
Cyfrowa technologia LCD z bardzo jasnym podświetleniem LED
gwarantuje obraz o doskonałej jakości w każdych warunkach
oświetleniowych. Ten płaski, kompaktowy, 7-calowy monitor sprawi,
że manewrowanie będzie zawsze bezpieczne. Ten przeznaczony do
pracy w trudnych warunkach monitor ma kilka dodatkowych funkcji:
cztery wejścia zamiast standardowych trzech, znaczniki odległości
określające granice strefy zagrożenia i osłonę przeciwodblaskową.
• Cyfrowy wyświetlacz LCD z podświetlaniem LED zapewnia najwyższą
jakość obrazu w ciągu dnia i nocy
• Regulowane znaczniki odległości definiują strefy zagrożenia podczas
cofania
• Możliwość podłączenia czterech kamer – w tym jednej bocznej
aktywowanej sygnałem kierunkowskazu

OSŁONA PRZECIWSŁONECZNA W ZESTAWIE

Nr katalogowy 9600000064
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• Cyfrowy wyświetlacz LCD z podświetlaniem LED zapewnia najwyższą
jakość obrazu w ciągu dnia i nocy
• Regulowane znaczniki odległości definiują strefy zagrożenia podczas
cofania
• Możliwość podłączenia czterech kamer – w tym jednej bocznej
aktywowanej sygnałem kierunkowskazu

ZASILANIE

Cyfrowa technologia LCD z bardzo jasnym podświetleniem LED
gwarantuje obraz o doskonałej jakości w każdych warunkach
oświetleniowych. Ten płaski, 5-calowy, kompaktowy monitor sprawi,
że manewrowanie będzie zawsze bezpieczne. Ten przeznaczony do
pracy w trudnych warunkach monitor ma kilka dodatkowych funkcji:
cztery wejścia zamiast standardowych trzech, znaczniki odległości
określające granice strefy zagrożenia i osłonę przeciwodblaskową.

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA
WSPOMAGANIE KIEROWCY / AKCESORIA

MONITORY PERFECTVIEW –
O PODWYŻSZONEJ WYTRZYMAŁOŚCI
Monitor PerfectView M 70IP dzięki swojej wodoszczelnej, aluminiowej obudowie ze stopniem ochrony IP 69K doskonale nadaje się
do wymagających, profesjonalnych zastosowań. Nasz wytrzymały
9-calowy monitor z ekranem dotykowym PerfectView M 9LQ jest
zaś wprost stworzony do pojazdów budowlanych i maszyn rolniczych. Jest wyposażony w rozdzielacz sygnału wideo umożliwiający
jednoczesne wyświetlanie obrazów z czterech kamer.

DOMETIC PERFECTVIEW M 70IP
Wytrzymały monitor wysokiej jakości LCD 7", IP 69K
Wytrzymały monitor LCD 7" zabezpieczony przed rozpryskami
wody do IP 69K, specjalnie zaprojektowany do użytku w miejscach
zapylonych i wilgotnych. Można podłączyć maksymalnie trzy
kamery. Po włączeniu kamery tylnej na ekranie automatycznie
pojawiają się znaczniki odległości.
• Cyfrowy wyświetlacz LCD z podświetlaniem LED zapewnia najwyższą
jakość obrazu w ciągu dnia i nocy
• Zaprojektowana specjalnie do użytku w maszynach rolniczych, przy
robotach ziemnych, w samochodach strażackich itd.
• Możliwość podłączenia trzech kamer dla zapewnienia widoczności ze
wszystkich stron
Nr katalogowy 9600000065

O PODWYŻSZONEJ WYTRZYMAŁOŚCI

DOMETIC PERFECTVIEW M 9LQ
Duży, wytrzymały monitor 9" z ekranem dotykowym
Wytrzymały 9-calowy monitor z ekranem dotykowym zapewnia
znakomitą jakość. Można podłączyć do 4 kamer i wyświetlać
obrazy jednocześnie dzięki zintegrowanemu poczwórnemu
rozgałęźnikowi. Znakomicie nadaje się do maszyn rolniczych i
budowlanych, oraz pojazdów specjalistycznych.
• Cyfrowy wyświetlacz LCD z podświetlaniem LED zapewnia najwyższą
jakość obrazu w ciągu dnia i nocy
• Rozdzielacz poczwórny umożliwiający równoczesne wyświetlanie
czterech obrazów z kamery
• Obsługa za pomocą przycisków czujnika (monitor) lub ekranu
dotykowego (rozdzielacz poczwórny)
Nr katalogowy 9600000060

O PODWYŻSZONEJ WYTRZYMAŁOŚCI
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AKCESORIA DO SYSTEMÓW COFANIA

DOMETIC PERFECTVIEW VS 400

DOMETIC PERFECTVIEW SWITCH 300

Rozdzielacz wideo do podłączania maksymalnie czterech kamer do
jednego monitora

Skrzynka sterownicza do podłączania maksymalnie trzech kamer do
jednego monitora

Oglądaj obraz maksymalnie z czterech kamer jednocześnie, na
jednym ekranie. Ustawienia kamer oraz godziny ich uruchomienia
można zaprogramować do pracy automatycznej. System jest
idealny dla zastosowań profesjonalnych, np. w pojazdach
budowlanych.

Wykorzystując ten wszechstronny rozgałęźnik, można podłączyć
do trzech kamer do jednego wejścia monitora i niezależnie nimi
sterować. Kamery można włączać ręcznie lub automatycznie –
kamerę cofania przez wrzucenie biegu wstecznego, kamerę boczną
przez włączenie kierunkowskazu. Jest on kompatybilny niemal z
wszystkimi kamerami Dometic PerfectView.

• Cztery obrazy z kamer na jednym monitorze
• Automatyczna obsługa zapewniająca łatwość użytkowania
• System jest idealny dla zastosowań profesjonalnych, np. w pojazdach
budowlanych

• Do trzech kamer na jednym wyjściu monitora dla łatwej modernizacji
systemu
• Ręczne lub automatycznie włączanie - kamery cofania za pomocą biegu
wstecznego, kamer bocznych włączając kierunkowskaz
• Pasuje do układów elektrycznych pojazdów 12 V i 24 V

Nr katalogowy 9600000066

Nr katalogowy 9600000067

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

Rozgałęźnik SWITCH 300 umożliwia podłączenie maksymalnie 3
kamer do jednego wejścia monitora i daje możliwość osobnego
sterowania każdą z nich! Kamery można włączać ręcznie lub automatycznie (np. kamerę cofania przez wrzucenie biegu wstecznego,
a kamerę boczną przez włączenie kierunkowskazu).

ZASILANIE

Rozdzielacz obrazu VS 400 umożliwia wyświetlanie na ekranie
obrazu z maksymalnie 4 kamer. Możliwe są 4 tryby wyświetlania.
W momencie włączenia kamery cofania na ekranie pojawiają się
dodatkowo znaczniki odległości. Obudowa i złącza kamery są wodoszczelne.
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BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA
WSPOMAGANIE KIEROWCY / AKCESORIA

AKCESORIA DO PRZYCZEP
I CIĄGNIKÓW SIODŁOWYCH
Chcesz rozszerzyć system cofania o kamerę na przyczepie? Lub
wyposażyć ciągnik siodłowy w system z kamerą? Na kolejnych stronach znajdziesz wszystko, co jest potrzebne do montażu: kabel sys-

ZAKRES ZAMÓWIENIA:
DO CIĄGNIKA SIODŁOWEGO
System cofania Dometic PerfectView
Monitor
Kamera systemowa
z kablem
systemowym

temowy i przedłużający, złącza z wtykiem i zestawy wytrzymałych
kabli. Idealnie skoordynowane komponenty sprawiają, że montaż
jest łatwy i elastyczny.

ZAKRES ZAMÓWIENIA: DO POJAZDU
CIĘŻAROWEGO Z PRZYCZEPĄ
System cofania Dometic PerfectView

 abel systemowy
K
i przedłużający
Zestaw kabli spiralnych
o podwyższonej wytrzymałości

Monitor
Kamera systemowa
z kablem
systemowym

 abel systemowy i przedłużający
K
Zestaw kabli spiralnych
o podwyższonej wytrzymałości
Kamera dodatkowa z kablem
systemowym (patrz str. 150 – 151)

ZAKRES ZAMÓWIENIA:
DO PRZYCZEPY Z ZACZEPEM DOLNYM
System cofania Dometic PerfectView
Monitor
Kamera systemowa
z kablem
systemowym
Kabel systemowy
i przedłużający

Gniazdo z wtykiem systemowym
 abel systemowy i przedłużający
K
CAB 39
Kamera dodatkowa z kablem
systemowym (patrz str. 150 – 151)

ZESTAW PRZEWODÓW
DO PRZYCZEP

ZESTAW PRZEWODÓW
DO CIĄGNIKÓW

Zestaw zawiera SPK 170 i kabel
systemowy 20 m

Zestaw zawiera SPK 170 i kabel
systemowy 10 m

Nr katalogowy 9600000568

Nr katalogowy 9600000567

SPK 170

CAB 39

CAB 38

Zestaw przewodów spiralnych
o podwyższonej wytrzymałości
do przyczep zawierający gniazda,
odpowiedni również do kamer CAM 604
i CAM 44

Kabel systemowy i przedłużający
do przyczep

Szybkozłączka do przyczep

Możliwość podłączenia przyłączy systemowych
(dostępne osobno) Nr katalogowy 9600000235
Gniazdo z wtykiem systemowym
Nr katalogowy 9600000237
Gniazdo z wtykiem systemowym
Nr katalogowy 9600000236

Kabel 5 m do przyczep z zaczepem dolnym
i gniazdem ABS
Nr katalogowy 9600000226

Kabel do przyczepy 2 x 30 cm, wersja
standardowa, z gotowymi do podłączenia
gniazdami do zabudowy
Nr katalogowy 9600000223
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Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści opisów, specyfikacjach i dostępności produktów w ramach ich udoskonaleń technicznych.

Kable systemowe i przedłużające, wersje
standardowe

• 6
 -stykowe złącze skręcane, wodoszczelne
• Konstrukcja o podwyższonej wytrzymałości
• Zgodność z wymogami ADR

• 6-stykowe złącze skręcane, wodoszczelne
• Wersja standardowa
Kabel przedłużający 5 m /
Nr katalogowy 9600000206
Kabel przedłużający 10 m /
Nr katalogowy 9600000207
Kabel przedłużający 20 m /
Nr katalogowy 9600000208

Kabel przedłużający 5 m /
Nr katalogowy 9600000335
Kabel przedłużający 10 m /
Nr katalogowy 9600000336
Kabel przedłużający 20 m /
Nr katalogowy 9600000337

CHŁODZENIE

Kabel systemowy i przedłużający o podwyższonej
wytrzymałości zgodny z ADR

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE

KABLE SYSTEMOWE I PRZEDŁUŻAJĄCE

HIGIENA

AKCESORIA DO
SYSTEMÓW COFANIA
AKCESORIA PERFECTVIEW

• W przypadku wymiany starszych komponentów na nowe można
zastosować adaptery pozwalające na wykorzystanie zamontowanych już
kabli bez potrzeby zastępowania ich nowymi.
Adapter do monitora ADAPT6,
(6-stykowe złącze DIN, czarny kabel)

KABLE CRT DO 2009 R.
ADAPT1
Adapter do kamery, nowe gniazdo/stara wtyczka
Nr katalogowy 9600000213

Adapter do kamery ADAPT2,
(6-stykowe złącze DIN, szary kabel)

ADAPT6
Adapter do monitora: nowa wtyczka/stare gniazdo
Nr katalogowy 9600000216

KABLE DOMETIC LCD DO 2009 R.
Adapter do monitora ADAPT3,
(6-stykowe złącze DIN, szary kabel)

Adapter do monitora ADAPT7
(wtyczka RCA)

ADAPT2
Adapter do monitora, nowa wtyczka/stare gniazdo
Nr katalogowy 9600000214
ADAPT3
Adapter do monitora, nowa wtyczka/stare gniazdo
Nr katalogowy 9600000215
ADAPT7
Adapter do monitora, wtyczka RCA
Nr katalogowy 9600000217
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BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

Adapter do kamery ADAPT1,
(6-stykowe złącze DIN, czarny kabel)

• Oba stosowane do 2009 r. systemy kabli Dometic (czarny i szary)
w 2010 r. zostały zastąpione jednym, uniwersalnym i ujednoliconym
systemem.

ZASILANIE

Adaptery na kablu

4.02 / Dometic CoolFun

4.08 / Dometic BordBar

DANE TECHNICZNE

LODÓWKI TERMOELEKTRYCZNE
Nr katalogowy

Pojemność (l, ok.)
Zasilanie
Pobór mocy
przy 12 V DC (W)
przy 24 V DC (W)
przy 230 V AC (W)
Klasa energetyczna
Zakres temperatur
Chłodzenie poniżej
temperatury otoczenia (°C, ok.)
Podgrzewanie
Czynnik chłodniczy
Ilość czynnika chłodniczego
Równoważnik CO2
Potencjał tworzenia efektu
cieplarnianego (GWP)
Izolacja
Pianka poliuretanowa ze wszystkich stron

SCT 26

SC 30

SC 38

TB 08

TB 15

9600000485

9600000486

9600000487

9600000488

9600000489

25

29

37

8

15

12 / 24 V DC

12 V DC /
230 V AC

12 V DC /
230 V AC

12 V DC

12 V DC

47
–
–

47
–
55

47
–
55

32
–
–

40
–
–

–

A+++

A++

–

–

maks. 18
–

maks. 18
+65

maks. 18
+65

maks. 20
+65

maks. 20
+65

–

–

–

–

–

Neopor

Neopor

Całkowite wypełnienie
pianką poliuretanową

ISOFOAM

PP

PP

PP

PP

ABS

System
Termoelektryka (system Peltiera)
Materiał

antracyt/szary

ciemnoszary/jasnoszary

396 x 394 x 296

Ciemnoszary/jasnoszary
396 x 444 x 296

567 x 359 x 296

200 x 298 x 442

282 x 328 x 358

3,7

4,0

5,3

3,2

5,2

Kolor
Wymiary (szer. x wys. x gł., mm)
Waga (kg, ok.)
Certyfikaty

Homologacja E TÜV/GS (dyrektywa motoryzacyjna EMC)

/ Akcesoria
Uniwersalny zestaw mocujący

–

–

–

–

–

Zasilacz sieciowy EPS 817,
230 V AC > 12 V DC

9600000439

–

–

9600000439

9600000439

Monitor napięcia, 12 V, 5 A

–

–

–

9600000446

9600000446

Stojak na lodówkę

–

–

–

–

–

237

358

192

355

442

261

1,5+2L

328

245

298

141

220

313
356

395

350

313
285

261

328

358

237

261
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282

462

200

442

192

204

143
200

204

143

261

567
615

1,5+2L

355

296

467

245

298

567
615

141

220

313
356

395

467

350

313
285

296

462

282

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści oraz w specyfikacjach i dostępności produktów w ramach ich udoskonaleń technicznych.

4.36 / Dometic TropiCool TCX

4.21 / Dometic CoolFun

AS 25

TCX 14

TCX 21

TCX 35

CK 40D HYBRID

9600000499

9600000459

9600003805

9600003806

9600003807

9600000482

14

20

14

20

33

38

12 V DC

12 V DC /
230 V AC

12 / 24 V DC /
230 V AC

12 / 24 V DC /
230 V AC

12 / 24 V DC /
230 V AC

12 V DC (termoelektryka)
230 V AC (kompresor)

36
–
–

36
–
40

46
50
64

46
50
64

46
50
64

–

A++

A++

A++

A++

A+

maks. 25
–

maks. 18
–

maks. 30
+50 do +65

maks. 30
+50 do +65

maks. 30
+50 do +65

DC: do 20*
AC: +10 do -15

–

–

–

HIGIENA

–

47
–
75

Pianka poliuretanowa

ZASILANIE

R134a
38
0,054 t
1430

–

CHŁODZENIE

TF 14

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE

4.08 / Dometic BordBar

Termoelektryka + kompresor
230 V, elektroniczny termostat
w trybie kompresorowym

Elementy
formowane wtryskowo

Elementy
formowane wtryskowo

Elementy
formowane wtryskowo

Obudowa: powlekana blacha
stalowa
Górna i dolna część:
tworzywo sztuczne

Szampański/czarny

ciemnoszary/jasnoszary

420 x 395 x 250

390 x 425 x 280

450 x 328 x 303

ciemnoszary/jasnoszary
450 x 420 x 303

550 x 460 x 376

520 x 454 x 515

czarny

4,6

4,3

5,0

6,0

10,0

22

Homologacja E TÜV/GS (dyrektywa motoryzacyjna EMC)

–

–

9105303709

9105303709

9105303709

–

9600000439

–

–

–

–

–

9600000446

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

Powłoka tekstylna z wysokiej
jakości materiału Oxford
Nylon, boki z wytrzymałego
nylonu pokrytego gumą

9600000689
* poniżej temperatury
otoczenia

201

250

420

450

303

250

450

303

208

515
270

410
364

340

460

265

1,5/2L

420

1,5/2L

260

328

1,5/2L
300

390

250

420

350

319

208

323

283

520

550

352

420

2L

395

336

1.5 + 2.0 L

145

303
376

303

454

450

450

255

198

376

550

520

515

420

201

250

364

352

340

270

460

410

265

1,5/2L

350

208

319

454

250

250

208

420

323

1,5/2L

260

2L

328

425

395

145

283

1,5/2L

420

336

1.5 + 2.0 L

255

198

280
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4.35 / Dometic CoolFreeze CF / CDF

DANE TECHNICZNE

LODÓWKI KOMPRESOROWE
Nr katalogowy

Pojemność (l, ok.)
w tym pojemnik na świeże produkty (l)

CF 11

CF 16

CF 26

CDF 36

CDF 46

9600005337

9600005339

9600005341

9600000461

9600000462

10,5
–

15
–

21,5
4

31
–

39
–

Zasilanie

12 / 24 V DC
100 – 240 V AC

12 / 24 V DC

+10 do -18

+10 do -15

Zakres temperatur (°C)
Czynnik chłodniczy
Ilość czynnika chłodniczego
Równoważnik CO2
Potencjał tworzenia efektu
cieplarnianego (GWP)

R134a
28 g
0,040 t
1430

R134a
30 g
0,043 t
1430

R134a
28 g
0,040 t
1430

R134a
38 g
0,054 t
1430

R134a
42 g
0,060 t
1430

35

35

35

45

45

0,29
0,61

0,21
0,44

0,44
0,67

0,75
1,13

0,94
1,31

A++

A++

A++

–

–

Pobór mocy (W, ok.)
Pobór prądu (Ah/h) przy 12 V
temp. otoczenia +20°C
temp. otoczenia +32°C
obie wartości, przy temp.
wewnętrznej +5°C
Klasa energetyczna
Izolacja
Pianka poliuretanowa
ze wszystkich stron
System

W pełni hermetyczny kompresor ze zintegrowanym elektronicznym układem sterującym, zabezpieczenie podnapięciowe /
bezpiecznik elektroniczny, automatyczne zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją, elektroniczny termostat

Materiał

Obudowa: Polipropylen
Pokrywa: Polietylen
jasnoszary/ciemnoszary

Kolor
Wymiary (szer. x wys. x gł., mm)

540 x 358 x 235

549,5 x 366,9 x 260

550 x 425 x 260

560 x 380 x 340

560 x 475 x 340

8,5

9,5

10,5

17

20

Waga (kg, ok.)

TÜV/GS, certyfikat e (dyrektywa EMC/pojazdów ciężarowych)

Certyfikaty
W zestawie
Wyjmowany kosz

–

–

Zdejmowane uchwyty transportowe

–

–

Zasilacz sieciowy EPS 100,
230 V > 24 V

–

Zasilacz sieciowy MPS 35,
110 V – 240 V > 24 V

–

–

–

–

–

–

–

9600000440

9600000440

–

–

–

9600000445

9600000445

Zestaw mocujący

–

9105303708

9105303708

9105303708

9105303708

Bezprzewodowy wyświetlacz

–

–

–

–

–

Stojak na lodówkę

–

–

–

–

–

/ Akcesoria

550

117


182

550

260

117
123
190

173,5

277,7

173,3

110,4
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260

549,5

110,4

173,3

182

285

271,8

173,5

350



425



366,9





123
190

285



277,7





350



425

271,8



366,9







260

549,5

260


Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści oraz w specyfikacjach i dostępności produktów w ramach ich udoskonaleń technicznych.

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE

4.30 / Dometic CoolFreeze CFX

CFX 35W

CFX 40W

CFX 50W

CFX 65W

CFX 75DZW

CFX 95DZW

CFX 100W

9600000468

9600000470

9600000472

9600000474

9600000476

9600001409

9600000480

9600000536

26
3,5

32
4,5

38
7

46
8,5

60
13

70
43 + 27*

85
50,5 + 34,5*

88
–

CHŁODZENIE

CFX 28

12 / 24 V DC
100 – 240 V AC
+10 do -22
R134a
38 g
0,054 t
1430

R134a
43 g
0,062 t
1430

R134a
57 g
0,082 t
1430

R134a
57 g
0,082 t
1430

R134a
67 g
0,096 t
1430

R134a
64 g
0,092 t
1430

40

43

48

52

58

70

65

65

0,30
0,58

0,32
0,60

0,36
0,64

0,38
0,68

0,42
0,76

0,67
1,31

0,75
1,25

0,75
1,25

A++

A++

A++

A++

A++

A+

A+

A+

ZASILANIE

R134a
33 g
0,047 t
1430

HIGIENA

R134a
38 g
0,054 t
1430

W pełni hermetyczny kompresor ze zintegrowanym elektronicznym układem sterującym, zabezpieczenie podnapięciowe /
bezpiecznik elektroniczny, automatyczne zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją, elektroniczny termostat
BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

Obudowa: Polipropylen + ABS
Pokrywa: Polietylen
jasnoszary/ciemnoszary
620 x 425 x 342

692 x 411 x 398

692 x 461 x 398

725 x 471 x 455

725 x 561 x 455

887 x 472 x 495

957 x 472 x 530

957 x 472 x 530

13,1

17,5

18,5

20,4

22,3

31

32

32

Homologacja E TÜV/GS (dyrektywa motoryzacyjna EMC)

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

9600000166

–

–

–

–

–

–

–

9600000164

–

–

–

–

–

–

–

9600000689

9600000689

9600000689

9600000689

9600000689

9600000689

9600000689

9600000689

* 2 komory do chłodzenia i mrożenia z oddzielnym sterowaniem

165 mm

342 mm

425 mm 398 mm
620 mm

630 398
mmmm
692 mm

630 mm
455 mm
692 mm

261 mm

342 mm

461 mm

171 mm

333 mm

561 mm

342 mm

661 455
mmmm

661 mm

725 mm

725 mm

170.6

529.9

901.9

956.8
351.8
471.8

471.8

416.2

165 mm

165 mm

365.8

365.8

416.2

333 mm

956.8
351.8

261 mm

661 mm
725 mm

371 mm

319 mm

461 mm

171 mm

175 mm

561 mm

455 mm
661
mm

471 mm

288 mm

369 mm

319 mm

461 mm

319 mm

411 mm

345 mm

272mm
288 mm

342 mm

725 mm
151 mm

455 mm

151 mm

371 mm

342 mm

175 mm

630 mm
692 mm

132mm

333 mm

471 mm

369 mm

461 mm

125 mm

319 mm

411 mm

333 mm

125 mm

620 mm

319 mm
288 mm

319 mm

630 mm
398 mm
692 mm

425 mm
398 mm

425 mm

342 mm

288 mm
272mm

165 mm

151 mm

151 mm

345 mm

425 mm

132mm

529.9

365.8

365.8
170.6

901.9
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4.24 / Dometic CoolMatic CD

4.05 / Dometic CoolMatic RHD

DANE TECHNICZNE

DOPASOWANE
DO TYPU POJAZDU
LODÓWKI KOMPRESOROWE
Nr katalogowy
Pojemność (l, ok.)
Zasilanie (V DC)
Zakres temperatur (°C)
Pobór mocy (W, ok.)
Pobór prądu (Ah/h) przy 12 V
temp. otoczenia +20°C
temp. otoczenia +32°C
obie wartości przy temp.
wewnętrznej +5°C

CD 20 / CD 20W

CD 20S

CD 30 / CD 30W

CD 30S

RHD 50

9105330623 (czarna)
9105330625 (biała)

9105330624
(stal nierdzewna)

9105330621 (czarna)
9105330622 (biała)

9105330620
(stal nierdzewna)

9105204448

20

20

30

30

50

12 / 24

12 / 24

12 / 24

12 / 24

12 / 24

+15 do 0

+15 do 0

+12 do -2

+12 do -2

+10 do 0

40

40

40

40

45

0,67
1,33

0,67
1,33

0,67
1,33

0,67
1,33

0,75
1,50

Czynnik chłodniczy
Ilość czynnika chłodniczego
Równoważnik CO2
Potencjał tworzenia efektu
cieplarnianego (GWP)

R134a
38 g
0,054 t
1430

R134a
42 g
0,060 t
1430

R134a
35 g
0,050 t
1430

Izolacja
Pianka poliuretanowa ze wszystkich
stron


System

W pełni hermetyczny kompresor ze zintegrowanym elektronicznym układem sterującym, elektroniczny termostat,
zabezpieczenie podnapięciowe / bezpiecznik elektroniczny, automatyczne zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją
Wytrzymała metalowa obudowa,
szuflada z elementów formowanych wtryskowo

Materiał

Kolor

Wymiary (szer. x wys. x gł., mm)
Waga (kg, ok.)

Powlekana blacha stalowa,
pojemnik wewnętrzny:
stal nierdzewna, tworzywo
sztuczne odporne
na uderzenia

CD 20: czarny
CD 20W: czarny, front
biały

czarny, front ze stali
nierdzewnej

CD 30: czarny
CD 30W: czarny, front
biały

czarny, front ze stali
nierdzewnej

Obudowa jasnoszara,
tylna ściana biała

438 x 250 x 565

438 x 250 x 565

440 x 250 x 730

440 x 250 x 730

430 x 400 x 705

16,1

16,1

18

18

21

Certyfikaty

Homologacja E TÜV/GS
(dyrektywa motoryzacyjna
EMC)

Homologacja E
(dyrektywa motoryzacyjna EMC)

/ Akcesoria
Zasilacz sieciowy EPS 100,
230 V > 24 V

9600000440

9600000440

9600000440

9600000440

–

 asilacz sieciowy MPS 35
Z
110 V – 240 V > 24 V

9600000445

9600000445

9600000445

9600000445

–

Rama montażowa ze stali
nierdzewnej

9105303901

9105303901

9105303901

9105303901

–

Płyta montażowa

–

–

–

–

9103540033

Zestaw montażowy (Scania R)

–

–

9102800006

9102800006

–
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490

360

400
300

245

430

445

250

200

370

705
505

705
505

430

445

360

400
300

440
370
245

730
560

370
250

240

250

181,5

490

200

320

240

438

250

565
422

181,5

320

440
370

730
560

438

565
422

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści oraz w specyfikacjach i dostępności produktów w ramach ich udoskonaleń technicznych.

4.07 / Dometic ColdMachine CS

4.12 / Dometic CoolMatic CS

DANE TECHNICZNE

Nr katalogowy
Pojemność (l, ok.)
w tym pojemnik na świeże produkty (l)
Zasilanie (V DC)
Zakres temperatur (°C)

Pobór prądu (Ah/h) przy 12 V
temp. otoczenia +20°C
temp. otoczenia +32°C
obie wartości przy temp.
wewnętrznej +5°C

CS MP2

9105306581

9105306591

9105304453

38,5
6

–
–

–
–

12 / 24

12 / 24

12 / 24

+10 do -12

–

+10 do 0

40

35

45

1,5 (przy 25°C)
1,8

–
–

1,13
1,88

R134a
55 g
0,079 t
1430

R134a
38 g
0,054 t
1430

Izolacja
Pianka poliuretanowa
ze wszystkich stron

R134a
60 g
0,086 t
1430

–


Materiał

Obudowa:
z powlekaną ramą metalową
Pojemnik wewnętrzny/rama drzwi: tworzywo
sztuczne, okucia: stal nierdzewna

–

Obudowa i pokrywa z polistyrenu

Obudowa: czarny
Rama drzwi: srebrny
Panel dekoracyjny: srebrny matowy
(wygląd szczotkowanej stali nierdzewnej)

–

Obudowa zewnętrzna ciemnoszara,
wnętrze jasnoszare

380 x 534 x 500

260 x 260 x 260

554 x 219 x 451

17

8

12,5

Kolor

W pełni hermetyczne kompresory ze zintegrowanym elektronicznym układem sterującym, elektroniczny termostat,
zabezpieczenie podnapięciowe / bezpiecznik elektroniczny, automatyczne zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją

Wymiary (szer. x wys. x gł., mm)
Waga (kg, ok.)

Homologacja E TÜV/GS
(dyrektywa motoryzacyjna EMC)

Certyfikaty

Homologacja E
(dyrektywa motoryzacyjna EMC)

/ Akcesoria
 asilacz sieciowy MPS 35
Z
110 V – 240 V > 24 V

9600000445

–

–

Standardowa rama montażowa

9105306405

–

–

380

534

500

380

534

500
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System

ZASILANIE

Czynnik chłodniczy
Ilość czynnika chłodniczego
Równoważnik CO2
Potencjał tworzenia efektu
cieplarnianego (GWP)

CS IV

HIGIENA

Pobór mocy (W, ok.)

CRD 50

CHŁODZENIE

DOPASOWANE
DO TYPU POJAZDU
LODÓWKI KOMPRESOROWE

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE

4.24 / Dometic CoolMatic CRD

3.13 / Dometic PerfectCoffee

DANE TECHNICZNE

MC 01

MC 052 / MC 054

9600000338 (12 V)
9600000339 (24 V)

9600000340 (12 V)
9600000341 (24 V)

EKSPRESY DO KAWY
Nr katalogowy

12 lub 24 V DC

12 V DC lub 24 V DC

Pojemność

1 filiżanka

5 filiżanek (625 ml)

Pobór mocy (W)

12 V: 180
24 V: 250

12 V: 170
24 V: 300

Zasilanie

srebrny/czarny

czarny/srebrny

135 x 190 x 110 (z zestawem montażowym)

240 x 270 x 155 (z zestawem montażowym)

Kolor
Wymiary (szer. x wys. x gł., mm)
Waga (kg)

0,75

1,1

Krótki czas zaparzania, automatyczne wyłączanie,
zabezpieczenie przed włączeniem pustego urządzenia

Obrotowy pojemnik na filtr ułatwiający użytkowanie,
wbudowany uchwyt zabezpieczający szklany dzbanek podczas
transportu, płyta grzejna z termostatem, zestaw do montażu
na ścianie lub blacie

Certyfikaty

Dopuszczony do kontaktu z żywnością według niemieckiej
ustawy o produktach spożywczych i artykułach użytkowych
(niem. LMBG)

Dopuszczony do kontaktu z żywnością według niemieckiej
ustawy o produktach spożywczych i artykułach użytkowych
(niem. LMBG)

W zestawie

Ekspres do kawy z kablem i wtyczką,
kubek ceramiczny, zestaw montażowy

Ekspres do kawy z kablem i wtyczką,
szklany dzbanek, zestaw do montażu na ścianie lub blacie

Zalety

3.14 / Dometic PerfectKitchen

3.47 / Dometic MWO 24

DANE TECHNICZNE

CZAJNIK ELEKTRYCZNY /
KUCHENKA MIKROFALOWA

Nr katalogowy

MCK 750

MWO 24

9600000342 (12 V)
9600000343 (24 V)

9600000535

12 lub 24 V DC

24 V DC

Pojemność

ok. 0,75 l

17 l

Pobór mocy (W)

12 V: 200
24 V: 380

500 (kuchenka mikrofalowa) / 960 (akumulator)

czarny/srebrny

czarny

190 x 205 x 125
(z zestawem montażowym)

445 x 279 x 335

Zasilanie

Kolor
Wymiary (szer. x wys. x gł., mm)
Waga (kg)

0,8

9,8

Wytrzymała technologia przekaźnikowa, automatyczne wyłączanie
po osiągnięciu temperatury wrzenia, zabezpieczenie przed
włączeniem pustego czajnika, kontrolka stanu

3 poziomy mocy (175 / 270 / 550 W)
Oświetlenie wewnętrzne LED

Certyfikaty

Dopuszczony do kontaktu z żywnością według niemieckiej ustawy
o produktach spożywczych i artykułach użytkowych (niem. LMBG)

Homologacja E (dyrektywa motoryzacyjna EMC)

W zestawie

Czajnik z kablem i wtyczką,
zestaw do montażu na ścianie lub blacie

Kuchenka mikrofalowa, uniwersalny zestaw montażowy

Zalety

166 — DOMETIC.COM

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści oraz w specyfikacjach i dostępności produktów w ramach ich udoskonaleń technicznych.

2.09 / Dometic CoolAir
CHŁODZENIE

DANE TECHNICZNE

COOLAIR RT 780

COOLAIR RT 780

9105306291 (nachylenie kompresora 0°)

9105306292 (nachylenie kompresora 12°)

Zasilanie (V DC)

24

24

Pobór prądu (A)

12 – 22

12 – 22

820

820

R134a / 0,2 kg
Równoważnik CO2 = 0,286 t

R134a / 0,2 kg
Równoważnik CO2 = 0,286 t

Wydajność chłodzenia
wg ISO 5151 (W)
Zawiera fluorowane gazy cieplarniane.
Hermetycznie zamknięty układ.

Kompaktowy, zasilany akumulatorem klimatyzator postojowy do ciężarówek do montażu na istniejącym włazie dachowym.
Hermetycznie uszczelniony i bezobsługowy obieg czynnika chłodniczego z kompresorem rotacyjnym.
Regulowany wyłącznik niskonapięciowy.

System
Wymiary (szer. x wys. x gł.)
Waga (kg)
Kolor/materiał

830 x 285 x 629 (wysokość na dachu: 160 mm)

830 x 285 x 629 (wysokość na dachu: 160 mm)

ok. 21

ok. 21

Górna osłona biała

Górna osłona biała

Certyfikaty

Homologacja e (dyrektywa w sprawie zgodności elektromagnetycznej pojazdów)

W zestawie

Klimatyzator postojowy, pilot zdalnego sterowania, instrukcja obsługi

/ Akcesoria (opcjonalne)
9100300027

9100300027

Pilot zdalnego sterowania

9100300113

9100300113

/ Akcesoria (wymagane)

Dopasowane do modelu pojazdu zestawy instalacyjne
(ramy osłaniające, uszczelki, akcesoria montażowe, kabel przyłączeniowy, instrukcja montażu)

Pojazd

Nr katalogowy

Nr katalogowy

DAF XF105, XF106, SC

9100300029

–

dla DAF XF105, XF106, SSC

9100300030

–

IVECO HI-STREET, HI-ROAD 3

–

9100300064

IVECO HI-WAY 3

–

9100300065

MAN TGS/TGX XL, XXL, LX³

9100300031

–

MAN TGS/TGX XL, XXL, LX LION BEIGE 2017

9100300130

–

MB Actros –2011

9100300032

–

MB Actros SFTP/ Antos /Arocs (SFTP)3
(oprócz Compact Space)

9100300057

–

MB Atego/Axor

9100300033

–

Renault T+C, H1

9100300066

–

Renault T+C, H2 (oprócz kabiny High
Sleeper Cab)

9100300067

–

Renault Magnum

9100300034

–

1, 3

3

Renault Premium

9100300035

–

Scania S, NOWY model 2016 >

na zapytanie

–

Scania Topline / Highline

9100300036

–

Volvo (FH3) L2H2

9100300043

–

Volvo (FH3) L2H3

9100300037

–

Uniwersalny 1 (mocowanie śrubami)

9100300038

–

Uniwersalny 2 (mocowanie pałąkiem)

9100300039

–

2

T ylko do elektrycznie otwieranych okien dachowych (do okien otwieranych mechanicznie należy zastosować Zestaw uniwersalny 1)
Do mechanicznie otwieranych okien dachowych wymagane są 2 oryginalne uchwyty Scania (nr Scania: 1533737)
3
W zestawie kabel przyłączeniowy o długości 11 m oraz akcesoria montażowe
Należy wziąć pod uwagę odpowiednie warunki wstępne montażu (opisane na stronie dometic.com) oraz specyfikację producenta pojazdu.
1

2
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 rzewód do podłączania akumulatora,
P
6 mm², długość 11 m, do pojazdów
z systemem zarządzania energią

ZASILANIE I STEROWANIE

Odporna na promieniowanie UV, nadająca się do lakierowania górna osłona, panel sterowania z cyfrowym wyświetlaczem stanu,
cztery osobno regulowane dysze, chłodzenie i osuszanie powietrza

Zalety

HIGIENA I URZĄDZENIA SANITARNE

Nr katalogowy

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE

POSTOJOWE KLIMATYZATORY
DACHOWE

2.09 / Dometic CoolAir

DANE TECHNICZNE

POSTOJOWE KLIMATYZATORY
DZIELONE

COOLAIR SP 950T

COOLAIR SP 950C

COOLAIR SP 950I

Parownik dachowy

Kompresor

Parownik wewnętrzny

Nr katalogowy

9105306666

9105306667

9105306668

Zasilanie (V DC)

24

24

24

Pobór prądu (A)

12 – 22

12 – 22

12 – 22

Wydajność chłodzenia wg ISO 5151 (W)

850

Zawiera fluorowane gazy cieplarniane.
Hermetycznie zamknięty układ.

R134a / 0,07 kg
Równoważnik CO2 = 0,100 t

R134a / 0,12 kg
Równoważnik CO2 = 0,172 t

R134a / 0,06 kg
Równoważnik CO2 = 0,086 t

Trzy stopnie dmuchawy
i tryb automatyczny

Kompresor rotacyjny do zastosowań mobilnych, elektroniczny układ miękkiego startu,
regulowane zabezpieczenie podnapięciowe
chroniące akumulator pojazdu, hermetycznie
zamknięty obieg czynnika chłodniczego

Trzy stopnie dmuchawy
i tryb automatyczny

778 x 178 x 577
Wysokość na dachu: 58 mm bez uszczelki

346 x 485 x 156

650 x 278 x 145

Waga (kg)

ok. 12

ok. 16

ok. 12

Kolor

biały

biały

antracyt

Zalety

Górna osłona odporna na promieniowanie UV z możliwością lakierowania, panel
sterowania z cyfrowym wyświetlaczem
stanu, pilot zdalnego sterowania, pięć
osobno regulowanych dysz

Górna osłona odporna na promieniowanie UV

Panel sterowania z cyfrowym wyświetlaczem stanu, pilot zdalnego sterowania,
pięć osobno regulowanych dysz

System

Wymiary (szer. x wys. x gł.)

850

Homologacja e (dyrektywa w sprawie zgodności elektromagnetycznej pojazdów)

Certyfikaty
W zestawie

Parownik dachowy, pilot zdalnego sterowania,
instrukcja obsługi

Kompresor, akcesoria instalacyjne,
instrukcja montażu

Parownik wewnętrzny, pilot zdalnego
sterowania, osłona zewnętrznego
przewodu zasilającego, instrukcja obsługi,
akcesoria montażowe, instrukcja montażu

9100300027

–

–

/ Akcesoria (opcjonalne)
 rzewód do podłączania akumulatora,
P
8 mm², długość 11 m, do pojazdów
z systemem zarządzania energią

Dopasowane do pojazdów zestawy instalacyjne do SP 950T
(wymagane)

/ Akcesoria
Pojazd

Nr katalogowy

Dopasowane do pojazdów ramy mocujące do SP 950C
(opcjonalne)
Pojazd

Nr katalogowy

DAF XF105, XF106, SC

9100300029

DAF XF105

9100300046

DAF XF105, XF106, SSC

9100300030

MAN TGS/TGX L, LX, XL

9100300049

MAN TGS/TGX XL, XLX, XXL, LX 1

9100300045

dla MAN TGS/TGX XLX, XXL

9100300050

MAN TGS/TGX XL, XLX, XXL, LX LION
BEIGE 2017

9100300129

dla MB Actros Mega Space

9100300051

MB Actros –2011 1, 2

9100300032

Actros SFTP

9100300060

9100300057

Renault Magnum

9100300052

MB Atego 1,2,4, Axor 1, 2

9100300033

Renault Premium

9100300053

Renault Magnum

9100300034

Renault T+C

9100300071

Renault Premium

9100300035

dla Scania Highline/Topline

9100300054

Renault T+C, H1

9100300066

Scania S NOWY model 2016 >

na zapytanie

MB Actros, Arocs, Antos (SFTP)

1, 5

Renault T+C, H2 z kabiną High Sleeper Cab

9100300067

Volvo FH4 (Euro 6) 4

9100300072

Scania Topline, Highline 3

9100300036

Volvo L2H3

9100300055

Scania S NOWY model 2016 >

na zapytanie

Volvo L2H3, nie dla FH4

9100300037

Uniwersalny 1 (mocowanie śrubami)

9100300038

Uniwersalny 2 (mocowanie pałąkiem)

9100300039

Wszystkie zestawy montażowe zostały zaprojektowane dla aktualnych modeli samochodów. Więcej modeli na zapytanie. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących instalacji, zapoznaj się
z dokumentem „Wstępne warunki montażu”. W zestawie: rama osłaniająca, uszczelki, akcesoria montażowe, kabel przyłączeniowy 4 m, instrukcja montażu
¹ Zestawy do pojazdów MAN i MB z kablem przyłączeniowym 11 m i dopasowanymi akcesoriami montażowymi
² Tylko do elektrycznie otwieranych okien dachowych (do mechanicznie otwieranych okien dachowych należy zastosować Zestaw uniwersalny 1)
³ Do mechanicznie otwieranych okien dachowych, dodatkowo do montażu konieczne są 2 oryginalne mocowania Scania (Scania, numer katalogowy 1533737)
4
Do kabin do roku modelu 2014, 5 Nie do wersji dachu CompactSpace
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Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści oraz w specyfikacjach i dostępności produktów w ramach ich udoskonaleń technicznych.

2.09 / Dometic CoolAir
CHŁODZENIE

DANE TECHNICZNE

Nr katalogowy

COOLAIR RTX 1000

COOLAIR RTX 2000

9105306744

9105306745

24

24

Pobór prądu (A)

5 – 25

5 – 29

Wydajność chłodzenia
wg ISO 5151 (W)

1200

2000

R134a / 0,35 kg
równoważnik CO2 = 0,500 t

R 134a / 0,8 kg
równoważnik CO2 = 1,144 t

Zawiera fluorowane gazy cieplarniane.
Hermetycznie zamknięty układ.

Kompaktowy, zasilany akumulatorem klimatyzator postojowy do ciężarówek do montażu na istniejącym włazie dachowym.
Hermetycznie uszczelniony i bezobsługowy obieg czynnika chłodniczego z kompresorem inwerterowym.
Regulowany wyłącznik niskonapięciowy.

System
Wymiary (szer. x wys. x gł.)
Waga (kg)

860 x 308 x 643 (wysokość na dachu: 169 mm – bez uszczelki)
ok. 22,8

ok. 31,5

Górna osłona: ASA/PC, biała; podstawa: ASA/PC, antracyt

Kolor/materiał
Zalety
Certyfikaty

Homologacja e (dyrektywa w sprawie zgodności elektromagnetycznej pojazdów)

W zestawie

Klimatyzator postojowy, pilot zdalnego sterowania, instrukcja obsługi

/ Akcesoria (opcjonalne)
9100300108

9100300108

Zestaw do zabezpieczenia prądowego,
przy zastosowaniu przewodu 11 m

9100300110

9100300110

/ Akcesoria (wymagane)
Pojazd

Zestawy instalacyjne RTX 1000 / RTX 2000 do konkretnych modeli pojazdów
(ramy osłaniające, uszczelki, akcesoria montażowe, kabel przyłączeniowy, instrukcja montażu)
Nr katalogowy
9100300078

DAF XF 106, SC
DAF XF 106, SSC

6

9100300079

Iveco Stralis HI-STREET, HI-ROAD

9100300087 (tylko RTX 2000)

Iveco Stralis HI-WAY

9100300088 (tylko RTX 2000)

MAN TGS/TGX XL, XXL, LX 1

9100300080

MAN TGS/TGX XL, XXL, LX, LION BEIGE
2017

9100300128

MB Atego

1, 3

9100300081

MB Actros, Antos, Arocs (SFTP) 1, 5

9100300082

Renault T + C, H1

9100300089

Renault T + C, H24

9100300090

Scania S, NOWY model 2016 >

9100300132 (RTX 2000 na zapytanie)

Scania Topline, Highline ²

9100300083 (RTX 2000 na zapytanie)

Uniwersalny 1 (mocowanie śrubami)

9100300085

Uniwersalny 2 (mocowanie pałąkiem)

9100300086

Wszystkie zestawy montażowe zostały zaprojektowane dla aktualnych modeli samochodów. Więcej modeli na zapytanie. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących instalacji, zapoznaj się
z dokumentem „Wstępne warunki montażu”.
W zestawie: rama osłaniająca, uszczelki, akcesoria montażowe, kabel przyłączeniowy 4 m z przewodem pomiarowym, instrukcja montażu
Zestawy MAN i MB z kablem przyłączeniowym 11 m i dopasowanymi akcesoriami montażowymi
Do mechanicznie otwieranych okien dachowych wymagane są 2 oryginalne uchwyty Scania (numer katalogowy Scania: 1533737).
3
Tylko do elektrycznych okien dachowych (do okien otwieranych ręcznie należy zastosować Zestaw uniwersalny 1)
4
W przypadku samochodów ciężarowych ze spojlerem należy skonsultować się z firmą Renault w sprawie możliwości montażu/ nie dla kabiny typu High-Sleeper Cab
5
Nie do dachu w wersji Compact i GigaSpace
6
Należy sprawdzić wysokość całkowitą pojazdu – w pewnych konfiguracjach (podwozie, opony) wysokość całkowita razem z klimatyzatorem RTX może przekroczyć dozwolone 4 m.
1

2
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 rzewód do podłączania akumulatora,
P
6 mm², długość 11 m, do pojazdów
z systemem zarządzania energią

ZASILANIE I STEROWANIE

Kompresor inwerterowy najnowszej generacji, odłączanie przy zbyt niskim napięciu z osobnym przewodem pomiarowym,
pilot zdalnego sterowania, wyświetlacz wieloliniowy

HIGIENA I URZĄDZENIA SANITARNE

Zasilanie (V DC)

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE

POSTOJOWE KLIMATYZATORY
DACHOWE

3.16 / Dometic PerfectCharge MCA

DANE TECHNICZNE

AUTOMATYCZNE ŁADOWARKI IU0U
Nr katalogowy

Przyłącza akumulatora

MCA 1215

MCA 1225

MCA 1235

MCA 1250

9600000028

9600000029

9600000030

9600000031

1+1

2+1

2+1

3

100 – 400

150 – 600

35

50

Napięcie wejściowe (V)

90 – 260

Częstotliwość (Hz)

50 – 60

Napięcie końcowe ładowania (V)

14,4 / 14,7

Napięcie ładowania podtrzymującego (V)
Zalecana pojemność akumulatora (Ah)

13,8
40 – 170

75 – 300

Ograniczenie fazy U0 (h)

8

Sprawność do (%)
Prąd ładowania (A)

92
15

25

Temperatura pracy (°C)
Wymiary (szer. x wys. x gł., mm)
Waga (kg)

-20 do +50
179 x 63 x 238

179 x 63 x 238

179 x 63 x 274

208,5 x 75 x 283

1,6

1,7

1,9

3,1

6-stopniowa krzywa ładowania
Ochrona przed przeciążeniem/zwarciem
Za pośrednictwem pilota zdalnego sterowania lub przełączników DIP w urządzeniu

Tryb czuwania

Akumulatory ołowiowo-kwasowe (mokre, żelowe, AGM)

Typy akumulatorów

odpowiednik IP 21

Stopień ochrony
/ Akcesoria
Czujnik temperatury MCA-TS1

9600000099

9600000099

9600000099

9600000099

Pilot zdalnego sterowania MCA-RC1

9600000100

9600000100

9600000100

9600000100

Sterownik MPC 01

9102500073

9102500073

9102500073

9102500073

Czujnik Hella MCA-HS1

9600000101

9600000101

9600000101

9600000101

3.16 / Dometic PerfectCharge MCP

DANE TECHNICZNE

ŁADOWARKI
Nr katalogowy

MCP 1204

MCP 1207

9600000026

9600000027
1 (bardzo elastyczne, dzięki złączu)

Przyłącza akumulatora

8-stopniowa

Charakterystyka ładowania
Napięcie wejściowe (V)
Maks. prąd ładowania (A)

230 (180 – 253)
4

7

Ładowanie: 7 – 110 / ładowanie konserwacyjne: 7 – 180

ładowanie: 15 – 160 / ładowanie konserwacyjne: 15 – 250

90 x 55 x 220

90 x 55 x 250

0,5

0,7

Wskaźnik stanu naładowania
akumulatora BI  01

9600000094

9600000094

Uchwyt ścienny

9102500079

9102500079

Zalecana pojemność akumulatora (Ah)
Wymiary (szer. x wys. x gł., mm)
Waga (kg)
/ Akcesoria
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CHŁODZENIE

MCA 2415

MCA 2425

MCA 2440

9600000032

9600000033

9600000034

9600000035

3

2

3

3

90 – 260
50 – 60
28,8 / 29,4

13,8

27,6

200 – 800

40 – 170

75 – 300

100 – 400

25

40

8
92
80

12,5
-20 do +50
179 x 63 x 238

208,5 x 75 x 283

208,5 x 75 x 303

4

1,6

2,9

3,9

Za pośrednictwem pilota zdalnego sterowania lub przełączników DIP w urządzeniu
Akumulatory ołowiowo-kwasowe (mokre, żelowe, AGM)
odpowiednik IP 21

9600000099

9600000099

9600000099

9600000100

9600000100

9600000100

9600000100

9102500073

–

–

–

9600000101

–

–

–

3.18 / Dometic PerfectPower

DANE TECHNICZNE

DCDC 06

DCDC 12

DCDC 24

Nr katalogowy

9600000038

9600000039

9600000040

Napięcie wejściowe (V DC)

20 do 30 V DC

20 do 30 V DC

20 do 30 V DC

Prąd jałowy (mA)

8

8

8

Znamionowy prąd wejściowy (A)

5

10

18

KONWERTERY NAPIĘCIA

Napięcie wyjściowe (V DC)

13,8 V DC -10%

13,8 V DC -10%

13,8 V DC -10%

Znamionowy prąd wyjściowy (A)

6

12

24

Szczytowy wyjściowy prąd (A)

10

18

30

maks. 90

maks. 90

maks. 90

105 x 47 x 118

105 x 47 x 128

105 x 47 x 158

0,45

0,5

0,7

Sprawność (%)
Wymiary (szer. x wys. x gł., mm)
Waga (kg. ok.)
Certyfikaty

Homologacja E (dyrektywa motoryzacyjna EMC)
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BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

9600000099

ZASILANIE I STEROWANIE

208,5 x 75 x 303

HIGIENA I URZĄDZENIA SANITARNE

14,4 / 14,7

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE

MCA 1280

3.30 / Dometic SinePower

DANE TECHNICZNE

INWERTERY SINUSOIDALNE
Nr katalogowy

DSP 212 / DSP 224

DSP 412 / DSP 424

DSP 612 / DSP 624

DSP 1012 / DSP 1024

9600002603 / 9600002540

9600002541 / 9600002542

9600002543 / 9600002544

9600002545 / 9600002546

Napięcie wejściowe (V DC)

12 (10 – 16,5 V) / 24 (20 – 33 V)

Napięcie wyjściowe (V AC) / kształt

230 / czysta fala sinusoidalna

Częstotliwość wyjściowa (Hz)

50

50

0,6 / 0,4

0,6 / 0,4

1,1 / 0,6

1,1 / 0,6

–

–

0,3 / 0,2

0,35 / 0,2

Moc ciągła (W)

150

350

600

1000

Moc szczytowa (W)

300

700

1200

2000

Sprawność do (%)

90

90

90

90

127 x 52 x 210

127 x 52 x 210

230 x 80 x 262

230 x 80 x 282

1,1

1,2

2,8

3,1

–

–

–

–

Prąd jałowy (A)
Pobór prądu w trybie czuwania (A)

Wymiary (szer. x wys. x gł., mm)
Waga (kg, ok.)
Wbudowany układ priorytetowego przełączania sieci z synchronizacją napięcia

50

50

Homologacja E (dyrektywa motoryzacyjna EMC)

Certyfikaty

odpowiednik IP 21

Stopień ochrony
/ Akcesoria
Przewód zasilający DC

W zestawie

W zestawie

9600000268

9600000268

Standardowy panel zdalnego
sterowania DSP-RCT

–

–

W zestawie

W zestawie

Komfortowy panel zdalnego
sterowania DSP-EM

–

–

–

–

Układ priorytetowego przełączania sieci VS230

–

–

9600000324

9600000324

3.18 / Dometic PerfectPower

DANE TECHNICZNE

INWERTERY
Nr katalogowy

PP 152 / PP 154

PP 402 / PP 404

PP 602 / PP 604

9600000016 / 9600000017

9600000018 / 9600000019

9600000020 / 9600000021

Napięcie wejściowe (V DC)

12 (11 – 15) / 24 (22 – 30)

Napięcie wyjściowe / kształt (V AC)
Częstotliwość wyjściowa (Hz)

230 / zmodyfikowana fala sinusoidalna
50

50

50

Prąd jałowy (A)

0,25

0,25

0,25

Moc ciągła (W)

150

350

550

Moc szczytowa (W)

350

700

1100

wentylator reagujący na temperaturę i moc

Chłodzenie
Sprawność do (%)
Układ priorytetowego
przełączania sieci
Wymiary (szer. x wys. x gł., mm)
Waga (kg. ok.)

90

90

90

–

–

–

129 x 71 x 177

129 x 71 x 192

129 x 71 x 237

0,99

1,4

0,84

Homologacja E (dyrektywa motoryzacyjna EMC)

Certyfikaty

odpowiednik IP 21

Stopień ochrony
/ Akcesoria
Przewód zasilający DC

–

–

–

Standardowy panel zdalnego
sterowania MCR-9

–

–

–
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CHŁODZENIE

DSP 1512 / DSP 1524

DSP 2012 / DSP 2024

DSP 1312T / DSP 1324T

DSP 1812T / DSP 1824T

DSP 2312T / DSP 2324T

DSP 3512T / DSP 3524T

9600002547 / 9600002548

9600002549 / 9600002550

9600002551 / 9600002552

9600002553 / 9600002554

9600002555 / 9600002556

9600002557 / 9600002558

12 (10,5 – 16 V) 24 (21 – 32 V)
230 / czysta fala sinusoidalna

50

50

50 / 60

50 / 60

50 / 60

50 / 60

1,8 / 0,9

2,5 / 1,3

2,5 / 1,3

2,8 / 1,4

3,6 / 1,8

0,5 / 0,3

0,2 / 0,1

0,2 / 0,1

0,2 / 0,15

0,2 / 0,15

1500

2000

1300*

1800*

2300*

3500*

3000

4000

2400

3200

4000

6000

90

90

90

92

92

92

272 x 97 x 382

272 x 97 x 402

284 x 118 x 405

284 x 118 x 405

284 x 118 x 481

283 x 128,4 x 496

4,9

5,2

4,8

6,1

6,6

10,9

–

–

HIGIENA I URZĄDZENIA SANITARNE

1,5 / 0,8
0,4 / 0,25

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE

12 (10 – 16,5 V) / 24 (20 – 33 V)

Homologacja E (dyrektywa motoryzacyjna EMC)

12 V: 9600000269
24 V: 9600000268

9600000268

12 V: 9102700003
24 V: 9600000268

12 V: 9600000269
24 V: 9600000268

12 V: na zapytanie
24 V: 9600000268

W zestawie

W zestawie

9600002564

9600002564

9600002564

9600002564

–

–

9600002565

9600002565

9600002565

9600002565

9600000324

9600000324

–

–

–

–

* Podana moc ciągła przez 10 minut, ciągła praca bez ograniczeń: 50% mocy szczytowej
3.29 / Inwerter Dometic PocketPower Smart

PP 1002 / PP 1004

PP 2002 / PP 2004

SI 102

9600000022 / 9600000023

9600000024 / 9600000025

9600000036

12 (11 – 15) / 24 (22 – 30)

12 (11 – 15)

230 / zmodyfikowana fala sinusoidalna

230 / zmodyfikowana fala sinusoidalna

50

50

50

< 0,8

< 1,5

–

1000

2000

100

4000

200

2000
wentylator reagujący na temperaturę i moc
85

–
85

90
–

176 x 95 x 338

176 x 95 x 443

3,5

5

67 x 43 x 125
0,28

Homologacja E (dyrektywa motoryzacyjna EMC)

Homologacja E (dyrektywa motoryzacyjna EMC)

odpowiednik IP 21

–

9600000270

9600000270

–

9600000091

9600000091

–
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12 V: 9102700003
24 V: 9600000268

ZASILANIE I STEROWANIE

odpowiednik IP 21

3.16 / Dometic PerfectPower DCC

DANE TECHNICZNE

KONWERTERY Z ŁADOWARKĄ DC

DCC 1212-10

DCC 1212-20

DCC 1212-40

DCC 2412-20

DCC 2412-40

DCC 1224-10

DCC 1224-20

DCC 2424-10

Nr katalogowy

9600003753

9600003754

9600003755

9600003750

9600003751

9600003748

9600003749

9600003752

24 (16 – 32)

12 (8 – 16)

12 (8 – 16)

24 (16 – 32)

Napięcie wejściowe (V)

12 (8 – 16)

12 (8 – 16)

12 (8 – 16)

24 (16 – 32)

Napięcie wyjściowe (V)

12 (13,2 – 14,7)

12 (13,2 – 14,7)

12 (13,2 – 14,7)

12 (13,2 – 14,7)

10

20

40

3-stopniowa krzywa ładowania lub wartość stała

Napięcie wyjściowe / krzywa
Prąd ładowania (A)

20

40

10

20

10

Akumulatory ołowiowo-kwasowe (mokre, żelowe, AGM), akumulator litowo-jonowy Dometic eStore

Typy akumulatorów
Sprawność do (%)
Wymiary (szer. x wys. x gł., mm)

12 (13,2 – 14,7) 24 (26,4 – 29,4) 24 (26,4 – 29,4) 24 (26,4 – 29,4)

89 %

89 %

89 %

89 %

89 %

89 %

89 %

89 %

153 x 73 x 180

153 x 73 x 220

153 x 73 x 260

153 x 73 x 220

153 x 73 x 260

153 x 73 x 220

153 x 73 x 260

153 x 73 x 220

1,25

1,55

1,85

1,55

1,85

1,55

1,85

1,55

9600000099

9600000099

9600000099

Waga (kg)

Homologacja E (dyrektywa motoryzacyjna EMC)

Certyfikaty
/ Akcesoria
Czujnik temperatury MCA-TS1

9600000099

9600000099

9600000099

9600000099

9600000099

3.28 / Dometic PerfectBattery

DANE TECHNICZNE

KONSERWACJA AKUMULATORÓW
Nr katalogowy
Napięcie wejściowe (V AC lub DC)
Częstotliwość wejściowa (Hz)

BC 100

BR 12

9600000092

9600000093

230 (180 – 253)

12

50 – 60

–

Napięcie odłączające urządzenie (V)

–

> 12,6 ± 0,2

Pobór prądu w trybie czuwania (A)

–

< 0,2

1

1

Napięcie końcowe ładowania (V DC)

13,8

–

Napięcie ładowania
podtrzymującego

13,0

–

Kontrola stanu ładowania

3 diody LED

–

Maks. prąd ładowania (A)

1,0

–

-20 do +50

–

70 x 100 x 60

100 x 67 x 25

0,45

0,12

Zaciski akumulatora

Temperatura pracy (°C)
Wymiary (szer. x wys. x gł., mm)
Waga (kg. ok.)
Zalety
Certyfikaty
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Ochrona przed przeciążeniem/zwarciem

–

–

Homologacja E
(dyrektywa motoryzacyjna EMC)
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3.48 / Dometic eSTORE
CHŁODZENIE

DANE TECHNICZNE

Nr katalogowy

DOMETIC eSTORE
9102900224

Pojemność akumulatora (Ah)

100

Napięcie akumulatora (V, DC)

12

Moc ciągła (W)
Temperatura ładowania (°C)

Liczba cykli
Zasiarczanie
Czas ładowania (h)
Wymiary (szer. x wys. x gł., mm)
Waga (kg)

Stopień ochrony

-30 do +55
Do 2000 (25°C, stopień rozładowania 80%)
Brak
1:15 (przy użyciu Dometic eCORE)
315 x 285 x 160
17
Homologacja E (dyrektywa motoryzacyjna EMC) UN38.3, IEC62133, UN 3480
odpowiednik IP 21

/ Akcesoria

9102900279

eSTORE – przewód magistralny
eCORE do komunikacji pomiędzy
eSTORE a eCORE

9102900280

eSTORE – przewód magistralowy
MPC 01 do komunikacji pomiędzy
eSTORE a MPC 01

9600000438

eSTORE – przewód magistralowy
MCA do komunikacji pomiędzy
eSTORE a MCA
(w instalacjach z MPC 01 należy używać
wyłącznie przewodu magistralowego
eSTORE MPC 01!)

9600000443

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

eSTORE – wiązka przewodów
magistralnych do komunikacji
pomiędzy urządzeniami eSTORE przy
korzystaniu z wielu urządzeń eSTORE
w magistrali eSTORE

ZASILANIE I STEROWANIE

Certyfikaty

2000
-10 do +55
(< 0°C ładowanie przy maks. 5 A, > 0°C ładowanie przy maks. 40 A)

HIGIENA I URZĄDZENIA SANITARNE

Temperatura pracy
(rozładowywanie) (°C)

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE

AKUMULATOR LITOWO-JONOWY
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3.39 / Generatory Dometic

DANE TECHNICZNE

GENERATORY

TEC 29

Nr katalogowy

9102900299

TEC 29LPG
91029002179
230 V AC ±1% (ciągłe) /
czysta fala sinusoidalna

Napięcie wyjściowe
Współczynnik zniekształceń
całkowitych(%)

1

1

50 ±1%

50 ±1%

33

33

Moc ciągła (W)

2 600

2 600

Moc szczytowa (W)

2 900

2 900

4,0 (5,5)

4,0 (5,5)

Benzyna ROZ 91

Gaz, LPG z zawartością propanu co najmniej 60%

maks. 1,2 l/h

maks. 1,0 kg/h

Poziom hałasu w odległości 7 m (dBA)

54 – 59

54 – 59

Gwarantowany poziom hałasu (dBA)

86

86

480 x 290 x 385

480 x 290 x 385

Częstotliwość (Hz)
Maks. prąd rozruchowy (A)

Moc silnika (kW (KM))
Tryb pracy / paliwo
Pobór mocy

Wymiary (szer. x wys. x gł., mm)
Szerokość z zawieszeniem (mm)

580

580

Stal nierdzewna

Stal nierdzewna

44

44

Wyłączanie przy niskim poziomie oleju, elektryczny rozrusznik,
ochrona przed zwarciem, wyciszenie akustyczne, obsługa za pomocą
zewnętrznego panelu sterowania, funkcje alarmowe, zmienne
dopasowanie obrotów generatora

Wyłączanie przy niskim poziomie oleju, elektryczny rozrusznik,
zabezpieczenie zwarciowe, wyciszenie akustyczne, obsługa za pomocą
zewnętrznego panelu sterowania, funkcje alarmowe, zmienne obroty
generatora

E13

E13

Zbiornik paliwa z tworzywa sztucznego,
z blokowanym korkiem i pływakiem rezerwy
paliwa, 15 litrów

9102900009

–

Zbiornik paliwa z tworzywa sztucznego,
z uchwytami i zintegrowanym króćcem
wlewu, 15 litrów

9102900010

–

Zbiornik ze stali nierdzewnej, 20 litrów

9102900011

–

Zestaw węży

9102900003

–

Elastyczny wąż metalowy 25 mm, 2 m

9102900137

9102900137

Elastyczny wąż metalowy 25 mm, 5 m

9102900138

9102900138

Regulator ładowania akumulatora

–

–

Komin podłogowy

–

–

Przełącznik (generator / sieć)

–

–

Materiał obudowy
Waga (kg)
Funkcja automatycznego startu
Wyjście 12 V do ładowania akumulatora
Zalety

Certyfikaty
/ Akcesoria
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CHŁODZENIE

TEC 40D

TEC 60 / TEC 60LPG

T 2500H

9102900033

9102900295

9102900229 (zwykła benzyna bezołowiowa)
9102900230 (LPG)

230 V AC ±1% (ciągłe) /
czysta fala sinusoidalna

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE

TEC 30EV

9102900005
230 V AC ±10% (ciągłe) /
czysta fala sinusoidalna

5

< 3%

5

50 ±1%

50 ±1%

50 ±1%

50 ±5%

33

45

85

24

2 500

3 500

6200 / 6000

2 000

2 900

3 900

7000

2 200

3,3 (4,5)

4,7 (6,4)

6,6 (8,9)

4,0 (5,5)

Olej napędowy

Olej napędowy

Benzyna
bezołowiowa

maks. 0,7 l

maks. 1,4 l

maks. 3,7 l/h

60

64

66

60

84

89

90

86

465 x 465 x 466

765 x 457 x 467

625 x 541 x 446
(plus skrzynka elektroniczna)

530 x 290 x 385

Gaz płynny

Normalna benzyna bezołowiowa ROZ 91

maks. 3,0 kg/h

maks. 1,2 l

765

679

640

Stal nierdzewna

Stal nierdzewna

Stal nierdzewna

70

96,5

102

50

ZASILANIE I STEROWANIE

572
Stal nierdzewna

HIGIENA I URZĄDZENIA SANITARNE

1

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

—
z opcjonalnym regulatorem ładowania
Wyłączanie przy niskim poziomie oleju, elektryczny rozrusznik,
zabezpieczenie zwarciowe, wyciszenie akustyczne, obsługa za pomocą zewnętrznego
panelu sterowania, funkcje alarmowe

Wyłączanie przy niskim poziomie oleju, elektryczny rozrusznik, zabezpieczenie zwarciowe,
wyciszenie akustyczne, obsługa za pomocą
zewnętrznego panelu sterowania, funkcje
alarmowe, zmienne obroty generatora

Wyłączanie przy niskim poziomie oleju,
elektryczny rozrusznik, zabezpieczenie
zwarciowe, wyciszenie akustyczne,
obsługa za pomocą zewnętrznego panelu
sterowania

E13

E24

E13

E3

9102900009

9102900009

9102900009

9102900009

9102900010

9102900010

9102900010

9102900010

9102900011

9102900011

9102900011

9102900011

9102900003

9102900003

9102900003

9102900003

9102900137

9102900137

9102900137

9102900137

9102900138

9102900138

9102900138

9102900138

–

–

–

9102900014

–

–

–

9102900023

–

–

–

9102900013

465

466



























466

465

465







465
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3.07 / Dometic MagicWatch

DANE TECHNICZNE

SYSTEM PARKOWANIA

MWE 9004

MWE 9008

MWE 820

MWE 860

Nr katalogowy

9600000362

9600000363

9600000353

9600000354

Napięcie robocze

12 lub 24 V DC

12 lub 24 V DC

12 lub 24 V DC

12 lub 24 V DC

System programowania
parametrów (PPS)

–

–

Przesuwna linia zatrzymania

–

–

ok. 10 – 40

ok. 10 – 40

Tył: ok. 30 – 180
Przód: ok. 25 – 95

ok. 40 – 160

ok. 40 – 160

Wyświetlacz LED
ze znacznikami odległości (opcja)

–

–

Wyświetlacz LED

bieg wsteczny

Tył: bieg wsteczny
Przód: sygnał prędkości lub
przełącznik

bieg wsteczny

bieg wsteczny

4 czujniki do montażu w zderzaku

8 czujników do montażu w
zderzaku

Widoczna powierzchnia
czujnika (mm)

18

18

25

25

Otwór na czujnik (mm)

18

18

22

22

Wyświetlacz wskazujący
odległość (12 V)

9600000364

–

–

–

Wyświetlacz LED

Zakres wykrywania
Strefa zatrzymania (cm)

ok. 10 – 30

Zakres pomiaru (cm)

ok. 30 – 180

Tył: ok. 10 – 30
Przód: ok. 10 – 25

Alarm dźwiękowy
Alarm wizualny
Ściszanie radia
Odpowiedni dla pojazdów
z hakiem holowniczym
Aktywacja przez
Czujniki

4 czujniki do montażu w zderzaku 4 czujniki do montażu w zderzaku

/ Akcesoria

9600000366

–

–

–

Kabel przedłużający
do czujników o długości 1,5 m

–

9600000434

–

–

MagicSpeed CBI 200

–

9600000428

–

–

Włącznik/wyłącznik
przedniego systemu parkowania

–

9101500066

–

–

Gumowy uchwyt czujnika

–

–

–

–

Metalowy uchwyt czujnika

–

–

–

–

Uszczelka z pierścieniem
silikonowym do zderzaków
metalowych

–

–

–

–
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Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści oraz w specyfikacjach i dostępności produktów w ramach ich udoskonaleń technicznych.

CHŁODZENIE

MWE 7106

MWE 7106F

MWE 6004

MWE 7006

MWE 4004

9600000355

9600000360

9600000361

9101500081

9600000359

9600000358

12 lub 24 V DC

12 lub 24 V DC

12 lub 24 V DC

12 lub 24 V DC

12 lub 24 V DC

12 lub 24 V DC

–

–

–

–

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE

MWE 890

–
ok. 10 – 35

ok. 10 – 35

ok. 10 – 55

ok. 10 – 30

ok. 10 – 50

ok. 35 – 75

ok. 35 – 300

ok. 35 – 120

ok. 55 – 300

ok. 30 – 300

ok. 50 – 120

Wyświetlacz LED

Wyświetlacz LED
(opcja)

Wyświetlacz LED
(opcja)

Wyświetlacz LCD
ze znacznikami odległości

–

Wyświetlacz LED

–
–

–

bieg wsteczny

sygnał prędkości
opcjonalny przełącznik

bieg wsteczny

bieg wsteczny

sygnał prędkości
opcjonalny przełącznik

4 czujniki do montażu w
zderzaku

6 czujników do montażu w
zderzaku

6 czujników do montażu w
zderzaku

4 czujniki do montażu w
zderzaku

6 czujników do montażu
w zderzaku

4 czujniki do montażu
w zderzaku

25

18

18

18

18

18

22

18

18

18

18

18

–

–

–

–

–

–

9600000365

9600000367

9600000367

–

–

–

–

–

–

–

–

–

9600000428

–

9600000428

–

–

9600000428

9600000433

–

9101500066

–

–

–

–

–

–

9101500071

9101500071

9101500071

–

–

–

9101500078

–

9101500078

–

–

–

9101500015

–

–
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BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

sygnał prędkości
opcjonalny przełącznik

ZASILANIE I STEROWANIE

–

–

HIGIENA I URZĄDZENIA SANITARNE

ok. 10 – 35

3.08 / Dometic MagicSafe

DANE TECHNICZNE

ALARMY
Nr katalogowy

MS 660

MS 680

9600000369

9600000374

Napięcie robocze (V DC)

12

12

W zestawie

2 ręczne nadajniki fal radiowych, sterownik alarmu, moduł
ultradźwiękowego monitorowania kokpitu samochodu, łącznik stykowy
do maski, dioda LED stanu, wyłącznik awaryjny, przekaźnik do klaksonu
samochodu, okablowanie i akcesoria montażowe, instrukcja montażu
i obsługi, 2 naklejki informujące o zainstalowanym alarmie

Moduł sterujący, moduł ultradźwiękowy z 2 czujnikami, kabel
przyłączeniowy dopasowany do modelu pojazdu z wtykiem OBD,
dodatkowa syrena, uchwyt do syreny i łącznik stykowy do maski
silnika dopasowany do modelu pojazdu, kluczyk elektroniczny
z gniazdem, pilot, łącznik stykowy do maski silnika, instrukcja obsługi

Certyfikaty

Homologacja E (dyrektywa motoryzacyjna EMC),
atest R&TTE z dopuszczeniem na obszarze Europy

Homologacja E (dyrektywa motoryzacyjna EMC),
atest R&TTE, Thatcham

9600000370

–

Czujnik ruchu

9600000371

9600000376

Nadajnik ręczny

9600000372

9600000375

Radiowy, elektromagnetyczny
łącznik stykowy

9600000373

9600000377

Detektor gazu MSG 150

9600000368

/ Akcesoria
Syrena

–

3.34 / Dometic Safe

DANE TECHNICZNE

SEJFY

310C

361C

MD 281C

MD 361C

9106600543

9106601483

9106601480

9106601481

9

24

8,3

24

Wymiary (szer. x wys. x gł., mm)

310 x 165 x 235

360 x 190 x 410

280 x 165 x 235

360 x 190 x 410

Grubość stalowej ściany (mm)

Drzwi: 5.0
Obudowa: 2,0

Drzwi: 5.0
Obudowa: 1,5

Drzwi: 5.0
Obudowa: 1,5

Drzwi: 5.0
Obudowa: 1,5

2 x 19

2 x 18

2 x 18

2 x 18

Kolor

antracyt

antracyt

antracyt

antracyt

Zalety

Drzwi cięte laserowo, niewielkie
tolerancje między drzwiami
a obudową, blokada drzwi
za pomocą 2 stalowych bolców,
wytrzymałe wewnętrzne zawiasy
i zamki bez plastikowych części,
możliwość instalacji w pionie lub
w poziomie

Nr katalogowy
Pojemność (l)

Bolce stalowe (mm)

Waga (kg)
W zestawie

Automatyczny silnikowy system
Drzwi cięte laserowo, niewielkie
Automatyczny silnikowy system
zamykania (zasilany bateriami),
tolerancje między drzwiami
zamykania (zasilany bateriami),
a obudową, blokada drzwi
blokada elektroniczna kodem
blokada elektroniczna kodem
4-cyfrowym (zmienianym)
4-cyfrowym (zmienianym)
za pomocą 2 stalowych bolców,
i 5-minutowa funkcja pamięci,
i 5-minutowa funkcja pamięci,
wytrzymałe wewnętrzne zawiasy
i zamki bez plastikowych części, wskaźnik niskiego poziomu baterii, wskaźnik niskiego poziomu baterii,
drzwi cięte laserowo, niewielkie
możliwość instalacji w pionie lub
drzwi cięte laserowo, niewielkie
w poziomie
tolerancje między drzwiami
tolerancje między drzwiami
a obudową, blokada drzwi
a obudową, blokada drzwi
za pomocą 2 stalowych bolców,
za pomocą 2 stalowych bolców,
możliwość instalacji w pionie lub możliwość instalacji w pionie lub
w poziomie
w poziomie

7,4

12,7

6,5

12,8

Sejf, 2 kluczyki,
instrukcja obsługi

Sejf, 2 kluczyki,
instrukcja obsługi

Sejf, 2 zapasowe kluczyki,
plastikowa gałka drzwi, 4 baterie
Duracell, instrukcja obsługi

Sejf, 2 zapasowe kluczyki,
plastikowa gałka drzwi, 4 baterie
Duracell, instrukcja obsługi

9106600005

9106600005

9106600005

9106600005

/ Akcesoria
Zestaw mocujący
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Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści oraz w specyfikacjach i dostępności produktów w ramach ich udoskonaleń technicznych.

CHŁODZENIE

3.08 / Dometic MagicSafe

DANE TECHNICZNE

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE

DETEKTOR GAZU

MSG 150
9600000368

Nr katalogowy
Napięcie robocze (V DC)

12 – 24

Pobór mocy (W)

1,3
HIGIENA I URZĄDZENIA SANITARNE

Poziom sygnału (dB)

ok. 85 w odległości 3 m

Temperatura pracy (°C)

0 do +50

Wymiary (szer. x wys. x gł., mm)

80 x 156 x 51
IP 20

Stopień ochrony
/ Akcesoria

ZASILANIE I STEROWANIE

9600000370

Syrena zewnętrzna

3.23 / Dometic MagicComfort

KOMFORT SIEDZENIA
(w ramach doposażenia pojazdu)

MSH 60

MSH 601

MSH 300

MSH 301

9600000393

9600000394

9600000395

9600000396

Napięcie robocze (V)

12

12

12

12

Pobór prądu (A)

7

3,5

maks. 10

maks. 5

Liczba foteli

2

1

2

1

Siedzisko: 400 x 280
Oparcie: 300 x 280

Siedzisko: 400 x 280
Oparcie: 300 x 280

580 x 270

580 x 270

Poziom I: 44
Poziom II: 90

Poziom I: 22
Poziom II: 45

Możliwość ustawiania
3 poziomów
10 – 70 W na każdy fotel

Możliwość ustawiania
3 poziomów
10 – 70 W na każdy fotel

biały

biały

biały

biały

Nr katalogowy

Wymiary (dł. x szer., mm)

Moc (W)
Kolor
W zestawie

Certyfikaty

4 elementy grzewcze,
2 elementy grzewcze,
4 elementy grzewcze z włóknami
przygotowane okablowanie
przygotowane okablowanie
węglowymi, przygotowane
z przekaźnikiem pośredniczącym z przekaźnikiem pośredniczącym
okablowanie z elektroniką
i 2 podświetlanymi włącznikami
i 1 podświetlanym włącznikiem
i 2 uniwersalnymi włącznikami,
(do uniwersalnego zastosowania), (do uniwersalnego zastosowania),
akcesoria montażowe, instrukcja
akcesoria montażowe, instrukcja akcesoria montażowe, instrukcja
montażu
montażu
montażu
Homologacja E
(dyrektywa motoryzacyjna EMC)

Homologacja E
(dyrektywa motoryzacyjna EMC)

Homologacja E
(dyrektywa motoryzacyjna EMC)

2 elementy grzewcze z włóknami
węglowymi, przygotowane
okablowanie z elektroniką
i 1 uniwersalnym włącznikiem,
akcesoria montażowe, instrukcja
montażu
Homologacja E
(dyrektywa motoryzacyjna EMC)
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BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

DANE TECHNICZNE

3.19 / Dometic PerfectView RVS

DANE TECHNICZNE

SYSTEMY COFANIA
Nr katalogowy
/ Kamery
Wymiary (szer. x wys. x gł., mm)
Czujnik obrazu
Rozdzielczość (piksele)
Kąt obrazu

Czułość

RVS 545

RVS 555X

9600000562

9600000079

Kamera kolorowa
CAM 45

Kamera kolorowa
CAM 55

78 x 60 x 50
(z uchwytem)

80 x 50 x 62
(z uchwytem)

1/4" CCD

1/4" CMOS

250 000

300 000

120° po przekątnej
poz.: ok. 80°
pion.: ok. 65°

120° po przekątnej
poz.: ok. 100°
pion.: ok. 70°

< 1 luksa, 0 luksów z doświetleniem LED

< 1 luksa, 0 luksów z doświetleniem LED

-20 do +70

-30 do +70

srebrny

srebrny

Standard wideo PAL
Temperatura pracy (°C)
Kolor
Odporność na wibracje
Waga
Regulacja jasności
Funkcja lustrzanego odbicia
Stopień ochrony
Certyfikaty certyfikat E
Zalety

/ Monitory
Wymiary
(szer. x wys. x gł., z uchwytem)

10 g

10 g

200 g

165 g

elektroniczna

elektroniczna

przełączana

przełączana

IP 69K

IP 69K

ISO 16750

ISO 16750

Funkcja normalnego obrazu lub lustrzanego odbicia, anodowana
i powlekana proszkowo obudowa aluminiowa, mikrofon, diody
na podczerwień sterowane fotorezystorem zapewniające doskonałą
jakość obrazu nawet w ciemności, podgrzewanie regulowane
na podstawie temperatury otoczenia

Trwała obudowa aluminiowa z anodowanego i powlekanego
proszkowo aluminium, mikrofon, zoptymalizowana podstawa
montażowa dla niezawodnej szczelności prowadzenia kabli,
oddzielnie umieszczone diody LED dla lepszej widoczności w nocy,
podgrzewanie regulowane na podstawie temperatury otoczenia

Kolorowy monitor 5" LCD M 55L / M 55LX
146 x 87 x 26 mm

Przekątna obrazu

5"/127 mm (widoczny obraz), 16:9

Napięcie robocze

od 11 do 30 V DC

Pobór mocy
Rozdzielczość

8W
384 000 pikseli

PAL/NTSC auto
Temperatura pracy (°C)

-20 do +70

Odporność na wibracje 6 g
Waga

350 g

Jasność cd/m²

350

Przyciemnianie

automatyczne (fotorezystor)

Wejścia kamery

2 + 1 z wykrywaniem sygnału (wykrywanie przyczepy) (M 55L) / 3 + 1 z wykrywaniem sygnału (wykrywanie przyczepy) (M 55LX)

Funkcja lustrzanego odbicia
Certyfikaty
Zalety

W zestawie
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przełączana
Certyfikat E, ISO 16750
Możliwość automatycznego lub ręcznego włączenia, automatyczne przełączenie dzień/noc, funkcja normalnego
obrazu lub lustrzanego odbicia, możliwość zapisu ustawień obrazu dla każdej kamery, głośnik, podświetlenie LED,
wersja LX z konfigurowanymi znacznikami odległości
Monitor, kamera, kabel przyłączeniowy od monitora do kamery (RVS 545: 15 m; RVS 555X: 20 m), zestaw kabli monitora,
elementy montażowe do wszystkich podzespołów, wersja LX z dodatkową osłoną przeciwsłoneczną

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści oraz w specyfikacjach i dostępności produktów w ramach ich udoskonaleń technicznych.

CHŁODZENIE

RVS 580 / 580X

RVS 535

RVS 536

9600000078

9600000561

Kolorowa kamera z osłoną
CAM 80CM

Kolorowa kamera cylindryczna
CAM 29BKS

Kolorowa kamera cylindryczna
CAM 35

106 x 68 x 54
(z uchwytem)

370 x 50 x 290 z konsolą

375 x 82 x 44 z konsolą

1/3" CCD

1/4" CMOS

1/4" CMOS

307 000

345 000

150° po przekątnej
poz.: ok. 102°
pion.: ok. 73°

150° po przekątnej
poz.: ok. 95°
pion.: ok. 70°

< 0,5 luksa, 0 luksów z doświetleniem LED

< 1 luksa

< 1,5 luksa

NTSC

NTSC

-20 do +65

-20 do +70

-30 do +70

srebrny

czarny

czarny

8g

10 g

400 g

400 g

elektroniczna

elektroniczna

przełączana

fabrycznie lustrzana

fabrycznie lustrzana

IP 68

IP 68

IP 69K

Do modeli VW Crafter i Mercedes-Benz Sprinter.
Dopasowany do modelu samochodu uchwyt na kamerę
wykorzystujący oryginalne punkty montażowe świateł
hamowania. Ustawiona fabrycznie funkcja obrazu
lustrzanego

Do pojazdów FIAT Ducato X250, X290 i modeli
bliźniaczych. Dopasowany do modelu samochodu uchwyt
na kamerę wykorzystujący oryginalne punkty montażowe
świateł hamowania. Ustawiona fabrycznie funkcja obrazu
lustrzanego

ISO 16750
Funkcja normalnego obrazu lub lustrzanego odbicia,
automatyczna, sterowana silnikiem osłona kamery
chroniąca przed zabrudzeniem obiektywu, anodowana
i lakierowana proszkowo obudowa aluminiowa z pokrywą
ochronną i uchwytem ze stali szlachetnej, mikrofon,
podgrzewanie regulowane na podstawie temperatury
otoczenia, diody podczerwieni sterowane fotorezystorem

Kolorowy monitor 5" LCD M 55L / M 55LX
146 x 87 x 26 mm
5"/127 mm (widoczny obraz), 16:9
od 11 do 30 V DC
8W
384 000 pikseli

-20 do +70

350 g
350
automatyczne (fotorezystor)
2 + 1 z wykrywaniem sygnału (wykrywanie przyczepy) (M 55L) / 3 + 1 z wykrywaniem sygnału (wykrywanie przyczepy) (M 55LX)
przełączana
Certyfikat E, ISO 16750
Możliwość automatycznego lub ręcznego włączenia, automatyczne przełączenie dzień/noc, funkcja normalnego obrazu lub lustrzanego odbicia,
możliwość zapisu ustawień obrazu dla każdej kamery, głośnik, podświetlenie LED, wersja LX z konfigurowanymi znacznikami odległości
Monitor, kamera, kabel przyłączeniowy o długości 20 m od monitora do kamery, zestaw przewodów do monitora,
elementy montażowe do wszystkich podzespołów, wersja LX z dodatkową osłoną przeciwsłoneczną
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BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

elektroniczna

ZASILANIE I STEROWANIE

6g
350 g

HIGIENA I URZĄDZENIA SANITARNE

270 000
145° po przekątnej
poz.: ok. 100°
pion.: ok. 72°

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE

9600000073 / 9600000081

3.19 / Dometic PerfectView RVS

DANE TECHNICZNE

SYSTEMY COFANIA

RVS 729

CAM 360

9600000194

9600000511 /
9600000509 (bez monitora)

9600000083

Kolorowa kamera cylindryczna
CAM 29S

Kamera kolorowa
CAM 360

Kamera kolorowa
CAM 604

76 x 29 x 33

50 x 33 x 27

83 x 70 x 57

Czujnik obrazu

1/4" CMOS

1/3“ CMOS

1/4" CMOS

Rozdzielczość (piksele)

ok. 307 000

385 000

ok. 400 000

150° po przekątnej
poz.: ok. 115°
pion.: ok. 90°

180°

Bliska perspektywa: 153° po przekątnej
poz.: ok. 140°, pion.: ok. 94°
Daleka perspektywa: 83° po przekątnej
poz.: ok. 63°, pion.: ok. 52°

Czułość

1 luks

0,1 luksa

< 1 luksa, 0 luksów z doświetleniem LED

Standard wideo (PAL)

NTSC
-20 do 70

-20 do +75

-30 do 70

czarny

srebrny

srebrny

8g

10 g

10 g

elektroniczna

elektroniczna

elektroniczna

ustawione fabrycznie

fabrycznie ustawiona funkcja lustrzanego
odbicia obrazu

ustawiona fabrycznie

IP 68

IP 67

Nr katalogowy
/ Kamery
Wymiary (szer. x wys. x gł., mm)

Kąt obrazu

Temperatura pracy (°C)
Kolor
Odporność na wibracje
Waga
Regulacja jasności
Funkcja lustrzanego odbicia
obrazu
Klasa ochrony

RVS 764X

100 g

ok. 300

IP 69K
ISO 16750

Certyfikaty certyfikat E
Zalety

/ Monitory
Wymiary
(szer. x wys. x gł., z uchwytem)

Mała kamera z czujnikiem obrazu CMOS
do montażu napowierzchniowego. Obudowa
aluminiowa. Ustawiona fabrycznie funkcja
lustrzanego odbicia obrazu

–

Diody LED na podczerwień zapewniające lepszą
widoczność w nocy, podgrzewanie regulowane
na podstawie temperatury, wbudowany mikrofon,
wymienna osłona chroniąca przed uderzeniami
kamieni, korekta obrazu, kamera wymaga 2 wejść
sygnałów monitora

7" kolorowy monitor LCD M 7LS

7" kolorowy monitor LCD M 75L

7" kolorowy monitor M 75LX

170 x 125 x 95

190 x 110 x 26 mm

Przekątna obrazu

7"/178 mm (widoczny obraz), 16:9

7"/178 mm (widoczny obraz), 16:9

Napięcie robocze

od 11 do 16 V DC

od 11 do 30 V DC

8W

8W

337 000

384 000

-20 do +65

-20 do +70

Pobór mocy
Rozdzielczość (piksele)
PAL/NTSC auto
Temperatura pracy (°C)
Odporność na wibracje 6 g
Waga

5g
400 g

400 g

Jasność cd/m²

300

400

Przyciemnianie

–

automatyczne (fotorezystor)

Wejścia kamery

2

2 + 1 z wykrywaniem sygnału (wykrywanie przyczepy) (M 75L) /
3 + 1 z wykrywaniem sygnału (wykrywanie przyczepy) (M 75LX)

przez monitor

przełączana

Funkcja lustrzanego odbicia
obrazu
Certyfikaty
Zalety

W zestawie

184 — DOMETIC.COM

Homologacja E

Certyfikat E, ISO 16750

Możliwość automatycznego lub ręcznego włączenia,
automatyczne przełączenie dzień/noc, funkcja
normalnego obrazu lub lustrzanego odbicia,
możliwość zapisu ustawień obrazu dla każdej kamery,
głośnik, podświetlenie LED

Możliwość automatycznego lub ręcznego włączenia, automatyczne przełączenie dzień/noc,
funkcja normalnego obrazu lub lustrzanego odbicia, możliwość zapisu ustawień obrazu dla każdej kamery,
głośnik, podświetlenie LED, wersja LX z konfigurowanymi znacznikami odległości

Monitor, kamera, 20 m kabel połączeniowy
od monitora do kamery, zestaw kabli monitora,
elementy montażowe dla wszystkich podzespołów

Monitor, kamera, kabel przyłączeniowy o długości 20 m od monitora do kamery, zestaw przewodów
do monitora, elementy montażowe do wszystkich podzespołów, wersja LX z dodatkową osłoną
przeciwsłoneczną

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści oraz w specyfikacjach i dostępności produktów w ramach ich udoskonaleń technicznych.

CHŁODZENIE

RVS 745

RVS 755X

RVS 780 / 780X

Kolorowa kamera z osłoną CAM 80CM

80 x 68 x 46
(z uchwytem)

80 x 50 x 62
(z uchwytem)

106 x 68 x 54
(z uchwytem)

1/4" CCD

1/4" CMOS

1/3" CCD

250 000

300 000

270 000

120° po przekątnej
poz.: ok. 80°
pion.: ok. 65°

120° po przekątnej
poz.: ok. 100°, pion.: ok. 72°

145° po przekątnej
poz.: ok. 100°
pion.: ok. 72°

< 1 luksa, 0 luksów z doświetleniem LED

< 1 luksa, 0 luksów z doświetleniem LED

< 0,5 luksa, 0 luksów z doświetleniem LED

-20 do +70

-30 do +70

-20 do +65

srebrny

srebrny

srebrny

10 g

10 g

6g

200 g

165 g

350 g

elektroniczna

elektroniczna

elektroniczna

przełączana

przełączana

przełączana

IP 69K

IP 69K

IP 68

ISO 16750

ISO 16750

Funkcja normalnego obrazu lub lustrzanego odbicia, anodowana
i powlekana proszkowo obudowa aluminiowa, mikrofon, diody
na podczerwień sterowane fotorezystorem zapewniające
doskonałą jakość obrazu nawet w ciemności, podgrzewanie
regulowane na podstawie temperatury otoczenia

Trwała aluminiowa obudowa z uchwytem ze stali nierdzewnej,
optymalna podstawa montażowa dla niezawodnej szczelności
prowadzenia kabli, oddzielnie umieszczone diody LED dla lepszej
widoczności w nocy, podgrzewanie regulowane na podstawie
temperatury otoczenia

Funkcja normalnego obrazu lub lustrzanego odbicia,
automatyczna, sterowana silnikiem osłona kamery chroniąca przed
zabrudzeniem obiektywu, anodowana i lakierowana proszkowo
obudowa aluminiowa z pokrywą ochronną i uchwytem ze stali
szlachetnej, mikrofon, podgrzewanie regulowane na podstawie
temperatury otoczenia, diody podczerwieni sterowane
fotorezystorem

7" kolorowy monitor LCD M 75L

7" kolorowy monitor LCD M 75LX

Kolorowy monitor 7" LCD M 75L / M 75LX

190 x 110 x 26 mm
7"/178 mm (widoczny obraz), 16:9
od 11 do 30 V DC
8W
384 000

-20 do +70

400 g
400
automatyczne (fotorezystor)
2 + 1 z wykrywaniem sygnału (wykrywanie przyczepy) (M 75L) /
3 + 1 z wykrywaniem sygnału (wykrywanie przyczepy)(M 75LX)
przełączana
Certyfikat E, ISO 16750
Możliwość automatycznego lub ręcznego włączenia, automatyczne przełączenie dzień/noc, funkcja normalnego obrazu lub lustrzanego odbicia,
możliwość zapisu ustawień obrazu dla każdej kamery, głośnik, podświetlenie LED, wersja LX z konfigurowanymi znacznikami odległości

Monitor, kamera, 20 m (RVS 745: 15 m) kabel przyłączeniowy od monitora do kamery, zestaw kabli monitora,
elementy montażowe do wszystkich podzespołów, wersja LX z dodatkową osłoną przeciwsłoneczną
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BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

ISO 16750

ZASILANIE I STEROWANIE

9600000074 / 9600000082

HIGIENA I URZĄDZENIA SANITARNE

9600000080
Kamera kolorowa
CAM 55

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE

9600000563
Kamera kolorowa
CAM 45

3.19 / Dometic PerfectView

DANE TECHNICZNE

CAM 604 / CAM 604NAV

CAM 55 / CAM 55NAV

CAM 80CM /
CAM 80NAV

CAM 29BKS /
CAM 29BKS NAV

CAM 35 / CAM 35NAV

9600000041 /
9600000042

9600000555 /
9600000558

9600000049 /
9600000050

9600000107/
9600000108

9102000134/
9102000133

Kamera z 2-stopniowym
zoomem

Kolorowa kamera

Kolorowa kamera
z zamykaną osłoną

Kolorowa kamera
cylindryczna

Kolorowa kamera
cylindryczna

83 x 70 x 57
(z uchwytem)

80 x 50 x 62
(z uchwytem)

106 x 68 x 54
(z uchwytem)

370 x 50 x 290
z konsolą

375 x 82 x 44
z konsolą

od 10 do 16 V DC

10–32 V DC

od 11 do 16 V DC

od 11 do 16 V DC

od 11 do 16 V DC

maks. 6 W

maks. 4,1 W

1,8 W z ogrzewaniem

ok. 1 W

ok. 1 W

Czujnik obrazu

1/4“ CMOS

1/4” CMOS

1/3” CCD

1/4” CMOS

1/4” CMOS

Rozdzielczość (piksele)

ok. 400 000

300 000

270 000

307 000

345 000

Bliska perspektywa:
poz. 140°, pion. 94°,
przek. 153°
Daleka perspektywa:
poz. 63°, pion. 52°,
przek. 83°

120° po przekątnej
poz.: ok. 100°
pion.: ok. 70°

145° po przekątnej
poz.: ok. 100°
pion.: ok. 72°

150° po przekątnej
poz.: ok. 102°
pion.: ok. 73°

150° po przekątnej
poz.: ok. 95°
pion.: ok. 70°

< 1 luksa, 0 luksów
z doświetleniem LED

< 1 luksa, 0 luksów
z doświetleniem LED

< 0,5 luksa, 0 luksów
z doświetleniem LED

< 1 luksa

< 1,5 luksa

NTSC

NTSC

KAMERY
Nr katalogowy
Opis

Wymiary (szer. x wys. x gł., mm)
Napięcie robocze
Pobór mocy

Kąt obrazu

Czułość
Standard wideo (PAL)
Temperatura pracy (°C)
Kolor
Odporność na wibracje
Waga
Regulacja jasności
Funkcja lustrzanego
odbicia obrazu
Stopień ochrony
Certyfikaty certyfikat E
W zestawie

-30 do 70

-30 do +70

-20 do +65

-20 do +70

-30 do +70

srebrny

srebrny

srebrny

czarny

czarny

10 g

10 g

6g

8g

10 g

ok. 300 g

165 g

350 g

400 g

400 g

elektroniczna

elektroniczna

elektroniczna

elektroniczna

elektroniczna

ustawiona fabrycznie

przełączana

przełączana

fabrycznie lustrzana

fabrycznie lustrzana

IP 69K

IP 69K

IP 68

IP 68

IP 69K

Kamera, kabel systemowy
o dł. 20 m, elementy
montażowe
(CAM 29BKS NAV:
adapter na kablu
umożliwiający
podłączenie do systemu
nawigacji)

Kamera, kabel systemowy
o dł. 10 m, elementy
montażowe
(CAM 35NAV: adapter
na kablu umożliwiający
podłączenie do systemu
nawigacji)

ISO 16750
kamera, elementy
montażowe (CAM
604NAV: kabel
systemowy o dł. 20 m,
adapter na kablu
umożliwiający
podłączenie do systemu
nawigacji)

ISO 16750
Kamera, kabel systemowy
o dł. 20 m, elementy
montażowe,
(CAM 55NAV: adapter
na kablu umożliwiający
podłączenie do systemu
nawigacji)

ISO 16750
Kamera, kabel systemowy
o dł. 20 m, elementy
montażowe,
(CAM 80NAV: skrzynka
przyłączeniowa
umożliwiająca
podłączenie do systemu
nawigacji)

Uwaga: Kabel systemowy
nie jest elementem
zestawu. W zależności
od wymagań należy
zamówić kabel
przedłużający ADR lub
standardowy.

186 — DOMETIC.COM

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści oraz w specyfikacjach i dostępności produktów w ramach ich udoskonaleń technicznych.

CHŁODZENIE

CAM 12

CAM 18 / CAM 18NAV

CAM 40C

CAM 60ADR

CAM 29 S

CAM 29

9600000058

9600000059

9600000053 /
9600000054

9600000056

9600000057

9600000199

9600000203

Kolorowa kamera
kulista

Kolorowa kamera
kulista

Kolorowa kamera
o podwyższonej
wytrzymałości

Kamera
do kompaktowego
montażu

Kamera cylindryczna

Miniaturowa kamera Kamera kopułkowa LED
kopułkowa

72 x 60 x 63
(z uchwytem)

80 x 75 x 62
(z uchwytem)

76 x 29 x 33

17 x 26 (Ø x gł.)

od 11 do 16 V DC

od 11 do 16 V DC

od 11 do 16 V DC

od 11 do 16 V DC

od 11 do 16 V DC

od 11 do 16 V DC

od 11 do 16 V DC

ok. 1 W

maks. 3,6 W

maks. 1 W

ok. 1,8 W

ok. 4,8 W
(z ogrzewaniem)

ok. 1 W

ok. 1 W

CCD

CCD

1/3” CMOS

Czujnik CCD 1/4”

1/3” CCD

1/4” CMOS

1/4” CMOS

310 000

330 000

355 000

270 000

290 000

307 000

307 000

125° po przekątnej
poz.: ok. 95°
pion.: ok. 70°

125° po przekątnej
poz.: ok. 95°
pion.: ok. 70°

140° po przekątnej
poz.: ok. 90°
pion.: ok. 70°

120° po przekątnej
poz.: ok. 90°
pion.: ok. 70°

120° po przekątnej
poz.: ok. 108°
pion.: ok. 92°

150° po przekątnej
poz.: ok. 115°
pion.: ok. 90°

150° po przekątnej
poz.: ok. 115°
pion.: ok. 90°

< 0,5 luksa

< 0,5 luksa

< 1 luksa, 0 luksów
z doświetleniem LED

< 1 luksa, 0 luksów
z doświetleniem LED

< 0,1 luksa, 0 luksów
z doświetleniem LED

< 0,5 luksa, 0 luksów
z doświetleniem LED

< 0,5 luksa, 0 luksów
z doświetleniem LED

-20 do +50

-20 do +60

-20 do +70

-20 do +65

-30 do +65

-20 do +70

-20 do +70

czarny

czarny

czarny / biały

czarny

srebrny

czarny

czarny

6g

6g

6g

8g

10 g

8g

8g

200 g

300 g

100 g

200 g

300 g

100 g

60 g

elektroniczna

elektroniczna

elektroniczna

elektroniczna

elektroniczna

elektroniczna

elektroniczna

przełączana

przełączana

przełączana

przełączana

przełączana

ustawiona fabrycznie

ustawiona fabrycznie

IP 40

IP 67

IP 69K

IP 68

IP 69K

IP 68

IP 68

Kamera, kabel
przyłączeniowy
od monitora
do kamery o dł. 20 m,
elementy montażowe
do wszystkich
podzespołów

Kamera, kabel
przyłączeniowy
od monitora
do kamery o dł. 20 m,
elementy montażowe
do wszystkich
podzespołów

Kamera, kabel
systemowy o dł. 20 m,
elementy montażowe
(CAM 18NAV: adapter
na kablu umożliwiający
podłączenie
do systemu nawigacji)

Kamera, kabel
systemowy o dł. 20 m,
elementy montażowe

Uwaga: Kabel
systemowy nie jest
elementem zestawu.
W zależności
od wymagań należy
zamówić kabel
przedłużający ADR lub
standardowy.

Kamera, kabel
systemowy o dł. 20 m

Kamera, kabel
systemowy o dł. 20 m,
adapter umożliwiający
podłączenie
do systemu nawigacji
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BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

84 x 58 x 44
(z uchwytem)

ZASILANIE I STEROWANIE

93 x 66 x 93

HIGIENA I URZĄDZENIA SANITARNE

79 x 50 x 79

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE

CAM 11

3.19 / Dometic PerfectView RVS

DANE TECHNICZNE

MONITORY

M 55L

M 75L

9600000061

9600000062

9600000063

Kolorowy monitor LCD 5"

Kolorowy monitor LCD 7"

Wysokiej jakości kolorowy monitor LCD
5"

146 x 87 x 26

190 x 110 x 26

146 x 87 x 26

Przekątna obrazu

5"/127

7"/178

5"/127

Napięcie robocze

od 11 do 30 V DC

od 11 do 30 V DC

od 11 do 30 V DC

8W

8W

8W

384 000

384 000

384 000

-20 do +70

-20 do +70

-20 do +70

Waga

350

400

400

Jasność cd/m²

350

400

400

Przyciemnianie

automatyczne (fotorezystor)

automatyczne (fotorezystor)

automatyczne (fotorezystor)

–

–

2+1
z wykrywaniem sygnału

2+1
z wykrywaniem sygnału

3+1
z wykrywaniem sygnału

Przełączanie kamery

–

–

–

Sterowanie funkcjami

–

–

–

Konfigurowane znaczniki
odległości

–

–

przełączana

przełączana

przełączana

Certyfikat E, ISO 16750

Certyfikat E, ISO 16750

Certyfikat E, ISO 14982

Nr katalogowy
Opis
Wymiary
(szer. x wys. x gł., z uchwytem)

Pobór mocy
Rozdzielczość (piksele)

M 55LX

PAL/NTSC auto
Temperatura pracy (°C)
Odporność na wibracje 6 g

Zdejmowana osłona
przeciwsłoneczna
Wejścia kamery

Funkcja lustrzanego
odbicia obrazu
Certyfikaty
Zalety

188 — DOMETIC.COM

Możliwość automatycznego lub ręcznego włączenia, automatyczne przełączenie dzień/noc, funkcja normalnego obrazu lub
lustrzanego odbicia, możliwość zapisu ustawień obrazu dla każdej kamery, głośnik, podświetlenie LED

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści oraz w specyfikacjach i dostępności produktów w ramach ich udoskonaleń technicznych.

CHŁODZENIE

M 9LQ

9600000064

9600000065

9600000060

Wysokiej jakości kolorowy monitor LCD 7"

Wysokiej jakości kolorowy monitor LCD 7"

Monitor o podwyższonej wytrzymałości 9"

190 x 110 x 26

197,2 x 132 x 30,5

234 x 158 x 40 mm

7"/178

7"/178

9"/229

od 11 do 30 V DC

od 12 do 32 V DC

od 11 do 32 V DC

8W

6W

8W

384 000

384 000

385 000

PAL
-20 do +70

-20 do +70

400

680

800

400

400

350

automatyczne (fotorezystor)

automatyczne

automatyczne

–

_

3+1
z wykrywaniem sygnału

3

4

–

–

Zintegrowany moduł poczwórny

–

–

przyciski / ekran dotykowy

przełączana

przełączana

Certyfikat E, ISO 14982

Certyfikat E, IP 69K

Możliwość automatycznego lub ręcznego włączenia, automatyczne przełączenie dzień/noc, funkcja normalnego
obrazu lub lustrzanego odbicia, możliwość zapisu ustawień obrazu dla każdej kamery, głośnik, podświetlenie LED

przełączana
Homologacja E
Poczwórny rozdzielacz pozwalający na jednoczesne
wyświetlanie 4 obrazów z kamer, obsługa za pomocą
przycisków czujników (monitor) lub ekranu dotykowego
(poczwórny rozdzielacz),możliwość ustawienia funkcji
lustrzanego odbicia obrazu dla każdej kamery
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BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

–

ZASILANIE I STEROWANIE

-20 do +70

HIGIENA I URZĄDZENIA SANITARNE

M 70IP

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE

M 75LX

KATALOG 2018

BOGATA OFERTA WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO
DO SAMOCHODÓW OSOBOWYCH, CIĘŻAROWYCH I DOSTAWCZYCH

