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MOBILE LIVING
MADE EASY.
WITAJ W ŚWIECIE DOMETIC!
Miliony ludzi na całym świecie korzystają z produktów Dometic. Tym, co ich łączy jest pragnienie
wolności i niezależności w drodze. Naszym zadaniem jest zaspokojenie ich podstawowych
potrzeb w podróży, takich jak gotowanie, przechowywanie żywności, dbanie o czystość
czy utrzymanie przyjemnej temperatury. Projektujemy również rozwiązania podnoszące
bezpieczeństwo na drodze i wspomagające kierowców podczas podróży. A także innowacyjne
urządzenia elektroniczne pozwalające w inteligentny sposób wykorzystywać cenną moc
akumulatora. Zapoznaj się z naszym katalogiem na sezon 2019 i odkryj nowe horyzony! Wejdź do
świata Dometic. W czym możemy Ci pomóc?
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SPIS TREŚCI
KATALOG 2019

CHŁODZENIE
Uwielbiasz podróżować w słoneczną pogodę?
Rozkoszuj się podróżą i idealnym klimatem wewnątrz kampera lub przyczepy kempingowej.
Zadbają o niego klimatyzatory Dometic.

STRONY 8 – 81

HIGIENA
I URZĄDZENIA
SANITARNE

ZASILANIE
I STEROWANIE

Gdziekolwiek jesteś, ciesz się przyjemnym uczuciem
czystości na pokładzie. Nasze systemy sanitarne
do zastosowań mobilnych są owocem kilkudziesięciu
lat prac rozwojowych.

Inteligentne systemy elektroniczne i poręczne
akcesoria zawsze zapewniają wystarczającą
ilość energii elektrycznej na pokładzie. Nawet
w odległych zakątkach świata, w których nie ma
dostępu do sieci elektroenergetycznej.

STRONY 146 – 169

STRONY 170 – 205
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CHŁODZENIE
Klimatyzatory
Markizy
Okna

8 – 25
26 – 57
58 – 81

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE
Gotowanie
Lodówki przenośne
Lodówki wolnostojące i do zabudowy

ŻYWNOŚĆ
I NAPOJE
Gotuj, co tylko zechcesz, ciesz się posiłkami
z przyjaciółmi, a Twoje zapasy pozostaną
świeże przez całą podróż. Zadbaliśmy o to
w najdrobniejszych szczegółach.

STRONY 82 – 145

82 – 101
102 – 121
122 – 145

HIGIENA I URZĄDZENIA SANITARNE
Urządzenia sanitarne
Czyszczenie

146 – 159
160 – 169

ZASILANIE I STEROWANIE
Energia
Oświetlenie

170 – 199
200 – 205

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA
Wspomaganie kierowcy
Rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa

206 – 227
228 – 233

DANE TECHNICZNE
Dane techniczne

BEZPIECZEŃSTWO
I OCHRONA
Usiądź wygodnie i odpręż się. Dzięki akcesoriom
Dometic możesz korzystać z najcenniejszych chwil w roku
w komforcie i przy pełnym poczuciu bezpieczeństwa.

STRONY 206 – 233

234 – 265

DOMETIC W SIECI
Na naszej stronie znajdziesz kompletną 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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NOWOŚCI
2019
Zgodnie z naszym motto „Mobile living made easy” prezentujemy kilka stworzonych przez nas innowacji, zapewniających jeszcze większą
swobodę i niezależność w podróży. Zaprojektowaliśmy nową markizę, którą można rozłożyć w okamgnieniu. Właściciele Fiata Ducato
zapewne docenią pojawienie się nowej, podwójnie plisowanej rolety na przednią szybę. Z kolei nasze nowe, otwierane na obie strony
lodówki serii 10 rewolucjonizują sposób przechowywania żywności

NOWOŚĆ!
DOMETIC PW 1100
MARKIZA ŚCIENNA
Nową markizę ścienną Dometic PerfectWall
PW 1100 można rozłożyć (i złożyć) szybciej,
bezpieczniej i łatwiej niż wszystkie inne,
jakie widziałeś do tej pory. Zapewnia to
opatentowana technologia – oferowana
wyłącznie przez Dometic.

Więcej informacji na str. 32 – 35

6 — DOMETIC.COM

i napojów w kamperach i przyczepach kempingowych. Do busów
kempingowych oferujemy zaś bardziej kompaktowy model wyposażony w wydajny, kompresorowy agregat chłodniczy. Na koniec warto
wspomnieć o przenośnym akumulatorze wyposażonym w najnowocześniejszą technologię litową, zapewniającym wygodę przez dłuższy czas podczas podróży z dala od zasilania sieciowego.

NOWOŚĆ!
DOMETIC FP 300
PLISOWANA ROLETA
NA PRZEDNIĄ SZYBĘ
Ta nowa, plisowana roleta na przednią
szybę została zaprojektowana specjalnie
do Fiata Ducato i pokrewnych modeli busów
kempingowych. Chroni przed ciekawskimi
spojrzeniami oraz przed gorącem i chłodem.
A co najlepsze, można ją przygotować do
użycia w ciągu kilku minut!
Więcej informacji na str. 79

NOWOŚĆ!
DOMETIC DB1R I DB3R
POJEDYNCZA ROLETA I ROLETA
O STRUKTURZE PLASTRA MIODU DO
OKIEN W POJAZDACH REKREACYJNYCH
Nasze dwa nowe modele zostały zaprojektowane specjalnie do nowoczesnych pojazdów.
Są wstępnie montowane w fabryce w celu
uzyskania idealnego dopasowania. Oba
modele wyposażono w roletę zaciemniającą
i moskitierę, które można podnosić i opuszczać niezależnie od siebie.
Więcej informacji na str. 74 – 75

Pierwsza
na
świecie
NOWOŚĆ!
RMD 10.5
LODÓWKA Z DWUSTRONNYMI DRZWIAMI
Nową lodówkę absorpcyjną Dometic serii 10 można otwierać zarówno
na lewą, jak i na prawą stronę – bez konieczności przekładania zawiasu.
Wystarczy użyć jednego z dwóch wygodnych aluminiowych uchwytów,
umieszczonych na całej wysokości lodówki.
Więcej informacji na str. 132 – 134

NOWOŚĆ!
DOMETIC RC 10.4
MOC KOMPRESORA DO BUSÓW
Kompaktowe wymiary zewnętrzne,
imponująca wydajność chłodzenia
i opatentowany wyjmowany zamrażalnik –
nowe lodówki kompresorowe serii Dometic
RC 10.4 zapewnią Ci świeże zapasy,
bez względu na to, dokąd zaprowadzi
Cię przygoda.

Więcej informacji na str. 135 – 136

NOWOŚĆ!
DOMETIC PLB40
KOMPAKTOWY I BARDZO LEKKI
AKUMULATOR

NOWOŚĆ!
DOMETIC SINEPOWER DSP-C
ROZWIĄZANIE W ZAKRESIE
ZASILANIA TYPU „WSZYSTKO
W JEDNYM”

Dłuższe podróże z dala od zasilania
sieciowego! Akumulator litowo-żelazowofosforanowy Dometic PLB40 to przenośne
źródło zasilania do elektrycznych lodówek
turystycznych i innych urządzeń na 12 V.
Lekki i łatwy do przenoszenia – zapewnia
całkowitą niezależność.

Inteligentne połączenie inwertera
i automatycznej ładowarki monitoruje
napięcie sieciowe i odpowiednio reaguje
na każdą sytuację, uzupełniając zewnętrzne
zasilanie lub, kiedy nie jest to konieczne,
ładując akumulator pojazdu.

Więcej informacji na str. 178 – 179

Więcej informacji na str. 196 – 197
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/ KLIMATYZATORY
/ MARKIZY
/ OKNA

CHŁOD

ZENIE

CHŁODZENIE
INFORMACJE OGÓLNE

SZEROKIE PERSPEKTYWY…
KLIMATYZATORY, MARKIZY I OKNA DLA DOSKONAŁEGO WYPOCZYNKU
Większość z nas lubi południowe kraje i upalne, słoneczne lato. Niestety nawet w umiarkowanych strefach klimatycznych słońce potrafi tak mocno nagrzać pojazd, że przebywanie w jego wnętrzu staje
się nie lada wyzwaniem. Alternatywa: klimatyzator Dometic, który
pozwoli swobodnie oddychać mimo panującego za szybą upału
i w komforcie cieszyć się urokami podróży!
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A kiedy zatrzymasz się już w pięknym miejscu, zmień przestrzeń
przed samochodem w prywatne, mobilne patio z markizą Dometic.
Zapewni Ci ona wiele relaksujących chwil. Okna i okna dachowe
Dometic wpuszczają światło i powietrze do wnętrza pojazdu. Dopasowane systemy rolet i moskitier ochronią Cię przed ciekawskimi
spojrzeniami i owadami. Dzięki tym udogodnieniom możesz cieszyć
się perspektywą wspaniałego wypoczynku podczas urlopu.

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

CHŁODZENIE

01

02

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE
HIGIENA I URZĄDZENIA
SANITARNE

01 KLIMATYZATORY

02 MARKIZY
W ofercie Dometic znajdują się rozwiązania
odpowiadające każdym potrzebom:
markizy ścienne i dachowe do przyczep
kempingowych oraz różnych rodzajów
kamperów. Oferta obejmuje ręczne
i elektryczne markizy o długości od 1,50 m
do 6 m, w atrakcyjnych kolorach tkanin
i obudowy, pasujących do danego pojazdu
rekreacyjnego.

03 OKNA
Okna uchylne i przesuwne od lidera
na rynku – doskonałe wykonanie,
łatwa obsługa oraz izolacja zgodna ze
standardami budowlanymi. A także okna
dachowe w różnych wersjach i rozmiarach,
teraz również łazienkowe.
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BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

Klimatyzatory dachowe i podławkowe
Dometic nie tylko chłodzą, ale także osuszają
powietrze. Osobom pragnącym dodatkowej
wygody, polecamy nasze innowacyjne
modele FreshLight. Te klimatyzatory
dachowe wyposażone są w zintegrowane
okno, a zatem oprócz doskonałej
temperatury na pokładzie zapewniają
również naturalne oświetlenie z góry.

ZASILANIE I STEROWANIE

03

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.

CHŁODZENIE

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE

HIGIENA I URZĄDZENIA
SANITARNE

ZASILANIE I STEROWANIE

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

ZATORY
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CHŁODZENIE
KLIMATYZATORY

BESTE

MARKEN

2019
1. PLATZ
Dometic
Klimaanlagen

KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY DACHOWE I PODŁAWKOWE DOMETIC NIE TYLKO CHŁODZĄ,
ALE TAKŻE OSUSZAJĄ POWIETRZE. TAK POWSTAJE PRZYJAZNY KLIMAT!
Czy to w domu, czy w pojeździe rekreacyjnym – o naszym dobrym samopoczuciu, oprócz temperatury, decyduje także wilgotność powietrza. Przy niższej wilgotności powietrza jesteśmy w stanie tolerować
nawet bardzo wysokie temperatury. Przy wysokiej wilgotności ciepło
wyjątkowo daje się nam we znaki – pojawiają się zaburzenia krążenia
i problemy ze spaniem.

Zadaniem dobrego klimatyzatora do kampera nie jest więc tylko
chłodzenie powietrza w środku, ale także jego osuszanie. By zarówno chłodzenie, jak i osuszanie, było skuteczne – również przy wysokich temperaturach otoczenia, klimatyzatory Dometic wykorzystują
wydajną technologię kompresorową. Każdy z pięciu modeli urzeczywistni Twój osobisty sen o doskonałym klimacie na pokładzie!

PRZEGLĄD KLIMATYZATORÓW* WG DŁUGOŚCI POJAZDU
Klimatyzatory dachowe
FreshJet
KLIMATYZATOR

FJ 1700

Klimatyzator dachowy z oknem
FreshLight

Klimatyzator podławkowy
FreshWell

FJ 2200

FJ 3200

FL 2200

FW 3000

–

–
–

–

–

–
–

–

–

–

–
–

–

–
–

–
–

PRZYCZEPY KEMPINGOWE
6m
7m
8m
powyżej 8 m

–
–
–

–
–

KAMPERY
6m
7m
8m
powyżej 8 m

–
–
–
–

–
–

–
–

BUSY KEMPINGOWE
6m
6,50 m

–
–

–
–

*Przegląd zawiera typowe zalecenia dla pojazdów o danej wielkości. W zależności od ich typu i izolacji najbardziej odpowiedni klimatyzator może różnić się
od podanego w tabeli.
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Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści opisów, specyfikacjach i dostępności produktów w ramach ich udoskonaleń technicznych.

CHŁODZENIE

01

02

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE
HIGIENA I URZĄDZENIA
SANITARNE

01 KLIMATYZATORY DACHOWE

02 KLIMATYZATOR DACHOWY
Z OKNEM
Wybierając jedyny na świecie tego typu
klimatyzator, nie musisz rezygnować z okna
w dachu – wręcz przeciwnie. W modelu
Dometic FreshLight okno jest bowiem
zintegrowane z korpusem urządzenia.
Efekt: przyjemne temperatury we wnętrzu
kampera lub przyczepy, a na dodatek
naturalne oświetlenie.

03 KLIMATYZATOR PODŁAWKOWY
Klimatyzator podławkowy ma wiele zalet:
nie zmienia obciążenia dachu, wymiarów
zewnętrznych ani środka ciężkości kampera
lub przyczepy. W naszym modelu FreshWell
3000 dystrybucja powietrza odbywa się
przez trzy otwory wylotowe, które można
dowolnie rozmieścić w pojeździe. Dzięki
technologii pompy ciepła klimatyzator
ten można również wykorzystywać
do ogrzewania.
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BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

03

ZASILANIE I STEROWANIE

Klimatyzatory dachowe pozwalają
zaoszczędzić dużo miejsca. Pracują bardzo
efektywnie, wzorując się na naturze:
unoszące się ciepłe powietrze jest zasysane
i chłodzone, a zimne powietrze opada
zgodnie z prawami fizyki. Klimatyzatory
dachowe Dometic zostały zaprojektowane
z myślą o standardowych otworach
dachowych (40 x 40 cm). Z reguły wystarczy
zainstalować je w miejsce okna dachowego.

CHŁODZENIE
KLIMATYZATORY / KLIMATYZATORY DACHOWE

DOMETIC
FRESHJET
DO WSZYSTKICH ROZMIARÓW KAMPERÓW I PRZYCZEP KEMPINGOWYCH

Seria klimatyzatorów FreshJet składa się z trzech modeli o różnej
wydajności chłodzenia. Są to dwa oszczędzające miejsce, ultrakompaktowe klimatyzatory i jeden model o wysokiej wydajności
do większych pojazdów.
Podczas doboru odpowiedniej mocy urządzeń należy wziąć pod uwagę wielkość pomieszczenia, żądaną temperaturę oraz miejsca, w które

zamierzasz się wybierać. Mniejszy klimatyzator FreshJet cechuje się
bardzo niską wartością prądu rozruchowego, zaś modele o wyższej
mocy (FreshJet 2200 / 3200) posiadają układ miękkiego startu, co
zapewnia ich niezakłóconą pracę nawet na polach kempingowych
ze słabym zabezpieczeniem sieci elektrycznej.

•
•
•
•

Niewielkie wymiary i niska waga
Przyjemnie chłodne, osuszone powietrze
Z funkcją ogrzewania
Bardzo niska wartość prądu rozruchowego, modele
FreshJet 2200 / 3200 z układem miękkiego startu
• Trzy warianty mocy do pojazdów o długości nawet
ponad 8 m
• Instalacja dwóch klimatyzatorów FreshJet
1700 / 2200 pozwala uzyskać odrębne strefy
klimatyzacji w większych pojazdach
• Możliwość pracy urządzenia również podczas jazdy
(12 lub 24 V DC) przy zainstalowanym dodatkowym
zestawie zasilającym

BESTE

MARKEN

2019
1. PLATZ
Dometic
Klimaanlagen

RAMY ADAPTACYJNE
DOMETIC FRESHJET FJ-AF
Rama adaptacyjna do montażu klimatyzatorów lub okien dachowych w otworach
o rozmiarze większym niż standardowy (400 x 400 mm).
Nr katalogowy 9103500476

DOMETIC DUC-AF
Rama adaptacyjna do Fiata Ducato typ 250 z ryflowanym dachem. Odpowiednia do
otworów w dachu mierzących 400 x 400 mm. Idealna do montażu okien dachowych Mini
Heki oraz klimatyzatorów.
Nr katalogowy 9104114007
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Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści opisów, specyfikacjach i dostępności produktów w ramach ich udoskonaleń technicznych.

CHŁODZENIE

DYFUZOR POWIETRZA –
DO WSZYSTKICH MODELI FRESHJET

HIGIENA I URZĄDZENIA
SANITARNE

Przy projektowaniu dyfuzora powietrza
FreshJet wykorzystano najnowszą wiedzę
z zakresu dynamiki płynów. Powietrze
jest wydmuchiwane pełną mocą w dwóch
kierunkach, do przodu i do tyłu. Umożliwia
to bardzo szybkie i efektywne chłodzenie
przestrzeni mieszkalnej. Oba strumienie
powietrza można dowolnie regulować:
w lewo lub w prawo, w kierunku podsufitki
lub podłogi. Przyciemniane oświetlenie
LED to kolejny element atrakcyjnego
wzornictwa.

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE

We
wszystkich
modelach
FreshJet

DYFUZOR POWIETRZA
DOMETIC

ZASILANIE I STEROWANIE

• Wyjątkowe wzornictwo
• Zoptymalizowane rozprowadzanie powietrza
w dwóch kierunkach – wydajne chłodzenie
• Przyciemniane oświetlenie LED
• Łatwa konserwacja (mocowanie na magnes)

Z pilotem zdalnego
sterowania

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

Możliwość indywidualnej regulacji kierunku
nawiewów: na lewo lub na prawo, na podsufitkę
lub na podłogę.

Możliwość sterowania wszystkimi funkcjami
za pomocą pilota. Ponadto możliwość
włączania / wyłączania klimatyzatora FreshJet
i oświetlenia na panelu sterowania.

Możliwość przyciemniania zainstalowanego
dookoła oświetlenia LED za pomocą pilota lub
panelu sterowania.

	FUNKCJA MIĘKKIEGO STARTU
FRESHJET 2200 / 3200
Funkcja miękkiego startu umożliwia prawidłowe uruchomienie naszych modeli FreshJet o wysokiej mocy nawet na polach
kempingowych o niestabilnym zasilaniu. Dodatkowo wspomaga ona silnik w krytycznej fazie rozruchu, tak aby klimatyzator mógł się uruchomić, zanim zadziałają bezpieczniki.
Kolejną zaletą jest duża tolerancja spadków napięcia, spowodowanych długimi, improwizowanymi przyłączami (przedłużaczami bębnowymi).

MOBILE LIVING MADE EASY — 17

CHŁODZENIE
KLIMATYZATORY / KLIMATYZATORY DACHOWE

KOMPAKTOWA KLASA FRESHJET: SUPERPŁASKA
KONSTRUKCJA Z OŚWIETLENIEM I OGRZEWANIEM
Eleganckie wzornictwo i niewielka wysokość zabudowy sprawiają,
że nasze dwa kompaktowe modele FreshJet doskonale komponują
się z innymi urządzeniami montowanymi na dachu, takimi jak anteny satelitarne czy światła dachowe. Pozostaje nawet dość miejsca
na zainstalowanie drugiego klimatyzatora FreshJet w celu utworzenia oddzielnych stref klimatyzacji. Bardzo niska wartość prądu roz-

ruchowego w przypadku FreshJet 1700 i układ miękkiego startu w
modelu 2200 zapewniają ich niezakłóconą pracę nawet na polach
kempingowych ze słabym zabezpieczeniem sieci elektrycznej.

Z układem
miękkiego
startu

DOMETIC FRESHJET 1700

DOMETIC FRESHJET 2200

Klimatyzator dachowy z dyfuzorem powietrza do pojazdów
o długości < 6 m

Klimatyzator dachowy z dyfuzorem powietrza do pojazdów
o długości > 7 m

• Niezwykle kompaktowa i lekka konstrukcja
• Chłodzenie, ogrzewanie lub osuszanie powietrza za jednym
naciśnięciem przycisku
• Idealny do pojazdów o długości do 6 m
• Moc chłodzenia: 1 700 W / 5 800 BTU / h
• Moc grzania: 800 W

• Niezwykle kompaktowa i lekka konstrukcja
• Chłodzenie, ogrzewanie lub osuszanie powietrza za naciśnięciem
przycisku
• Doskonale nadaje się do pojazdów o długości do 7 m
• Moc chłodzenia: 2 200 W / 7 500 BTU / h
• Moc grzania: 1 200 W
• Układ miękkiego startu – bezproblemowe uruchamianie
nawet przy słabym zabezpieczeniu sieci

Nr katalogowy 9105306658

Nr katalogowy 9105306515

CHŁODZENIE PODCZAS JAZDY
ZESTAW DC DSP-T 12 / 24
Zestawy DC umożliwiają korzystanie z klimatyzatorów również w trakcie jazdy
(12 lub 24 V DC).
Zestaw DC DSP-T 12 / FreshJet 1700 / 2200 / 3200, 12 V / Nr katalogowy 9600007286
Zestaw DC DSP-T 24 / FreshJet 1700 / 2200 / 3200, 24 V / Nr katalogowy 9600007287
Dane techniczne są dostępne na str. 237
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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

Ten model posiada moc, która umożliwia efektywne klimatyzowanie przyczep kempingowych i kamperów o długości nawet powyżej
8 m – a także ich ogrzewanie. Pompa ciepła zapewnia przyjemną
temperaturę we wnętrzu nawet w chłodne dni i wieczory. Klimatyzator FreshJet 3200 ma kompaktową budowę i relatywnie niską
wagę. Układ miękkiego startu zapewnia bezproblemowe uruchamianie nawet przy słabym zabezpieczeniu sieci.

CHŁODZENIE

FRESHJET – DUŻA MOC DO DUŻYCH POJAZDÓW

HIGIENA I URZĄDZENIA
SANITARNE

Układ
miękkiego
startu i pompa
ciepła

ZASILANIE I STEROWANIE

DOMETIC FRESHJET 3200

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

Klimatyzator dachowy z dyfuzorem powietrza do pojazdów
o długości od 7 m
•
•
•
•
•
•

Niezwykle kompaktowa i lekka konstrukcja
Chłodzenie, ogrzewanie lub osuszanie powietrza za naciśnięciem przycisku
Doskonale nadaje się do pojazdów o długości do 7 m
Wydajne rozprowadzanie powietrza w dwóch kierunkach
Bardzo niski prąd rozruchowy
Można użyć dwóch klimatyzatorów dla stworzenia odrębnych stref
klimatycznych w większych pojazdach
• Możliwość pracy również podczas jazdy po zainstalowaniu
opcjonalnego zestawu zasilającego DC
• Moc chłodzenia: 2800 W / 9560 BTU/h
• Moc grzania: 3300 W
Nr katalogowy 9105306659
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CHŁODZENIE
KLIMATYZATORY / KLIMATYZATORY DACHOWE

FRESHLIGHT
KLIMATYZATOR
I OKNO DACHOWE
W JEDNYM URZĄDZENIU
UNIKALNE POŁĄCZENIE KLIMATYZATORA Z OKNEM
Wybierając ten nowatorski klimatyzator, nie musisz rezygnować z okna w dachu –
wręcz przeciwnie. W serii klimatyzatorów Dometic FreshLight okno zostało zintegrowane
w korpusie urządzenia. Efekt: przyjemne temperatury we wnętrzu kampera
lub przyczepy, a na dodatek naturalne oświetlenie.

Przez okno
do pojazdu
wpada naturalne
światło

WBUDOWANE OKNO
DACHOWE

Opatentowany system nawiewu rozprowadza
chłodne, osuszone, oczyszczone z kurzu
i zanieczyszczeń powietrze w wybranych
kierunkach.

AKTYWNY SYSTEM
WENTYLACYJNY

Aktywny wywietrznik skutecznie i szybko
odprowadza nieświeże powietrze z wnętrza.
Gwarancja wydajnej cyrkulacji powietrza!

ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ

Dwie przyciemniane, wbudowane w osłonę
dyfuzora powietrza lampy LED zapewniają
nastrojowe oświetlenie.

DOMETIC FRESHLIGHT 2200
Klimatyzator dachowy z oknem dachowym
do pojazdów o długości do 7 m

W zestawie z pilotem zdalnego sterowania

ZASILANIE I STEROWANIE

Nr katalogowy 9102900165

HIGIENA I URZĄDZENIA
SANITARNE

• Klimatyzator dachowy z oknem dachowym do
pojazdów o wysokości do 7 m
• Wydajność chłodzenia: 2200 W / 7500 BTU/h
• Wygodna regulacja temperatury i prędkości
dmuchawy za pomocą pilota
• Panel sterowania ze zintegrowanym,
przyciemnianym oświetleniem LED
• Indywidualnie regulowany nawiew z trybem
automatycznym
• Energooszczędny tryb chłodzenia oraz pompa
ciepła w trybie grzania
• Okno dachowe z aktywnym systemem
wentylacji i łatwą w obsłudze roletą

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE

Pierwszy na świecie klimatyzator dachowy
z zintegrowanym oknem dachowym,
zapewniający idealną temperaturę, bez
potrzeby rezygnowania z naturalnego
światła. Odpowiedni do pojazdów o
długości do 7 m.

CHŁODZENIE

Pierwszy
na świecie
klimatyzator
dachowy ze
zintegrowanym
oknem

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

DOMETIC FRESHLIGHT FL-PC
Pokrowiec ochronny do klimatyzatorów
FreshLight 1600 i 2200
Pokrowiec odporny na warunki pogodowe,
przystosowany do zabezpieczania
klimatyzatorów dachowych FreshLight.
Nr katalogowy 9103500237

CHŁODZENIE PODCZAS JAZDY
ZESTAW DC DSP-T 12 / 24
(WYPOSAŻENIE DODATKOWE)
Zestawy DC umożliwiają korzystanie z klimatyzatorów również
w trakcie jazdy (12 lub 24 V DC).
Zestaw DC DSP-T 12 / 12 V / Nr katalogowy 9600007286
Zestaw DC DSP-T 24 / 24 V / Nr katalogowy 9600007287
Dane techniczne są dostępne na str. 237
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CHŁODZENIE
KLIMATYZATORY / KLIMATYZATOR PODŁAWKOWY

KLIMATYZATOR
PODŁAWKOWY
CHŁODZENIE I OGRZEWANIE W POJAZDACH WSZELKICH ROZMIARÓW

Czy znajdzie się jeszcze miejsce w schowku bagażowym? Jeśli tak,
to jest to idealne miejsce na klimatyzator: bez obciążania dachu,
zmiany środka ciężkości ani wysokości pojazdu – można go nadal
swobodnie parkować pod przydomową wiatą garażową.
Dometic FreshWell 3000 jest najmniejszym klimatyzatorem podławkowym dostępnym w kategorii o mocy do 2 700 W. To wyposażone
w nowoczesną pompę ciepła urządzenie zapewnia również odpowiednio skuteczne ogrzewanie w chłodne dni.

FreshWell 3000 jest nadzwyczaj cichy, a system dyfuzyjny tworzy
przyjemny strumień powietrza. Odpowiednie akcesoria pozwalają
na jego równomierne rozprowadzanie poprzez trzy otwory wylotowe, które można dowolnie rozmieścić w pojeździe – skupione
w jednym punkcie albo w różnych pomieszczeniach. Dzięki zastosowaniu odpowiedniego zestawu DC z klimatyzatora podławkowego można korzystać również podczas jazdy.

INDYWIDUALNIE DOSTOSOWANY SYSTEM DYSTRYBUCJI POWIETRZA
Po zamontowaniu FreshWell 3000 za pomocą akcesoriów można
dostosować system rozprowadzania powietrza do własnych potrzeb – np. umieścić wszystkie trzy wyloty razem w jednym, centralnym miejscu i ustawić je w jednym kierunku. Można też zainsta-
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lować je w różnych miejscach i kierować na odpowiednie obszary,
np. część jadalną lub sypialną.

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

Z układem
miękkiego
startu

Klimatyzator podławkowy do pojazdów o długości do 8 m

• Klimatyzator podławkowy dla pojazdów do 8 m
• Wydajność chłodzenia: 2700 W / 9200 BTU/h
• Moc grzania (pompa ciepła + element grzejny): do 3000 W*

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE

Wygodnie umiejscowiony pod ławką w samochodach
kempingowych lub przyczepach, stanowi oszczędzające miejsce
rozwiązanie do pojazdów o długości do 8 m.

CHŁODZENIE

DOMETIC FRESHWELL 3000

Nr katalogowy 9105306670

Wszystkimi funkcjami klimatyzatora można wygodnie sterować
za pomocą pilota zdalnego sterowania: włączaniem / wyłączaniem,
wyborem temperatury, intensywnością nawiewu, trybem pracy,
funkcjami cyfrowymi.
W zestawie z pilotem zdalnego sterowania

* Wraz ze spadkiem temperatury otoczenia moc grzewcza pompy ciepła spada. Korzystanie z niej zaleca się przy temperaturach zewnętrznych powyżej +2 °C.

AKCESORIA DO SAMODZIELNEJ BUDOWY SYSTEMU NAWIEWÓW
Dometic FreshWell
FW-ADG
Okrągła kratka wlotu
powietrza, 2 elementy,
ø 190 mm
Nr katalogowy
9100300018

Dometic FreshWell
FW-ADG
Zestaw kratek nawie
wowych, 3 elementy
Nr katalogowy
9100300077

Dometic FreshWell
FW-ADH
Elastyczny wąż do
systemów klimatyzacji
Nr katalogowy
9100300019

Dometic FreshWell
FW-ADG
Prostokątna kratka
wlotu powietrza
240 x 240 mm
Nr katalogowy
9100300017

CHŁODZENIE PODCZAS JAZDY
ZESTAW DC DSP-T 12 / 24 DO FRESHWELL 3000
Komfort także w drodze – ten wysokiej jakości zestaw umożliwia
korzystanie z klimatyzatora także w trakcie jazdy.
Zestaw DC DSP-T 12 / 12 V / Nr katalogowy 9600007286
Zestaw DC DSP-T 24 / 24 V / Nr katalogowy 9600007287
Dane techniczne są dostępne na str. 237
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BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

Dometic FreshWell
FW-ADC
Kolanko o wygięciu
90° FreshWell,
średnica 60 mm
Nr katalogowy
9100300015

ZASILANIE I STEROWANIE

Cyfrowy wyświetlacz wskazuje wybrane ustawienia, np.
temperaturę, intensywność nawiewu, regulator czasowy, itp.

HIGIENA I URZĄDZENIA
SANITARNE

Pilot zdalnego sterowania

CHŁODZENIE
KLIMATYZATORY / ZESTAWY DC

KLIMATYZACJA
PODCZAS JAZDY
Z ZESTAWAMI DC

PRZYJEMNY CHŁÓD PODCZAS JAZDY

1

Wszystkie klimatyzatory Dometic można wyposażyć w odpowiednie zestawy DC, umożliwiające ich zasilanie z akumulatora pojazdu
na 12 lub 24 V. Dzięki zestawowi DC, nie musisz już czekać, aż dojedziesz na miejsce, aby cieszyć się idealną temperaturą w pojeździe.
Jest to szczególnie przyjemne podczas podróży z rodziną, przyjaciółmi czy zwierzętami.

2

8

3
5

ZNACZNIE WIĘCEJ NIŻ „TYLKO” INWERTER
W ofercie akcesoriów do klimatyzatorów Dometic znajdują się dwa
zestawy DC różniące się mocą znamionową, funkcjami i możliwościami. Ich podstawowe podzespoły stanowią inwertery sinusoidalne oraz rozdzielacz prądu, który dba o optymalną wydajność
energetyczną podczas jazdy, regulując przepływ mocy pomiędzy
akumulatorami rozruchowym i pokładowym a alternatorem. Jednocześnie zapobiega nadmiernemu obciążeniu akumulatorów i pokładowych układów elektronicznych.

7
6

Obwód +12 V
Uziemienie
D+ alternatora
Obwód pomiaru
obciążenia
Obwód 230 V
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4

1. Klimatyzator dachowy
2. Klimatyzator podławkowy
3. Rozdzielacz prądu
4. Inwerter
5. Akumulator pokładowy
6. Alternator
7. Akumulator dodatkowy
8. Gniazdo zewnętrzne 230 V

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

HIGIENA I URZĄDZENIA
SANITARNE

Oba komfortowe zestawy można wykorzystywać ze wszystkimi modelami klimatyzatorów FreshJet. Do ich elementów należą rozdzielacz prądu z zabezpieczeniem przed zbyt niskim napięciem, układ
priorytetowego przełączania sieci 230 V oraz nowy pilot zdalnego
sterowania Dometic DSP-RCT.

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE

W skład naszych dwóch zestawów DC wchodzi wysokiej jakości inwerter generujący czyste napięcie sinusoidalne do zasilania klimatyzatora lub innych urządzeń elektrycznych w trakcie podróży. Zestaw DC DSP-T 12 przeznaczony jest do pojazdów z akumulatorami
na 12 V, a zestaw DC DSP-T 24 – na 24 V.

CHŁODZENIE

DWA ZESTAWY DC
DO WYBORU

ZASILANIE I STEROWANIE
BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

GENERATORY UZUPEŁNIAJĄ LUKĘ
PRZYJEMNY KLIMAT, NAWET KIEDY ZASILANIE SIECIOWE JEST NIEDOSTĘPNE
Dzięki generatorom Dometic możesz cieszyć się komfortem, do jakiego przywykłeś, nawet z dala od utartych szlaków. Zapewniają one
zasilanie w energię elektryczną wszędzie tam, gdzie nie ma dostępu
do stałej sieci energetycznej. Są przez to niezbędne dla entuzjastów
spędzania czasu wolnego na powietrzu, którzy pragną maksymalnej
wolności i niezależności.
Zaprojektowane z myślą o spełnieniu potrzeb miłośników kempingu, generatory na benzynę TEC 29 zapewniają wystarczające zasilanie wszystkich modeli klimatyzatorów Dometic do pojazdów rekreacyjnych. Mogą one oczywiście zasilać również inne urządzenia.
Wyjątkowe zalety: niewielka waga, wydajna praca oraz ograniczona emisja hałasu i nieprzyjemnych zapachów.

Dane techniczne są dostępne na str. 236
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CHŁODZENIE
MARKIZY

MAR

26 — DOMETIC.COM

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

CHŁODZENIE

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE

HIGIENA I URZĄDZENIA
SANITARNE

ZASILANIE I STEROWANIE

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

KIZY
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CHŁODZENIE
MARKIZY

OCHRONA PRZED SŁOŃCEM
I NIE TYLKO
Podróż własnym pojazdem rekreacyjnym ma tę zaletę, że zawsze możesz zatrzymywać się w najpiękniejszych miejscach. Wystarczy wyłączyć silnik, wyciągnąć stół oraz krzesła i rozkoszować się wspaniałym
widokiem. Dzięki markizom Dometic możesz czerpać z niego jeszcze
więcej przyjemności, ponieważ zmieniają one przestrzeń przed pojazdem w Twoje osobiste patio, na którym możesz spędzić wiele relaksujących godzin.

Markizy zapewniają przyjemny cień, ochronę przed deszczem, wiatrem i złą pogodą, a także znacznie więcej. Dzięki odpowiednim akcesoriom mogą szybko zmienić się w dodatkową przestrzeń mieszkalną lub pomieszczenie do spania – wyposażone w okna, drzwi,
zasłony, moskitiery i oświetlenie.

ADAPTER DO MARKIZY

DODATKOWE POMIESZCZENIE

AKCESORIA

Dostosowuje markizę do kształtu pojazdu,
dzięki czemu montaż jest łatwy i estetyczny.

Przedsionki i ściany boczne zapewniają
dodatkowe pomieszczenie przed pojazdem.
Dostępne do wszystkich markiz Dometic.

Nadaj swojej markizie spersonalizowany
charakter za pomocą poręcznych
akcesoriów – oświetlenia LED, rolet,
napinaczy masztów i innych.
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Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści opisów, specyfikacjach i dostępności produktów w ramach ich udoskonaleń technicznych.

CHŁODZENIE

PERFEKCYJNA MARKIZA
DO KAŻDEGO TYPU POJAZDU

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE

Montaż na ścianie

NOWOŚĆ!
PW 1100

PW 1500

PW 3800

•

•

•

PR 2500

•

•

Szerokość (min. – maks.)

2,60 m – 4,50 m

1,50 m – 6,00 m

4,00 m – 6,00 m

2,65 m – 4,50 m

3,50 m – 6,00 m

Wysunięcie (min. – maks.)

2,00 m – 2,50 m

1,0 m – 2,75 m

2,75 m

2,00 m – 2,50 m

2,50 m / 2,75 m

Waga (min. – maks.)

20 kg – 32 kg

11 kg – 48 kg

42 kg – 58,5 kg

27 kg – 45 kg

•

Pilot zdalnego sterowania

•

•

•

•

opcja

opcja

opcja

opcja

Czujnik wiatru
opcja

opcja

opcja

Aluminiowe osłony na końcach

•

•

•

•

•

Uniwersalny wspornik mocujący
w zestawie

•

•

Blokada w przedniej szynie

•

•

•

•

•

•

Osłona przed słońcem i deszczem
Sun & Rain Protect (przednia)

akcesorium

akcesorium

akcesorium

akcesorium

akcesorium

Roleta Rollo +

akcesorium

akcesorium

akcesorium

Osłona przed słońcem i deszczem
Sun & Rain Protect (boczna)

akcesorium

akcesorium

akcesorium

akcesorium

akcesorium

Przedsionek CampRoom*

akcesorium

akcesorium

akcesorium

akcesorium

akcesorium

akcesorium

akcesorium

akcesorium

akcesorium 2)

akcesorium 2)

akcesorium 2)

Teleskopowa korba

Wyłącznik ścienny
Zestaw przyłączeniowy
*) Dostępny jest specjalny model przedsionka CampRoom
do Fiata Ducato

1) Tylko do markiz > 4,0 m
2) Tylko do modeli z silnikiem

MOBILE LIVING MADE EASY — 29

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

Silnik 12 V z pilotem zdalnego
sterowania

ZASILANIE I STEROWANIE

19 kg – 31 kg

•

Bez nóżek
Nóżki
(zintegrowane w przedniej szynie)

opcja1)

opcja

Większe wysunięcie (2,75 m)

1)

HIGIENA I URZĄDZENIA
SANITARNE

Montaż na dachu

PR 2000

CHŁODZENIE
MARKIZY

PERFEKCYJNA MARKIZA,
KTÓRA SPEŁNI WSZELKIE
WYMAGANIA
IDEALNIE DOPASOWANE ROZWIĄZANIA DO MONTAŻU DACHOWEGO I ŚCIENNEGO
Mała lub duża przyczepa, kamper lub bus kempingowy, markiza
do montażu na ścianie lub dachu: Dometic posiada w swojej ofercie
markizy odpowiadające każdym wymaganiom. Jeśli jesteś zwolennikiem komfortu, wybierz elektryczną markizę, która wysuwa się za dotknięciem przycisku — w kilka sekund. Jeśli zaś wolisz ręczną obsługę

za pomocą korby, która nie wymaga zasilania, klasyczny, manualny
model markizy będzie doskonałym rozwiązaniem. Oferujemy markizy o długości od 1,50 m do 6 m, w atrakcyjnych kolorach tkanin i obudowy, co ułatwia ich dopasowanie do wyglądu pojazdu.

MANUALNE LUB Z SILNIKIEM

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

Naszymi manualnymi markizami steruje się
za pomocą dołączonej do zestawu korby.
Do większości z nich dostępny jest również
opcjonalny silnik.

Do wszystkich elektrycznych markiz standardowo
dołączany jest pilot zdalnego sterowania,
umożliwiający wygodną obsługę za naciśnięciem
przycisku.
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NOWY, OPATENTOWANY SYSTEM
EASY LOCK FLIPPER
Stabilnie blokuje nóżki, uniemożliwiając
ich przypadkowe rozłożenie

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

CHŁODZENIE

Osłony na końcach większości markiz Dometic
wykonane są w 100 % z aluminium. Podnosi to
ich odporność na wstrząsy i uderzenia. (PW 1500,
PW 3800, PR 2500)

OPATENTOWANA SZYNA FRONTOWA

ADAPTERY DO MARKIZ

AKCESORIA

Specjalne, opatentowane zamknięcie
umożliwia stabilne zatrzaśnięcie przedniej szyny
w obudowie. (PW 1500, PR 2500)

Ściany i dachy pojazdów są, elementami
konstrukcyjnymi. Oznacza to, że mają one
różne kształty. Kompleksowa oferta adapterów
Dometic umożliwia idealne dopasowanie markizy
do pojazdu w celu umożliwienia doskonałego
montażu.

Dzięki naszej gamie akcesoriów masz mnóstwo
możliwości. Możesz na przykład dodać
do markizy panele boczne dla jeszcze lepszej
ochrony albo cały przedsionek zapewniający
dodatkową przestrzeń przed pojazdem.

TKANINY

TELESKOPOWA KORBA

Nasze markizy zostały wykonane z wysokiej
jakości materiału winylowego i przeźroczystej
akrylowej powłoki. Jest on odporny
na promieniowanie UV, nie ulega degradacji
i można go prać, przez co cechuje się długą
żywotnością. Markizy wykonane są z jednego
kawałka materiału bez szwów.

Do wszystkich manualnych markiz dołączona
jest teleskopowa korba. Można ją łatwo rozłożyć
i dostosować do wysokości pojazdu, co zapewnia
ergonomiczną obsługę. Po złożeniu zaś zajmuje
bardzo niewiele miejsca.

ZASILANIE I STEROWANIE

ALUMINIOWE OSŁONY NA KOŃCACH

Rozmiar markizy uzależniony jest od długości
pojazdu. Kolejnym czynnikiem, który należy
wziąć pod uwagę, jest waga. Im dłuższe markizy,
tym cięższe. Najmniejsze z nich ważą 11 kg,
największe – 58,5 kg. Oznacza to, że markizy
Dometic są jeszcze lżejsze i bardziej kompaktowe
od porównywalnych produktów innych marek.

HIGIENA I URZĄDZENIA
SANITARNE

KOMPAKTOWA OBUDOWA

Markizę elektryczną PW 3800 można wyposażyć
w zabezpieczenie w postaci wbudowanego
czujnika wiatru. Po aktywowaniu czujnika markiza
automatycznie składa się, w razie silnego wiatru –
bez jakiejkolwiek ingerencji użytkownika.

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE

CZUJNIK WIATRU

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA
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CHŁODZENIE
MARKIZY / MARKIZY ŚCIENNE

PERFECTWALL
PW 1100
INTELIGENTNA MARKIZA
Słońce praży, a w okolicy próżno szukać cienia? Na zewnątrz mżawka, a Ty mimo wszystko chcesz
cieszyć się kawą na świeżym powietrzu? Z naszą inteligentną markizą ścienną to żaden problem.
Nową markizę Dometic PerfectWall PW 1100 można rozłożyć (i złożyć) szybciej, bezpieczniej i łatwiej
niż wszystkie inne, jakie widziałeś do tej pory. Zapewnia to opatentowana technologia – oferowana
wyłącznie przez Dometic. Nie ma potrzeby schylania się lub sięgania wysoko ponad głowę.
Koniec z pracochłonnym rozkładaniem! Markizę Dometic Perfect Wall można bardzo szybko rozłożyć
i od razu cieszyć się pięknym widokiem bez zbędnej straty czasu.

NOWOŚĆ!
Ekonomiczne
rozwiązanie:
jakość Dometic
w atrakcyjnej cenie!

WYMIARY

ŁATWE ROZKŁADANIE
DZIĘKI WYSUWANYM
NÓŻKOM
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BEZPIECZNA OBSŁUGA
DZIĘKI SYSTEMOWI
EASY LOCK FLIPPER

NAPINACZ
PRZECHOWYWANY
W SZYNIE PRZEDNIEJ

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

CHŁODZENIE

NOWOŚĆ! ZALETY PW 1100
Łatwe i ergonomiczne rozkładanie dzięki opatentowanym, wysuwanym nóżkom
Bezpieczna obsługa – udoskonalony system Easy Lock Flipper stabilnie blokuje nóżki
Oszczędzające miejsce przechowywanie napinacza w szynie przedniej
Nowa obudowa markizy o zoptymalizowanym kształcie bez widocznych śrub
Długość od 2,6 do 4,5 m, wysunięcie od 2 do 2,5 m
Wysokiej jakości materiał z jednego kawałka – żadnych szwów
Teleskopowa korba
Liczne adaptery dostępne jako akcesoria

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE

•
•
•
•
•
•
•
•

HIGIENA I URZĄDZENIA
SANITARNE
MOBILE LIVING MADE EASY — 33

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

Wystarczy
zaparkować, wysiąść,
rozłożyć markizę –
zadaszona przestrzeń
przed pojazdem jest
gotowa

ZASILANIE I STEROWANIE

Wyjątkowo wytrzymała
konstrukcja:
By cieszyć się markizą przez
długie lata

CHŁODZENIE
MARKIZY / MARKIZY ŚCIENNE

Zintegrowany
napinacz markizy
(markizy o długości
4 m lub większej)

NOWA WERSJA KLASYKA
Markizy PerfectWall PW 1100 mają teraz kilka nowych, opatentowanych funkcji zwiększających komfort użytkowania. Nóżki wysuwa się
z obu stron nowej obudowy o zoptymalizowanym kształcie, zapewniającej łatwe i ergonomiczne rozkładanie markizy. Opatentowany
system Easy Lock Flipper stabilnie je blokuje. Napinacz zapewniający dodatkowe naprężenie materiału można po użyciu schować
w obudowie.

Oprócz tego nowa wersja naszej klasycznej markizy ściennej posiada wszystkie sprawdzone cechy markiz Dometic, takie jak wytrzymała tkanina wykonana z jednego kawałka bez szwów oraz automatyczna regulacja kąta nachylenia przedniej szyny.

Wysuwane nóżki:
Łatwe do rozłożenia, wyjmowane
z narożników markizy, ergonomiczna
obsługa bez schylania się i sięgania
ponad głowę, bezpieczne podparcie
również na nierównym podłożu

Udoskonalona konstrukcja obudowy:
Bez widocznych śrub, dostosowana do
nowoczesnych samochodów kempingowych

WYMIARY
Długość (m)

Wysunięcie (m)

Waga (kg)

Nr katalogowy

2,60

2,00

20,0

9103104251

3,00

2,50

23,0

9103104252

3,50

2,50

26,0

9103104253

4,00

2,50

28,0

9103104254

4,50

2,50

32,0

9103104255
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CHŁODZENIE
ŻYWNOŚĆ I NAPOJE

Do ergonomicznego rozkładania bez schylania się

OPATENTOWANY SYSTEM
EASY LOCK FLIPPER

OPATENTOWANY NAPINACZ MARKIZY
Przechowywanie po użyciu w przedniej szynie
– oszczędność miejsca i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem

OPATENTOWANA SZYNA FRONTOWA

KORBKA TELESKOPOWA

Łatwy dostęp do nóżek, w 100 % szczelne
zamknięcie

Do ręcznej obsługi gładko pracującej przekładni

szary

Nowe wzornictwo Dometic: elegancki wygląd
o wyrazistych kształtach, bez widocznych śrub

KOLORY TKANIN

KOLORY OBUDOWY

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

Markiza PW 1100 w wersji standardowej
dostarczana jest w białej obudowie.
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BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

NOWA KONSTRUKCJA OBUDOWY
W KSZTAŁCIE LITERY S

biały

ZASILANIE I STEROWANIE

Stabilnie blokuje nóżki, uniemożliwiając
ich przypadkowe rozłożenie

HIGIENA I URZĄDZENIA
SANITARNE

OPATENTOWANE, WYSUWANE NÓŻKI

CHŁODZENIE
MARKIZY / MARKIZY ŚCIENNE

PERFECTWALL
PW 1500
WYTRZYMAŁA MARKIZA ŚCIENNA – RÓWNIEŻ DO BARDZO DUŻYCH POJAZDÓW

Rozmiary do
6 m x 2,75 m

Z długością od 1,5 m do 6 m Dometic PerfectWall PW 1500 pasuje
praktycznie do wszystkich dostępnych obecnie modeli pojazdów.
Niezależnie od długości markizy stosowana jest ta sama obudowa,
która znacznie obniża względną wagę dłuższych markiz (> 4,0 m).
Detale, takie jak osłony na końcach wykonane w 100 % z aluminium
odzwierciedlają standard jakościowy PW 1500 i zapewniają jej dłu-

gą żywotność. Dzięki automatycznie obracającej się szynie frontowej markiza wsuwa się oraz wysuwa cicho i bez problemów. Obsługiwana za pomocą korbki teleskopowej, może zostać wyposażona
we w pełni zintegrowany silnik (12 V) z ręcznym zwijaniem markizy
w sytuacji awaryjnej.

WYMIARY
Długość (m)

Wysunięcie (m)

Waga (kg)

Długość (m)

Wysunięcie (m)

Waga (kg)

1,50

1,00

11,0

4,50

2,50 / 2,75

33,0

2,60

2,00

21,0

5,00

2,50 / 2,75

36,0

3,00

2,50

24,0

5,50

2,50 / 2,75*

39,0

3,50

2,50

27,0

6,00

2,50* / 2,75*

48,0

4,00

2,50 / 2,75

30,0

* dostępna wyłącznie z silnikiem i 3 wysuwanymi ramionami

Markizy są oferowane również z silnikiem 12 V, dla modeli o długości 4 m lub dłuższych – z wysunięciem 2,75 m.
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CHŁODZENIE

ZALETY PW 1500
Aluminiowe osłony na końcach, odporne na wstrząsy i uderzenia
Opatentowane zamki po obu stronach szyny frontowej zapewniające idealne zamknięcie
Opatentowana przednia szyna frontowa gwarantuje w 100 % szczelne zamknięcie obudowy
Wysokiej jakości materiał markizy wykonany z jednego kawałka – bez szwów
Nóżki w szynie frontowej z opatentowanym zamkiem Easy Lock Flipper
Ta sama obudowa do markiz wszystkich długości: od 1,5 do 6 m; modele o długości
4 m lub dłuższe dostępne również z wysunięciem 2,75 m
• Teleskopowa korba
• Liczne adaptery dostępne jako akcesoria

Model zasilany
napięciem 12 V
z pilotem zdalnego
sterowania

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE

•
•
•
•
•
•

HIGIENA I URZĄDZENIA
SANITARNE

OPATENTOWANY ZAMEK EASY LOCK

ALUMINIOWE OSŁONY NA KOŃCACH

Kompaktowa i lekka obudowa

Do bezproblemowego i bezpiecznego
mocowania nóżek

Jeszcze większa odporność na wstrząsy, uderzenia
i warunki pogodowe

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

OPCJONALNIE

biały

antracyt

srebrny

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

niebieski

W PEŁNI ZINTEGROWANY SILNIK

Do ręcznej obsługi gładko pracującej przekładni

szary

TELESKOPOWA KORBA

KOLORY TKANIN

KOLORY OBUDOWY

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

Markiza Dometic PerfectWall PW 1500 jest
dostępna w trzech kolorach obudowy.

ZASILANIE I STEROWANIE

UDOSKONALONA KONSTRUKCJA
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CHŁODZENIE
MARKIZY / MARKIZY ŚCIENNE

PERFECTWALL PW 1500
VW T5 / T6
ZESTAW MARKIZ
KOMPLETNY ZESTAW Z DOPASOWANYM ADAPTEREM ŚCIENNYM

Idealne
dopasowanie,
estetyczny
montaż

Kolejne specjalne rozwiązanie do pojazdów VW T5 / T6 California
i Multivan: zestaw markizy PerfectWall PW 1500 zawiera markizę
ścienną o odpowiedniej długości, tj. 2,6 m, adapter do precyzyjnego montażu oraz małą, stałą korbę do ręcznej obsługi. Oczywiście zestaw ten oferuje wszystkie zalety podstawowego modelu

PW 1500: lekką obudowę i wysokiej jakości aluminiowe osłony
na końcach, wytrzymały materiał wykonany z jednego kawałka bez
szwów, automatycznie regulowany kąt nachylenia przedniej szyny
i opatentowany zamek Easy Lock Flipper.

WYMIARY DLA MODELU CALIFORNIA
Długość (m)

Wysunięcie (m)

Waga
z adapterem (kg)

2,60

2,00

20,0

Kolor

Nr katalogowy

biały
srebrny

9103104120
9103104130

antracyt

9103104121

Rozwiązanie
na miarę –
zestaw
w korzystnej
cenie

WYMIARY DLA MODELU MULTIVAN
Długość (m)

Wysunięcie (m)

Waga
z adapterem (kg)

2,60

2,00

20,0
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Kolor

Nr katalogowy

biały
srebrny

9103104122
9103104131

antracyt

9103104123

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

CHŁODZENIE

ZALETY PW 1500 VW T5 / T6
Doskonałe dopasowanie: kompletny zestaw do montażu w pojazdach VW T5 / T6 California i Multivan
Lekka obudowa markizy
Aluminiowe osłony na końcach
Opatentowana szyna frontowa gwarantuje w 100 % szczelne zamknięcie
Wysokiej jakości materiał markizy wykonany z jednego kawałka – bez szwów
Nóżki z opatentowanym zamkiem Easy Lock Flipper

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE

•
•
•
•
•
•

W zestawie

Kompletny
zestaw
montażowy
markizy

HIGIENA I URZĄDZENIA
SANITARNE

• Markiza ścienna PerfectWall PW 1500
• Adapter dopasowany do danego pojazdu
• Korbka teleskopowa

ZASILANIE I STEROWANIE
BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

biały

Do ręcznej obsługi gładko pracującej przekładni

antracyt

KORBKA TELESKOPOWA

Jeszcze większa odporność na wstrząsy, uderzenia
i warunki pogodowe

srebrny

ALUMINIOWE OSŁONY NA KOŃCACH

Do bezproblemowego i bezpiecznego
mocowania nóżek

szary

OPATENTOWANY ZAMEK EASY LOCK

KOLORY TKANIN

KOLORY OBUDOWY

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

Markiza Dometic PerfectWall PW 1500
jest dostępna w trzech kolorach obudowy.
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CHŁODZENIE
MARKIZY / MARKIZY ŚCIENNE

PERFECTWALL
PW 3800
MARKIZA ŚCIENNA
Najbardziej
wytrzymała
markiza
bez nóżek

Nowy model Dometic PerfectWall PW 3800 to najbardziej wytrzymała markiza ścienna na rynku. Solidne, wysuwane ramiona z podwójnymi stalowymi linami i bardzo wytrzymałym mocowaniem
zapewniają wyjątkową stabilność całej konstrukcji. W rezultacie

markizę PW 3800, pomimo jej imponujących rozmiarów, można
wykorzystywać bez wbudowanych nóżek. Dostępne są warianty
o długości od 4 do 6 m, wszystkie z wysunięciem 2,75 m i regulacją
nachylenia.

WYMIARY
Długość (m)

Wysunięcie (m)

Waga (kg)

Długość (m)

Wysunięcie (m)

Silnik

Waga (kg)

4,00

2,75

42,0

4,00

2,75

12 V

45,0

4,50

2,75

46,0

4,50

2,75

12 V

48,5

5,00

2,75

50,0

5,00

2,75

12 V

52,5

5,50

2,75

53,0

5,50

2,75

12 V

55,5

6,00

2,75

56,0

6,00

2,75

12 V

58,5
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CHŁODZENIE

ZALETY PW 3800
Wyjątkowo wytrzymała konstrukcja – możliwość używania z nóżkami lub bez
Aluminiowe osłony na końcach, odporne na korozję, wstrząsy i uderzenia
Wysokiej jakości materiał markizy wykonany z jednego kawałka – bez szwów
Nóżki z opatentowanym zamkiem Easy Lock Flipper
Dostępne warianty o długości od 4 do 6 m – wszystkie standardowo z wysunięciem 2,75 m
Regulowane nachylenie – szynę przednią można umieścić na wysokości pomiędzy
0,75 m a 1,35 m
• Teleskopowa korba
• Dostępna również elektryczna wersja markizy z wbudowanym silnikiem 12 V i pilotem
zdalnego sterowania
• Liczne adaptery dostępne jako akcesoria

Model zasilany
napięciem 12 V
z pilotem zdalnego
sterowania

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE

•
•
•
•
•
•

HIGIENA I URZĄDZENIA
SANITARNE

WYTRZYMAŁE, WYSUWANE RAMIONA

Z NÓŻKAMI LUB BEZ

Do bezproblemowego i bezpiecznego
mocowania nóżek

Wysoka wytrzymałość i doskonałe naprężenie
materiału

Łatwe przechowywanie nóżek w szynie frontowej

ZASILANIE I STEROWANIE

OPATENTOWANY ZAMEK EASY LOCK

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

OPCJONALNIE

niebieski

szary

Umożliwia ustawienie markizy w zależności
od pozycji słońca na horyzoncie

PRZEGUB O PODWYŻSZONEJ
WYTRZYMAŁOŚCI
Wyjątkowo wytrzymały przegub umożliwia
komfortowe użytkowanie markizy bez nóżek

CZUJNIK WIATRU
Markizę elektryczną PW 3800 można wyposażyć
w czujnik wiatru zabezpieczający przed
uszkodzeniami

biały

REGULOWANY KĄT NACHYLENIA

KOLORY TKANIN

KOLORY OBUDOWY

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

Markiza PW 3800 w wersji standardowej
dostarczana jest w białej obudowie.
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CHŁODZENIE
MARKIZY / MARKIZY DACHOWE

PERFECTROOF
PR 2000
PODSTAWOWY MODEL DO MONTAŻU DACHOWEGO

Najbardziej
płaska obudowa
markizy
na rynku!

PerfectRoof PR 2000 – najbardziej płaska markiza dachowa na rynku
– jest idealnym rozwiązaniem do montażu dachowego w samochodach dostawczych, małych kamperach i przyczepach kempingowych. Kompaktowe wymiary i lekka waga minimalizują obciążenie
dachu, na którym pozostaje miejsce na inne akcesoria, np. instalację solarną. Ponadto model ten ma bardzo atrakcyjną cenę, a przy
tym posiada wszystkie zalety markiz Dometic, np. wysokiej jakości
materiał i wykonanie bez szwów oraz automatyczną regulacją kąta
nachylenia szyny frontowej.

Markizę PR 2000 obsługuje się za pomocą teleskopowej korby.
Nóżki można wygodnie umieścić w szynie frontowej oraz w łatwy
sposób rozłożyć za pomocą blokady sprężynowej. Szeroki wybór
adapterów sprawia, że markiza pasuje do prawie wszystkich rodzajów pojazdów.

WYMIARY
Długość (m)

Wysunięcie (m)

Waga (kg)

Długość (m)

Wysunięcie (m)

Waga (kg)

2,65

2,00

19,0

3,75

2,50

26,0

3,00

2,50

21,5

4,00

2,50

28,0

3,25

2,50

23,0

4,50

2,50

31,0

3,50

2,50

24,5
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CHŁODZENIE

ZALETY PR 2000
Niska waga i kompaktowe wymiary – najbardziej płaska obudowa markizy na rynku
Idealna do samochodów dostawczych i małych przyczep kempingowych
Osłony na końcach z tworzywa sztucznego
Wysokiej jakości materiał markizy wykonany z jednego kawałka – bez szwów
Nóżki z opatentowanym zamkiem Easy Lock Flipper
Długość od 2,65 m do 4,5 m, wysunięcie do 2,5 m
Liczne adaptery dostępne jako akcesoria

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE

•
•
•
•
•
•
•

HIGIENA I URZĄDZENIA
SANITARNE

biały

antracyt

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

srebrny

Do ręcznej obsługi gładko pracującej przekładni

niebieski

TELESKOPOWA KORBA

Do bezproblemowego i bezpiecznego
mocowania nóżek

szary

OPATENTOWANY ZAMEK EASY LOCK

Kompaktowa i lekka obudowa

KOLORY TKANIN

KOLORY OBUDOWY

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

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

ZASILANIE I STEROWANIE

UDOSKONALONA KONSTRUKCJA
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CHŁODZENIE
MARKIZY / MARKIZY DACHOWE

ZESTAW MARKIZY
PERFECTROOF PR 2000
DO MODELI FIAT DUCATO, CITROËN JUMPER I PEUGEOT BOXER

Specjalne rozwiązanie Dometic do Fiata, Citroëna i Peugeota:
uwzględniające wszystkie specyficzne cechy konstrukcyjne tych
popularnych busów. Jego zasadniczym elementem jest kompaktowa markiza dachowa PerfectRoof PR 2000, dostępna w długościach 3,25, 3,75 i 4 m. 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 przedostawaniem się
wody przez konstrukcję drzwi przesuwnych.

WYMIARY
Długość (m)

Wysunięcie (m)

Waga
z adapterem (kg)

3,25

2,50

24,0

3,75

4,00
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2,50

2,50

27,0

29,0

Kolor

Nr katalogowy

biały
srebrny

9103104099
9103104097

antracyt

9103104096

biały

9103104100

srebrny

9103104128

antracyt

9103104098

biały

9103104104

srebrny

9103104129

antracyt

9103104102

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

CHŁODZENIE

ZALETY ZESTAWU MARKIZY PR 2000
Idealnie dopasowane, kompleksowe rozwiązanie!
Kompletny zestaw montażowy dla busów marek Fiat, Citroën i Peugeot

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE

W zestawie:
• Markiza dachowa PerfectRoof PR 2000
• Teleskopowa korba
• Adapter dedykowany dla pojazdu
• Uszczelniający pasek piankowy

HIGIENA I URZĄDZENIA
SANITARNE

Kompletny
zestaw
montażowy
markizy

ZASILANIE I STEROWANIE
BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

biały

Do ręcznej obsługi gładko pracującej przekładni

antracyt

TELESKOPOWA KORBA

Do bezproblemowego i bezpiecznego
mocowania nóżek

srebrny

OPATENTOWANY ZAMEK EASY LOCK

Kompaktowa i lekka obudowa

szary

UDOSKONALONA KONSTRUKCJA

KOLORY TKANIN

KOLORY OBUDOWY

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

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

MOBILE LIVING MADE EASY — 45

CHŁODZENIE
MARKIZY / MARKIZY DACHOWE

PERFECTROOF
PR 2500
WYSOKIEJ JAKOŚCI MARKIZA DACHOWA – LEKKA I WYTRZYMAŁA, DO 6 M DŁUGOŚCI

Dla pojazdów o długości 4,50 m i większej nie ma lżejszej i bardziej
kompaktowej markizy dachowej od modelu Dometic PerfectRoof PR
2500. Dostępna w długościach do 6 m z wysunięciem do 2,75 m.
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 korby, którą można łatwo
dostosować do różnej wysokości pojazdu. Można również wybrać
wbudowany silnik (12 V) z ręcznym zwijaniem markizy w sytuacji
awaryjnej.

WYMIARY
Długość (m)

Wysunięcie (m)

Waga (kg)

Długość (m)

Wysunięcie (m)

Waga (kg)

3,50

2,50

27,0

5,00

2,50 / 2,75

36,0

3,75

2,50

28,5

5,50

2,50 / 2,75*

40,0

4,00

2,50 / 2,75

30,0

6,00

2,50 / 2,75*

45,0

4,50

2,50 / 2,75

33,0

* dostępna tylko z 3 wysuwanymi ramionami

Markizy mogą być wyposażone w silniki 12 V (wraz z pilotem zdalnego sterowania) oraz wysuwać się nawet na 2,75 m.
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Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści opisów, specyfikacjach i dostępności produktów w ramach ich udoskonaleń technicznych.

CHŁODZENIE

ZALETY PR 2500
Aluminiowe osłony na końcach, odporne na wstrząsy i uderzenia
Opatentowane zamki po obu stronach szyny frontowej zapewniające idealne zamknięcie
Wysokiej jakości materiał markizy wykonany z jednego kawałka – bez szwów
Nóżki z opatentowanym zamkiem Easy Lock Flipper
Długość od 3,5 m do 6 m – również z wysunięciem 2,75 m
Liczne adaptery dostępne jako akcesoria

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

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE

•
•
•
•
•
•

HIGIENA I URZĄDZENIA
SANITARNE

OPATENTOWANY ZAMEK EASY LOCK

ALUMINIOWE OSŁONY NA KOŃCACH

Kompaktowa i lekka obudowa

Do bezproblemowego i bezpiecznego
mocowania nóżek

Jeszcze większa odporność na wstrząsy, uderzenia
i warunki pogodowe

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

OPCJONALNIE

biały

antracyt

srebrny

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

niebieski

W PEŁNI ZINTEGROWANY SILNIK

Do obsługi płynnie pracującej przekładni

szary

TELESKOPOWA KORBA

KOLORY TKANIN

KOLORY OBUDOWY

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

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

ZASILANIE I STEROWANIE

UDOSKONALONA KONSTRUKCJA
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CHŁODZENIE
MARKIZY / AKCESORIA DO MARKIZ

ŁATWY DO ZAMOCOWANIA
PRZEDSIONEK DO MARKIZ Z NÓŻKAMI
Dzięki przedsionkowi Dometic CampRoom można bardzo szybko
i łatwo stworzyć dodatkową, zadaszoną przestrzeń. Jego rozkładanie jest bardzo proste i nie wymaga pomocy drugiej osoby. Wszystkie okna są zamykane na zamki błyskawiczne i standardowo wyposażone w moskitiery, okna z PCW oraz rolety, więc przedsionek
może być wykorzystywany również jako przestrzeń do spania. Jeśli
przykryjesz spód pojazdu oferowanym w standardzie brzegiem,

A D
 wa elementy panelu zaciskowego pracujące jednocześnie

D S
 zyna do wsunięcia paneli
bocznych

B Wyjmowana szyna zaciskowa

E M
 ateriał markizy jest dobrze
uszczelniony

C Jednoetapowy system
mocowania

Wszystkie okna mają w standardzie
moskitierę, podwijane okna PCW
(na zewnątrz) i rolety (wewnątrz).
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otrzymasz całkowicie wodoodporną i wiatroszczelną konstrukcję.
Przedsionek CampRoom składa się z 2 zestawów, jednego do panelu przedniego zawierającego brzeg, szpikulce, potrzebne linki
i torbę do przechowywania i drugiego do obu paneli bocznych,
zawierającego profile zaciskowe, szpikulce, potrzebne linki oraz
torbę do przechowywania.
A

PROFIL ZACISKOWY

Podwijane drzwi są zamocowane
zawsze po prawej stronie. Dwoje
drzwi (po lewej i po prawej stronie)
to standard przy długości ≥ 4,50 m.

Szybkie
rozkładanie
przez jedną
osobę

Opatentowane
rozwiązanie

B

E

C

D

Do wersji Ducato dołączono
dodatkowy trójkąt w celu jeszcze
lepszej ochrony.

Spód pojazdu można przykryć
oferowanym w standardzie
brzegiem (w zestawie nie ma
prowadnicy).

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

CHŁODZENIE

PRZEDSIONEK CAMPROOM
Wodoodporny i wiatroszczelny przedsionek. Prosty i szybki montaż,
tylko 15 – 20 minut dla jednej osoby. Panel przedni po prostu wsuwa
się w prowadnicę przedniej szyny frontowej, natomiast panele
boczne mocuje się do profilu zaciskowego.

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE

PANELE BOCZNE DOMETIC CAMPROOM PW

Panele przednie o długości od 2,60 m do maks. 6 m.

Rozmiar paneli bocznych uzależniony jest od wysokości
montażu i typu markizy.

Kolor szary

Rozmiar

Wysunięcie (m)

Wysokość (m)

Kolor szary

2,60

2,50

9103103923

Bardzo mały

2,00

2,00 – 2,28

9103103933

3,00

2,50

9103103924

Mały

2,50

2,00 – 2,28

9103103934

3,25

2,50

9103103925

Średni

2,50

2,30 – 2,59

9103103935

3,50

2,50

9103103926

Duży

2,50

2,60 – 2,89

9103103936

3,75

2,50

9103103927

Bardzo duży

2,50

2,90 – 3,20

9103103937

4,00

2,50

9103103928

4,50

2,50

9103103929

5,00

2,50

9103103930

5,50

2,50

9103103931

6,00

2,50

9103103932

*D
 o pojazdów: Fiat Ducato H2, Peugeot Boxer H2, Citroën Jumper H2, Mercedes
Sprinter H2 i Volkswagen Crafter H2

Blokadę profilu zaciskowego należy
obrócić tylko o ćwierć obrotu.

Profile masztów są wyposażone
w gumowe uszczelki zapobiegające
powstawaniu rys oraz zapewniające
całkowitą wodoszczelność
pomieszczenia. Wysokość można
z łatwością regulować.

PANELE BOCZNE DOMETIC CAMPROOM PR
Rozmiar

Wysunięcie (m)

Wysokość (m)

Kolor szary

Średni

2,50

2,30 – 2,59

9103103938

Duży

2,50

2,60 – 2,89

9103103939

Specjalne
panele boczne
do samochodów
dostawczych
z oznaczeniem
H2*

2,50

–

9103103940

Panel boczny jest przytwierdzany
do nóżek za pomocą rzepów
a następnie łączony z panelem
frontowym.

Poprzeczny pas zwiększa stabilność
przedsionka.
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BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

Wysunięcie (m)

ZASILANIE I STEROWANIE

Długość (m)

HIGIENA I URZĄDZENIA
SANITARNE

PRZEDNI PANEL DOMETIC CAMPROOM

CHŁODZENIE
MARKIZY / AKCESORIA DO MARKIZ

PANEL BOCZNY SUNPROTECT

PANEL FRONTOWY SUNPROTECT

SUNPROTECT
DODATKOWA OCHRONA PRZECIWSŁONECZNA
SunProtect to osłona wykonana z przeźroczystego materiału, który
przepuszcza światło a jednocześnie zatrzymuje ciepło na zewnątrz.
Panel przedni i panele boczne są dostępne w różnych rozmiarach.
Panel boczny może być wykorzystywany zarówno z prawej jak i z lewej strony. Panele wysuwają się na 1,40 m.
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Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści opisów, specyfikacjach i dostępności produktów w ramach ich udoskonaleń technicznych.

CHŁODZENIE

DOMETIC SUNPROTECT
Wpuść więcej światła, ale chroń się przed upałem dzięki tym
przepuszczającym powietrze i przezroczystym dodatkom do
markizy. Dostępne w różnych rozmiarach.
• Transparętna osłona przeciwsłoneczna, aby zapewnić chłód i chronić
przed słońcem
• Dostępna w dużej gamie szerokości, od 2,6 m do 6 m, co umożliwia
dopasowanie do wielu modeli
• Składa się z przepuszczalnej osłony tekstylnej, która przepuszcza światło,
ale chroni przed gorącem

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE

Do prawie
wszystkich
modeli markiz
Dometic

HIGIENA I URZĄDZENIA
SANITARNE
ZASILANIE I STEROWANIE
BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

PANEL FRONTOWY SUNPROTECT

PANEL BOCZNY SUNPROTECT

Szerokość markizy (m)

Wysunięcie (m)

Nr katalogowy

Rozmiar

Wysunięcie
markizy (m)

Wysokość (m)

Nr katalogowy

2,60

1,40

9103103941

MAŁY

2,50

2,00 – 2,29

9103103950

3,00

1,40

9103103942

ŚREDNI

2,50

2,30 – 2,59

9103103951

3,50

1,40

9103103943

DUŻY

2,50

2,60 – 2,89

9103103952

3,75

1,40

9103103944

BARDZO DUŻY

2,50

2,90 – 3,20

9103103953

4,00

1,40

9103103945

4,50

1,40

9103103946

5,00

1,40

9103103947

5,50

1,40

9103103948

6,00

1,40

9103103949
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CHŁODZENIE
MARKIZY / AKCESORIA DO MARKIZ

PANEL BOCZNY
RAINPROTECT DE LUXE SIDE

PANEL FRONTOWY RAINPROTECT

RAINPROTECT
DODATKOWA OCHRONA PRZED DESZCZEM I WIATREM
RainProtect to osłona wykonana z nieprzepuszczalnego, wodoi wiatroszczelnego szarego materiału z PCW. Również w tym przypadku panel przedni i panele boczne są dostępne w różnych rozmiarach. Panele boczne wyposażone są w panoramiczne okno i sięgają
aż do ziemi. Można je montować zarówno po prawej, jak i po lewej
stronie.
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Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści opisów, specyfikacjach i dostępności produktów w ramach ich udoskonaleń technicznych.

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.

•
•
•
•
•
•
•

• 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

Okno panoramiczne
Ochrona przed deszczem i wiatrem aż do samej ziemi
Łatwe mocowanie opaską drabinkową
Możliwość regulacji za pomocą brzegu chroniącego przed wiatrem
Prosty montaż
Można stosować po lewej i prawej stronie
W zestawie napinacz masztów, linki i szpikulce

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE

PANEL BOCZNY RAINPROTECT DE LUXE

CHŁODZENIE

DOMETIC RAINPROTECT

HIGIENA I URZĄDZENIA
SANITARNE

Do prawie
wszystkich
modeli markiz
Dometic

ZASILANIE I STEROWANIE
BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

PANEL FRONTOWY RAINPROTECT

PANEL BOCZNY RAINPROTECT DE LUXE

Szerokosć markizy (m)

Wysunięcie (m)

Nr katalogowy

Rozmiar

Wysunięcie
markizy (m)

Wysokość (m)

Nr katalogowy

2,60

1,40

9103103954

MAŁY

2,50

2,00 – 2,29

9103103967

3,00

1,40

9103103955

ŚREDNI

2,50

2,30 – 2,59

9103103968

3,50

1,40

9103103956

DUŻY

2,50

2,60 – 2,89

9103103969

3,75

1,40

9103103957

BARDZO DUŻY

2,50

2,90 – 3,20

9103103970

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
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CHŁODZENIE
MARKIZY / AKCESORIA DO MARKIZ

ROZŚWIETL NOC!
Łatwy
montaż!

Ciepłe letnie noce to doskonały czas na wypoczynek na świeżym
powietrzu. Z nowymi profilami oświetleniowymi LED Dometic ciemność nie stanowi już przeszkody. Wystarczy przymocować je do obudowy szyny frontowej markizy ściennej, a zapewnią one odpowiednie oświetlenie do kolacji, wieczoru z przyjaciółmi, nocnej lektury
lub czegokolwiek zechcesz.

PROFILE OŚWIETLENIOWE LED DOMETIC
Profile oświetleniowe LED dostępne są w różnych długościach. Na
początku należy wybrać profil odpowiedni do długości markizy.
Montaż wymaga tylko kilku prostych kroków. Wystarczy zamocować
sekcje aluminiowego profilu pod spodem obudowy szyny
frontowej, zamocować taśmę oświetleniową LED na całej długości
oraz podłączyć nowe oświetlenie zewnętrzne do zasilania 12 V.
I gotowe!
• Łatwy montaż pod spodem obudowy szyny frontowej
• Doskonały kąt oświetlenia dzięki aluminiowemu profilowi
• Dostępne dla wszystkich markiz ściennych Dometic (o długości 2,6 – 6 m)
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Opis
Taśma oświetleniowa LED z modułowym profilem
aluminiowym, biała
Taśma oświetleniowa LED z modułowym profilem
aluminiowym, biała
Taśma oświetleniowa LED z modułowym profilem
aluminiowym, biała
Taśma oświetleniowa LED z modułowym profilem
aluminiowym, biała
Taśma oświetleniowa LED z modułowym profilem
aluminiowym, biała
Taśma oświetleniowa LED z modułowym profilem
aluminiowym, biała
Taśma oświetleniowa LED z modułowym profilem
aluminiowym, biała
Taśma oświetleniowa LED z modułowym profilem
aluminiowym, biała

Długość (m)

Nr katalogowy

2,6

9103104264

3,0

9103104265

3,5

9103104266

4,0

9103104267

4,5

9103104268

5,0

9103104269

5,5

9103104270

6,0

9103104271

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

CHŁODZENIE

KOMFORTOWE ROZWIJANIE
dopasowanie do każdej obudowy markizy. Roleta Rollo + jest dostępna w długościach 2,6 m, 3 m, 3,5 m i 4 m oraz w kolorach białym i szarym.

DOMETIC ROLLO +

HIGIENA I URZĄDZENIA
SANITARNE

Łatwą w montażu roletę można zamocować do istniejącej
markizy ściennej. Zapewnia ona dodatkową osłonę w stylowej,
opatentowanej konstrukcji.

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE

Dometic Rollo+ to dodatkowa przednia roleta, którą można ręcznie
ustawić na dowolną wysokość. Przeznaczona do wszystkich markiz
ściennych Dometic z nóżkami. Jej opatentowany system zapewnia
łatwy montaż, a elegancka, lekka konstrukcja zapewnia subtelne

• Opatentowany system ułatwiający montaż
• Zaprojektowany tak, aby pasować do ściennych markiz Dometic
z podporami
• Elegancki wygląd

ZASILANIE I STEROWANIE

Kolor
obudowy

Nr katalogowy

Kolor
obudowy

Nr katalogowy

2,60

biały

9103103971

szary

9103103975

3,00

biały

9103103972

szary

9103103976

3,50

biały

9103103973

szary

9103103977

4,00

biały

9103103974

szary

9103103978

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

Długość
(m)
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CHŁODZENIE
MARKIZY / AKCESORIA DO MARKIZ

DOMETIC AW-WS

ZESTAW PRZYŁĄCZENIOWY
DOMETIC CONNECTIONKIT

Bezprzewodowy przełącznik ścienny
do markiz elektrycznych z pilotem zdalnego
sterowania
• Funkcje: wysuwanie i składanie,
zatrzymywanie
• Możliwość zaprogramowania
pozycji po wysunięciu

Zestaw przyłączeniowy na 12 V
do elektrycznych markiz bez pilota zdalnego
sterowania
• Zestaw do przyłączania markiz do pojazdu
• Pełna kontrola jednym przełącznikiem
• Zapobiega niezamierzonemu otwarciu markizy
podczas jazdy

Przełącznik ścienny z funkcją sterowania
oświetleniem
Nr katalogowy 9103104101

DOMETIC PW-SJ
Uszczelnienie do markiz Dometic
PerfectWall. Dostępna w wielu długościach
i szerokościach gumowa uszczelka zapewnia
wodoszczelne połączenie markizy
z pojazdem rekreacyjnym.
Mała, szerokość 50 mm
3,00 / Nr katalogowy 9103103979
3,50 / Nr katalogowy 9103103980
4,00 / Nr katalogowy 9103103981
30,00 / Nr katalogowy 9103103982

Nr katalogowy 9103500745
Duża, szerokość 75 mm
3,00 / Nr katalogowy 9103103983
3,50 / Nr katalogowy 9103103984
4,00 / Nr katalogowy 9103103985
30,00 / Nr katalogowy 9103103986

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

CHŁODZENIE
ŻYWNOŚĆ I NAPOJE

DOMETIC AW-RKIT

DOMETIC AW-TR

Pasek piankowy do markiz PR 2000 i
PR 2500, 2 x 1,5 m

Zestaw do naprawy markiz (PCW)

Napinacz poprawia naprężenie materiału
markizy. Drążek ten stanowi standardowe
wyposażenie markiz o długości 4 m
i dłuższych.
Dostępne długości to 2,5 m i 2,75 m.

Nr katalogowy 9103104207

Zestaw naprawczy do markiz zawiera łaty
do naprawiania rozdarć i uszkodzeń
w akrylowych i poliestrowych materiałach.
Przygotuj się do życia w trasie.
• Z tym zestawem do naprawiania markiz
możesz się w pełni przygotować do życia
w drodze
• Zestaw naprawczy do naprawy rozdarć i dziur
• Odpowiednia do tkanin akrylowych i poliestrowych

• Poprawia naprężenie materiału markizy
• Dostępny w dwóch długościach: 2,5 i 2,75 m
• Akcesoria
2,5 m / Nr katalogowy 9103103994
2,75 m / Nr katalogowy 9103103996

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

Nr katalogowy 9103104018

ZASILANIE I STEROWANIE

• Zamyka przestrzeń między pojazdem
a markizą dachową, aby zabezpieczyć przed
przeciekaniem po stronie drzwi
• Do markiz dachowych Dometic PR 2000 lub
PR 2500
• Opcjonalne akcesorium

HIGIENA I URZĄDZENIA
SANITARNE

DOMETIC PR-FS

DOMETIC AWNING CLEANER
Środek do czyszczenia markiz i brezentów,
500 ml
Środek ten działa szybko, nawet na brud,
który wniknął głęboko w tkaniny, i przywraca
powierzchniom ich pierwotny wygląd.
• Usuwa zabrudzenia głęboko osadzone
w tkaninach
• Szybko działający i skuteczny środek
czyszczący
• Przywraca materiałom ich dawną świetność
Nr katalogowy 9600000165
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CHŁODZENIE
OKNA

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

CHŁODZENIE

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE

HIGIENA I URZĄDZENIA
SANITARNE

ZASILANIE I STEROWANIE

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

NA
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CHŁODZENIE
OKNA

ŚWIATŁO DZIENNE I ŚWIEŻE
POWIETRZE W PODRÓŻY
OKNA, ROLETY I PRAKTYCZNE AKCESORIA
Amatorom kempingu i karawaningu nie trzeba wiele, aby dobrze
czuli się z dala od domu. Szukają kontaktu z przyrodą, chcą cieszyć
się naturalnym światłem i świeżym powietrzem – także w mobilnych
czterech ścianach. Do tego służą im systemy i akcesoria okienne
Dometic. Fakty mówią same za siebie: 70% europejskich produ-
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centów kamperów montuje w nich nasze rozwiązania. Jeśli szukasz
ochrony przed zbyt intensywnym słońcem, owadami albo po prostu potrzebujesz prywatności, na pewno znajdziesz coś dla siebie
w bogatej ofercie rolet Dometic.

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

CHŁODZENIE

01

02

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE
HIGIENA I URZĄDZENIA
SANITARNE

03

01 OKNA DACHOWE

02 OKNA

03 ROLETY I MOSKITIERY
Skuteczna ochrona, łatwa obsługa.
Rozwiązania dopasowane do okien
bocznych i dachowych we wszystkich
standardowych rozmiarach.

04 DRZWICZKI SERWISOWE
04

Atrakcyjne wzornictwo i tworzywo odporne
na warunki pogodowe. Łatwy montaż bez
śrub, w pozycji pionowej lub poziomej.
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BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

Najwyższa jakość od lidera na rynku:
perfekcyjne wykonanie, prosta obsługa.
Oraz izolacja odpowiadająca normom
budowlanym.

ZASILANIE I STEROWANIE

Światło i świeże powietrze z góry –
w różnych rozmiarach i modelach. Teraz
również zintegrowane z wentylatorem.

CHŁODZENIE
OKNA / OKNA DACHOWE

ŚWIEŻE I CZYSTE POWIETRZE
W POJEŹDZIE
Koniec z zaduchem – Dometic FanTastic Vent 7350 w ciągu kilku minut
odprowadza ciepłe, zużyte powietrze i wpuszcza do środka świeże, a
to wszystko w cichy i energooszczędny sposób. Najważniejszym elementem zastosowanego w urządzeniu rozwiązania jest wydajny, obrotowy, zintegrowany z oknem dachowym wentylator z możliwością
dowolnej regulacji. Wystarczy ustawić wybraną temperaturę na pilocie, a silnik wentylatora uruchomi się lub zatrzyma automatycznie, gdy
temperatura wewnątrz pojazdu przekroczy lub spadnie poniżej wybranego poziomu.
Wentylator FanTastic Vent współpracuje z oknem dachowym, delikatnie je otwierając, aby umożliwić przyjemny przewiew bez przeciągów.
Teraz dostępne są dwie wersje z ręczną regulacją prędkości wentylatora (FanTastic Vent 2250 i 3350).
•
•
•
•
•
•

Unikalne połączenie okna dachowego i wentylatora
Moc i wydajność – cicha i energooszczędna praca
Efektywna cyrkulacja zapewnia świeże i czyste powietrze we wnętrzu
Dopasowane do otworów dachowych o standardowych rozmiarach
Otwieranie i zamykanie za pomocą pilota zdalnego sterowania (7350)
Czujnik deszczu automatycznie zamyka okno, gdy pada
(tylko modele 7350 i 3350)
• Prędkość wentylatora sterowana automatycznie oraz ręcznie (7350)
lub tylko ręcznie (2250 / 3350)
• Odciąża system klimatyzacji pojazdu

DOMETIC
FANTASTIC VENT 7350
Lekki, kompaktowy, trwały wentylator
zapewniający dokładne uszczelnienie,
kiedy nie jest używany. Wydajny 12-calowy
wirnik z 10 łopatkami zapewnia szybką
wentylację kabiny.
• Ręczna regulacja prędkości z 14 ustawieniami
• Automatyczna regulacja prędkości sterowana
wbudowanym termostatem
• Do standardowych otworów 400 x 400 mm
• Czujnik deszczu automatycznie zamykający
kopułę w przypadku opadów
Nr katalogowy 9600005804

W zestawie z pilotem
zdalnego sterowania
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Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści opisów, specyfikacjach i dostępności produktów w ramach ich udoskonaleń technicznych.

• Wentylator z trójstopniową regulacją
prędkości (niska, średnia, wysoka)
• Pasuje do standardowych rozmiarów
• Wbudowany termostat

HIGIENA I URZĄDZENIA
SANITARNE

Wentylator dachowy z białą obudową,
400 x 400 mm
Nr katalogowy 9108879484
Wentylator dachowy z białą obudową,
350 x 350 mm
Nr katalogowy 9108879482

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE

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.

CHŁODZENIE

DOMETIC
FANTASTIC VENT 2250

ZASILANIE I STEROWANIE

Lekki, kompaktowy, wytrzymały wentylator
pozostaje ściśle zamknięty, gdy nie jest
w użyciu. Wydajny wentylator zapewnia
szybką wymianę powietrza w kabinie.
• Dostępne trzy prędkości wentylatora
łopatkowego.
• Wbudowany termostat
• Cicha praca
Wentylator dachowy z białą obudową,
400 x 400 mm
Nr katalogowy 9108879488
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BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

DOMETIC
FANTASTIC VENT 3350

CHŁODZENIE
OKNA / OKNA DACHOWE

DOMETIC MICRO HEKI 280 X 280
Długo oczekiwane, nareszcie dostępne – okno dachowe do łazienki! Micro Heki to najmniejsze okno dachowe w ofercie Dometic.
Zostało zaprojektowane do otworów dachowych o wymiarach
280 x 280 mm. Pomimo niewielkich rozmiarów jego funkcje nie
pozostawiają nic do życzenia. W eleganckiej ramie wewnętrznej
opcjonalnie zintegrowano pojedynczą, plisowaną roletę zaciemniającą i moskitierę, obie z możliwością oddzielnej regulacji.

Umożliwia ona dowolne zacienienie i wentylację, a zarazem nie
wpuszcza do środka owadów. Dzięki temu najmniejsze pomieszczenie na pokładzie zawsze będzie wywietrzone, suche i przyjemne.
Okno Micro Heki wyposażone jest w podwójnie przeszkloną kopułę zabarwioną od zewnątrz, z dwustopniowym otwieraniem aż
do 50°. Specjalna blokada mocno przytrzymuje otwarte okno.

DOMETIC MICRO HEKI 280 X 280
To ultrakompaktowe okno dachowe zostało zaprojektowane specjalnie do łazienek. Pasuje
do otworów o wymiarach 280 x 280 mm i można je otwierać oraz zamykać manualnie,
za pomocą dźwigni. Do kamperów i przyczep kempingowych.
•
•
•
•

Model dostępny z wewnętrzną moskitierą (można ją osobno regulować) i opcjonalnym zaciemnieniem
Model dostępny z wymuszoną wentylacją lub bez niej
Maksymalny kąt otwarcia: 50°
Nie zawiera zestawu montażowego

Okno dachowe z moskitierą oraz wymuszoną wentylacją / Nr katalogowy 9104117434
Okno dachowe z moskitierą, bez wymuszonej wentylacji / Nr katalogowy 9104117435
Okno dachowe z roletą, ekranem i wymuszoną wentylacją / Nr katalogowy 9104117679
Okno dachowe z roletą i moskitierą / Nr katalogowy 9104117680

BEZPIECZNA BLOKADA

PRYWATNOŚĆ I ŚWIEŻE POWIETRZE

ROLETA I MOSKITIERA

Przezroczysta, szklana kopuła posiada stabilny
mechanizm blokujący, który zapobiega jej
zatrzaskiwaniu się podczas wiatru.

Plisowaną roletę zaciemniającą można łatwo
zasunąć do odpowiedniej wysokości.

Możliwość oddzielnej regulacji, w zależności
od potrzeb.

DOMETIC ADAPTER FRAME

RAMY ADAPTACYJNE
DOMETIC

Rama adaptacyjna do zrównoważenia półki
we Fiacie Ducato
•
•
•
•

Bezproblemowy montaż
Przeznaczona do okien dachowych Micro Heki.
Do otworów o rozmiarach 280 x 280 mm
Do dachów ryflowanych

Do montażu okien Micro Heki w dachach
o grubości 43 – 60 mm wymagana jest rama
adaptacyjna.
Nr katalogowy 9104118059

Nr katalogowy 9104116108
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Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści opisów, specyfikacjach i dostępności produktów w ramach ich udoskonaleń technicznych.

CHŁODZENIE

DOMETIC MINI HEKI 400 X 400
MINI HEKI STYLE I MINI HEKI S

DOMETIC MINI HEKI STYLE 400 X 400

DOMETIC MINI HEKI S 400 X 400

Każdy pojazd od razu wydaje się bardziej zachęcający, gdy
wyposaży się go w kompaktowe okno dachowe, które wpuszcza
do środka odpowiednią ilość światła. Trzy różne pozycje otwarcia:
pełne otwarcie, uchylne oraz stosowane przy niesprzyjającej
pogodzie.

Wytrzymałe, kompaktowe okno dachowe, które nie tylko
przepuszcza do wnętrza odpowiednią ilość światła, ale może być
również ustawione w pozycji wymuszonej wentylacji, zapewniając
mnóstwo świeżego powietrza. Niezależnie regulowane roleta
zaciemniająca i moskitiera gwarantują prywatność i brak owadów!

• Trzy różne pozycje otwarcia: pełne otwarcie, uchylne oraz stosowane
przy niesprzyjającej pogodzie
• Kopuła z podwójnym przeszkleniem akrylowym
• Specjalnie ukształtowana, wypukła i aerodynamiczna kopuła

• Uchwyty pozwalające na ustawienie w pięciu różnych położeniach
• Oddzielnie regulowana moskitiera i roleta zaciemniająca, chroniące
przed światłem i owadami
• Wymuszona wentylacja

Okno dachowe z wymuszoną wentylacją do dachu o grubości 25–42 mm
Nr katalogowy 9104116244
Okno dachowe z wymuszoną wentylacją do dachu o grubości 43–60 mm
Nr katalogowy 9104116245
Okno dachowe bez wymuszonej wentylacji do dachu o grubości 25–42 mm
Nr katalogowy 9104116242
Okno dachowe bez wymuszonej wentylacji do dachu o grubości 43–60 mm
Nr katalogowy 9104116243

Okno dachowe do dachu o grubości 25–42 mm
Nr katalogowy 9104100289
Okno dachowe do dachu o grubości 43–60 mm
Nr katalogowy 9104100290

HIGIENA I URZĄDZENIA
SANITARNE

uchwytów. Okna dachowe Mini Heki są wyposażone w pojedynczą, plisowaną roletę zaciemniającą i moskitierę.
• Wymiary otworu 400 x 400 mm
• Rama wewnętrzna z roletą zaciemniającą i moskitierą
• Łatwa obsługa za pomocą dźwigni (Mini Heki Style)
lub uchwytów (Mini Heki S)
• Spojlery ograniczające hałas dostępne jako akcesoria

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE

Każdy pojazd natychmiast staje się przyjemniejszy! Mimo niewielkich, standardowych wymiarów okna dachowe Mini Heki zapewniają optymalną ilość światła. Oba modele mają lekko przyciemnioną, aerodynamiczną szklaną kopułę. W modelu Mini Heki Style
zastosowano podwójną warstwę szkła z możliwością otwierania
w trzech różnych pozycjach (w tym przystosowanej do złych warunków atmosferycznych). Model Mini Heki S z pojedynczym
przeszkleniem można otwierać na wszystkie strony za pomocą

Dostępne
również
inne
rozmiary

• Bezproblemowy demontaż
• Do otworów o rozmiarach 400 × 400 mm
• Do dachów ryflowanych
Nr katalogowy 9104114007
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BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

Rama adaptacyjna do pojazdów Fiat Ducato 250 i 290, 400 x 400 mm

ZASILANIE I STEROWANIE

DOMETIC DUC-AF

CHŁODZENIE
OKNA / OKNA DACHOWE

DOMETIC MIDI HEKI STYLE
700 X 500
Nowy wygląd –
pasuje do koloru
dachu
większości
pojazdów

To uchylne okno dachowe wyposażone
jest w nowe przeszklenie zapewniające
doskonałe właściwości aerodynamiczne,
ograniczające hałas, zapobiegające
dostawaniu się do środka zanieczyszczeń
oraz ułatwiające czyszczenie. Jego kolor
pasuje do dachów większości pojazdów.
• Kopuła z podwójnym przeszkleniem – zgrzana
z ramą zewnętrzną
• Trzy różne pozycje otwarcia: pełne otwarcie,
uchylne oraz stosowane przy niesprzyjającej
pogodzie (za pomocą dźwigni)
• Oddzielnie regulowana roleta zaciemniająca
i moskitiera
Okno dachowe białe z wymuszoną wentylacją,
dźwignią, 700 x 500 mm
Nr katalogowy 9104120057
Okno dachowe białe z dźwignią, bez wymuszonej
wentylacji, 700 x 500 mm
Nr katalogowy 9104120058
Okno dachowe białe z korbą, z wymuszoną
wentylacją, 700 x 500 mm
Nr katalogowy 9104120059
Okno dachowe białe z korbą, bez wymuszonej
wentylacji, 700 x 500 mm
Nr katalogowy 9104120060

NOWOŚĆ Dostępne
również w kolorze szarym

Z korbą
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Z dźwignią

Blokada i zawias
wbudowane w ramę

Okno dachowe szare z dźwignią, z wymuszoną
wentylacją, 700 x 500 mm
Nr katalogowy 9104121199
Okno dachowe szare z dźwignią, bez wymuszonej
wentylacji, 700 x 500 mm
Nr katalogowy 9104121200
Okno dachowe szare z korbą, z wymuszoną
wentylacją, 700 x 500 mm
Nr katalogowy 9104121201
Okno dachowe szare z korbą, bez wymuszonej
wentylacji, 700 x 500 mm
Nr katalogowy 9104121202

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

CHŁODZENIE

Okno dachowe do przyczep kempingowych

Okno dachowe do przyczep kempingowych
z wbudowanym oświetleniem i roletą
o strukturze plastra miodu

• Sprężyny pneumatyczne ułatwiające otwieranie
• Oddzielnie regulowana moskitiera i roleta
zaciemniająca
• Wymuszona wentylacja
• Podwójne przeszklenie akrylowe

• Sprężyny pneumatyczne
• Podwójnie plisowana roleta o strukturze
plastra miodu oraz moskitiera
• Wymuszona wentylacja
• Podwójne przeszklenie akrylowe
• Zintegrowane oświetlenie

ZASILANIE I STEROWANIE

Nr katalogowy 9104100235

HIGIENA I URZĄDZENIA
SANITARNE

DOMETIC HEKI 2 DE LUXE
960 X 655

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE

DOMETIC HEKI 2
960 X 655

Akcesorium: Kit de Luxe
Rama wewnętrzna z wbudowanym oświetleniem
i roletą do okna dachowego Heki 2.
Nr katalogowy 9104100241

Nr katalogowy 9104100240

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

DOMETIC HEKI 3PLUS
960 X 655
Jeśli lubisz, kiedy w Twoim kamperze lub
przyczepie kempingowej jest dużo światła
dziennego i świeżego powietrza, to solidne
uchylne okno dachowe będzie dla Ciebie
idealnym rozwiązaniem. Podwójnie
plisowana roleta harmonijkowa zapewnia
między innymi doskonałą ochronę przed
słońcem.
• Podwójnie plisowana roleta o strukturze
plastra miodu
• Harmonijkowa moskitiera z czarnej siatki
• Podwójne przeszklenie akrylowe
Okno dachowe (bez oświetlenia)
Nr katalogowy 9104115635
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CHŁODZENIE
OKNA / S4

OKNA UCHYLNE
DOMETIC S4
Sprawdzane miliony razy, teraz jeszcze wygodniejsze: kompletne
okna do kamperów i przyczep kempingowych z teleskopowymi zawiasami dla wygodnej wentylacji. Wyjątkowa izolacja odpowiadająca normom budowlanym. Z wbudowanymi roletą zaciemniającą,
moskitierą i systemem bezpiecznego zamykania, który chroni okno
przed otwarciem od zewnątrz.

• Okno uchylne – teraz z bezstopniowymi zawiasami teleskopowymi, które utrzymują otwarte okno w dowolnym położeniu
• Moskitierę i rolety zaciemniające można łatwo spiąć ze sobą
i jednocześnie regulować jedną ręką
• Wysoki stopień izolacji: roleta zaciemniająca z powłoką aluminiową
• Szybki i łatwy montaż
• Wysoka jakość i wytrzymałość, z podwójnym przeszkleniem
akrylowym
• Szeroki zakres zastosowań: możliwość instalacji w ścianach o grubości 26 – 42 mm (montowane przez skracanie ramy wewnętrznej)

Blokowanie
w dowolnej
pozycji

OKNA UCHYLNE DOMETIC S4

OKNA PRZESUWNE DOMETIC S4

Szukasz atrakcyjnego okna o najwyższej jakości, aby upiększyć
wnętrze samochodu kempingowego lub przyczepy? Ten model
łączy wspaniałe rzemiosło, materiały i wygodę obsługi.

Szukasz atrakcyjnego okna o najwyższej jakości, aby upiększyć
wnętrze samochodu kempingowego lub przyczepy? Ten model
łączy wspaniałe rzemiosło, materiały i wygodę obsługi.

• Podwójne przeszklenie akrylowe i poliuretanowa rama dla doskonałej
izolacji
• Wbudowana roleta zaciemniająca powlekana aluminium
• Praktyczna moskitiera chroni przed owadami

• Podwójne przeszklenie akrylowe i poliuretanowa rama dla doskonałej
izolacji
• Wbudowana roleta zaciemniająca powlekana aluminium
• Praktyczna moskitiera chroni przed owadami

Rozmiary od 300 x 500 do 1450 x 700 mm, zależnie od modelu;
w sumie 40 różnych rozmiarów w ofercie.

Rozmiary od 500 x 450 do 1450 x 600 mm, zależnie od modelu;
w sumie 24 różne rozmiary w ofercie.

AKCESORIA
Bezstopniowe zawiasy teleskopowe do okien uchylnych S4
Zawias

Długość* (cm)

Nr katalogowy

Do okna o wysokości 350

13,3

44990000539

Do okna o wysokości 400

17,5

44990000547

Do okna o wysokości 450

20,7

44990000554

Do okna o wysokości 500

25,1

44990000562

Do okna o wysokości 550

27,4

44990000570

Do okna o wysokości 600 i szerokości do 1300 mm

32,4

44990000588

Do okna o wysokości 600 i szerokości do 1450 mm

32,4

44990000604

Do okna o wysokości 700

33,3

44990000596

Zestaw 3 elementów blokujących

–

44990000612
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Bezstopniowe zawiasy teleskopowe i zatrzaski.
Zawartość opakowania = 1 lewy i 1 prawy zawias

* mierzone w stanie złożonym, od uchwytu
elementu blokującego do otworu

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

Okno uchylne

Okno przesuwne

Waga
(kg)

Nr katalogowy

Nr katalogowy

300 x 500

343 x 531

293 x 498

204 x 354

4,3

9104117016

–

350 x 500

393 x 531

343 x 498

254 x 354

4,7

9104115543

–

500 x 300

544 x 330

499 x 298

404 x 154

4,3

9104115544

–

500 x 350

544 x 380

500 x 348

404 x 204

4,7

9104115545

–

500 x 450

544 x 480

500 x 448

404 x 304

5,0

9104115546

9104100141

500 x 500

544 x 531

499 x 499

404 x 354

5,7

9104115547

–

550 x 550

594 x 581

549 x 549

454 x 404

5,7

9104115549

–

550 x 600

594 x 631

549 x 599

454 x 454

6,1

9104115551

–

600 x 500

644 x 531

599 x 498

504 x 354

6,1

9104115552

9104100147

600 x 600

644 x 631

599 x 599

504 x 454

7,0

9104115553

9104100149

700 x 300

745 x 330

700 x 298

604 x 154

5,3

9104115555

9104100151

700 x 400

745 x 430

702 x 398

604 x 254

6,1

9104115557

9104100153

700 x 450

745 x 481

702 x 448

604 x 304

6,5

9104115558

9104100155

700 x 500

745 x 531

700 x 498

604 x 354

7,0

9104115559

–

700 x 550

745 x 581

700 x 549

604 x 404

7,4

9104115560

9104100157

700 x 600

745 x 631

702 x 599

604 x 454

7,7

9104115561

9104100159

750 x 400

797 x 430

750 x 398

654 x 254

6,4

9104115562

9104100161

750 x 600

797 x 631

750 x 599

654 x 454

8,2

9104115564

9104100163

800 x 350

846 x 380

800 x 347

704 x 204

6,6

9104115565

9104100165

800 x 450

846 x 481

801 x 450

704 x 304

7,1

9104115566

9104100167

900 x 400

948 x 430

902 x 398

804 x 254

7,5

9104115568

9104100171

900 x 450

948 x 481

902 x 448

804 x 304

8,0

9104115569

9104100173

900 x 500

948 x 531

902 x 499

804 x 354

8,4

9104115570

9104100175

900 x 550

948 x 581

902 x 549

804 x 404

8,6

9104115571

9104100177

900 x 600

948 x 631

902 x 599

804 x 454

9,2

9104115572

9104100179

1000 x 450

1048 x 481

1002 x 448

904 x 304

8,6

9104115573

–

1000 x 500

1048 x 531

1002 x 499

904 x 354

9,3

9104115574

9104100181

1000 x 600

1048 x 631

1002 x 599

904 x 454

11,0

9104115576

9104100185

1000 x 800

1048 x 832

1002 x 800

904 x 654

12,0

9104115577

–

1100 x 450

1148 x 481

1103 x 448

1004 x 304

9,9

9104115578

9104100187

1100 x 550

1148 x 581

1102 x 549

1004 x 404

10,1

9104115579

–

1200 x 300

1248 x 330

1201 x 297

1104 x 154

8,2

9104115581

–

1200 x 500

1249 x 531

1203 x 500

1104 x 354

10,5

9104115583

–

1200 x 600

1249 x 631

1201 x 599

1104 x 454

12,5

9104115584

9104100189

1200 x 700

1249 x 733

1201 x 699

1104 x 554

13,1

9104115585

–

1300 x 550

1343 x 581

1298 x 549

1204 x 404

13,6

9104115587

9104100191

1300 x 600

1343 x 631

1297 x 599

1204 x 454

14,2

9104115588

9104100193

1450 x 550

1500 x 581

1453 x 549

1354 x 404

13,6

9104115589

–

1450 x 600

1500 x 631

1454 x 599

1354 x 454

14,9

9104115590

9104100195

1450 x 700

1500 x 733

1452 x 699

1354 x 554

15,7

9104115591

–
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BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

Wymiary szyby
szer. x wys. (mm)

ZASILANIE I STEROWANIE

Wymiary otworu
szer. x wys. (mm)

HIGIENA I URZĄDZENIA
SANITARNE

Wymiary łączne
szer. x wys. (mm)

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE

Wymiary
szer. x wys. (mm)

CHŁODZENIE

OKNA DOMETIC S4

CHŁODZENIE
OKNA / S5

DOMETIC S5
Z ROLETĄ O STRUKTURZE PLASTRA MIODU
Te wysokiej jakości okna oparte są na sprawdzonej, klasycznej serii S4 – w porównaniu z którą mają lepsze właściwości pod względem izolacji cieplnej. Ich najbardziej rzucającą się w oczy cechą jest
podwójnie plisowana roleta o strukturze plastra miodu, która obecna jest we wszystkich uchylnych i przesuwnych oknach S5.

•
•
•
•
•
•

Z moskitierą i plisowaną roletą
Doskonała izolacja cieplna
Rama poliuretanowa
Dostępne jako okno uchylne lub przesuwne
Podwójne przeszklenie akrylowe (szare / ciemne)
Do ścian o grubości 26 – 42 mm, montaż poprzez skracanie
ramy wewnętrznej
• Bezstopniowe zawiasy teleskopowe umożliwiające
blokowanie w każdej pozycji (okna uchylne)

Blokowanie
w dowolnej
pozycji

OKNA UCHYLNE DOMETIC S5

OKNA PRZESUWNE DOMETIC S5

Szukasz atrakcyjnego okna o najwyższej jakości do montażu
w ścianie samochodu kempingowego lub przyczepy? Ten model
łączy doskonałe wykonanie i najlepsze materiały z wygodą obsługi.
Okna S5 oparte na cieszącym się powodzeniu modelu S4 stanowią
następny etap rozwoju okien bocznych do kamperów i przyczep
kempingowych. Zapewniają ulepszoną izolację oraz są wyposażone
w charakterystyczne, podwójnie plisowane rolety zaciemniające
o strukturze plastra miodu.

Szukasz atrakcyjnego okna o najwyższej jakości do montażu
w ścianie samochodu kempingowego lub przyczepy? Ten model
łączy doskonałe wykonanie i najlepsze materiały z wygodą obsługi.
Okna S5 oparte na cieszącym się powodzeniu modelu S4 stanowią
następny etap rozwoju okien bocznych do kamperów i przyczep
kempingowych. Zapewniają ulepszoną izolację oraz są wyposażone
w charakterystyczne, podwójnie plisowane rolety zaciemniające
o strukturze plastra miodu.

• Podwójna akrylowa szyba i poliuretanowa rama zapewniają
doskonałą izolację
• Podwójnie plisowana roleta o strukturze plastra miodu
chroni przed słońcem i zapewnia prywatność
• Praktyczna moskitiera chroni przed owadami

• Podwójna akrylowa szyba i poliuretanowa rama zapewniają
doskonałą izolację
• Podwójnie plisowana roleta o strukturze plastra miodu
chroni przed słońcem i zapewnia prywatność
• Praktyczna moskitiera chroni przed owadami

Rozmiary od 350 x 500 do 1200 x 500 mm, zależnie od modelu;
w sumie 11 różnych rozmiarów w ofercie.

Rozmiary od 750 x 400 do 1200 x 600 mm, zależnie od modelu;
w sumie 5 różnych rozmiarów w ofercie.
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Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści opisów, specyfikacjach i dostępności produktów w ramach ich udoskonaleń technicznych.

CHŁODZENIE

WYSOKI KOMFORT OBSŁUGI
Bezstopniowe zawiasy teleskopowe i zatrzaski: okna serii S5 są
wyjątkowo łatwe w obsłudze. W razie potrzeby moskitierę i roletę
można łatwo spiąć i jednocześnie regulować jedną ręką.

Okna uchylne i przesuwne z podwójnie plisowaną roletą
o strukturze plastra miodu

HIGIENA I URZĄDZENIA
SANITARNE

• Moskitierę i plisowaną roletę o strukturze plastra miodu można
łatwo spiąć ze sobą i jedną ręką ustawiać w dowolnym położeniu
• Doskonała izolacja cieplna
• Rama poliuretanowa
• Podwójne przeszklenie akrylowe (szare / ciemne)
• Bezstopniowe zawiasy teleskopowe (okna uchylne)
• Do kamperów i przyczep kempingowych
• Do ścian o grubości od 26 do 42 mm

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE

SERIA DOMETIC S5

ZASILANIE I STEROWANIE

Okno uchylne

Okno przesuwne

Wymiary
szer. x wys. (mm)

Wymiary łączne
szer. x wys. (mm)

Wymiary otworu
szer. x wys. (mm)

Wymiary szyby*
szer. x wys. (mm)

Waga*
(kg)

Nr katalogowy

Nr katalogowy

350 x 500

393 x 531

343 x 498

240 x 345

5,2

9104116005

–

500 x 300

544 x 330

499 x 298

390 x 145

5,2

9104116006

–

550 x 550

594 x 581

549 x 549

440 x 395

7,0

9104116007

–

700 x 300

745 x 330

700 x 298

604 x 154

6,8

9104116008

–

700 x 400

745 x 430

702 x 398

590 x 245

7,5

9104116009

–

750 x 400

797 x 430

750 x 398

640 x 245

7,9

9104116010

9104116024

800 x 450

846 x 481

801 x 450

–

–

–

9104116025

900 x 450

948 x 481

902 x 449

790 x 295

9,6

9104116011

–

900 x 500

948 x 531

902 x 499

790 x 345

9,3

9104116012

–

900 x 550

948 x 581

902 x 549

790 x 395

8,6

9104116013

–

1000 x 500

1048 x 531

1002 x 499

890 x 345

10,1

9104116014

9104116026

1100 x 450

1148 x 481

1103 x 448

–

–

–

9104116028

1200 x 500

1249 x 531

1203 x 500

1090 x 345

11,3

9104116016

–

1200 x 600

1249 x 631

1201 x 599

–

–

–

9104116058

* dotyczy okien uchylnych
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BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

OKNA DOMETIC S5

CHŁODZENIE
OKNA / S7P

DOMETIC S7P
OKNA Z RAMAMI
ALUMINIOWYMI
Promień zaokrąglenia 5000 mm: lekko zaokrąglona powierzchnia okien Dometic S7P sprawia,
że nadają się one idealnie do montażu w furgonach. Dzięki zastosowaniu aluminiowych
profili powlekanych proszkowo, konstrukcja okna jest bardzo lekka, zapewnia doskonałą izolację
cieplną i wygląda bardzo estetycznie. Dzięki swojemu niepowtarzalnemu wzornictwu, w połączeniu
z idealnie dopasowanym systemem przyciemniania, okno z aluminiową ramą stanowi doskonałą
alternatywę dla okien plastikowych.

DO FURGONÓW
O ZAOKRĄGLONEJ
POWIERZCHNI
ZEWNĘTRZNEJ

Z BEZSTOPNIOWYMI
ZAWIASAMI
TELESKOPOWYMI

LEKKA,
ALUMINIOWA
RAMA

CHŁODZENIE

Okno uchylne

OKNA DOMETIC S7P

Wymiary otworu
szer. x wys. (mm)

Wymiary szyby
szer. x wys. (mm)

Waga
(kg)

Nr katalogowy

280 x 380

308 x 408

280 x 380

230 x 330

1,6

9104116042

490 x 500

518 x 528

490 x 500

440 x 450

3,0

9104116041

560 x 465

588 x 493

560 x 465

510 x 415

3,2

9104116040

700 x 510

728 x 538

700 x 510

650 x 460

4,1

9104116039

750 x 465

778 x 493

750 x 465

700 x 415

4,0

9104116038

818 x 315

843 x 343

818 x 315

768 x 265

3,2

9104116037

960 x 450

988 x 478

960 x 450

910 x 400

4,8

9104116036

985 x 465

1013 x 493

985 x 465

935 x 415

5,1

9104116035

HIGIENA I URZĄDZENIA
SANITARNE

Wymiary łączne
szer. x wys. (mm)

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE

Wymiary fabryczne
szer. x wys. (mm)

AKCESORIA – ROLETY PLISOWANE DO OKIEN S7P

Wymiary okna
szer. x wys. (mm)

Kolor

Nr katalogowy

233 x 352

280 x 380

kremowy

9104116029

443 x 472

490 x 500

kremowy

9104116030

513 x 437

560 x 465

kremowy

9104116018

653 x 482

700 x 510

kremowy

9104116019

703 x 437

750 x 465

kremowy

9104116020

771 x 287

818 x 315

kremowy

9104116021

913 x 422

960 x 450

kremowy

9104116022

938 x 437

985 x 465

kremowy

9104116044

MOSKITIERA

ROLETA
ZACIEMNIAJĄCA

AKCESORIA – ZESTAW MONTAŻOWY DO OKIEN S7P
Dostosowane do wymiarów okien zestawy montażowe stanowią nieodzowne wyposażenie umożliwiające bardzo prostą instalację okien
aluminiowych S7P. W zestawie znajdują się klamry mocujące i wkręty, dopasowane do właściwej grubości ściany.

Grubość ściany (mm) Nr katalogowy
22 – 23

9104116094

24 – 25

9104116095

26 – 27

9104116096

28 – 29

9104116097

30 – 31

9104116098

32 – 33

9104116099

34 – 35

9104116100

36 – 37

9104116101

38 – 39

9104116102

40 – 41

9104116103

42 – 43

9104116104
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BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

Wymiary
szer. x wys. (mm)

ZASILANIE I STEROWANIE

Pojedynczą, plisowaną roletę zaciemniającą i moskitierę można spiąć ze sobą i jedną ręką
ustawiać je w dowolnym położeniu. Do ścian o grubości od 26 – 27 mm

CHŁODZENIE
OKNA / ROLETY

ROLETY KOMPONUJĄCE
SIĘ Z WNĘTRZEM
Szukasz estetycznej rolety do swojego pojazdu lub przyczepy
kempingowej – takiej, która będzie chronić Cię przed ciekawskimi
spojrzeniami, słońcem i owadami, jednocześnie dobrze komponując się z wnętrzem? Rolety Dometic to eleganckie i doskonale
dopasowane rozwiązanie. Wszystkie modele wyposażone są w roletę zaciemniającą i moskitierę, które można podnosić i opuszczać
niezależnie od siebie.
Nasze dwa nowe modele, DB1R i DB3H, zostały zaprojektowane
specjalnie do nowoczesnych pojazdów. Są one wstępnie montowane w fabryce w celu uzyskania idealnego dopasowania. Bardzo
wąska wersja popularnej rolety Rastrollo 3000 ma tylko 335 mm
szerokości, przez co doskonale nadaje się do każdego okna w sypialni!

• Wersje pasujące do wszystkich popularnych rozmiarów
otworów okiennych i dachowych
• Ochrona prywatności oraz przed słońcem i owadami
• Kompletne rozwiązania łączące roletę zaciemniającą
z moskitierą
• Łatwe w użyciu systemy na linkę lub sprężynowe

NOWOŚĆ!
DOMETIC DB1R
Roleta do okien w pojazdach rekreacyjnych
Ten nowy system rolet idealnie harmonizuje
z wystrojem wnętrz nowoczesnych
pojazdów. Roletę zaciemniającą i moskitierę
można regulować bezstopniowo i mocować
na górze lub na dole.

MOSKITIERA

ROLETA
ZACIEMNIAJĄCA
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• Nowe wzornictwo – doskonale komponuje się
z nowoczesnymi modelami pojazdów
• Wstępnie zmontowane i dopasowane
do okien pojazdów kempingowych
• Moskitierę i roletę zaciemniającą można
regulować oddzielnie
• Moskitierę można zamocować na górze
lub na dole
• Maksymalne pole widzenia dzięki wąskim
profilom
• Brak widocznych śrub
• Naprężanie rolety i moskitiery bez użycia
narzędzi
Rozmiary od 480 x 330 do 1 580 x 630 mm,
w kolorze kremowym; w sumie 25 różnych
rozmiarów w ofercie.

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

CHŁODZENIE

NOWOŚĆ!
DOMETIC DB3H
Roleta o strukturze plastra miodu do okien
w pojazdach rekreacyjnych

Rozmiary od 485 x 700 do 1585 x 800 mm,
w kolorze kremowym; w sumie 15 różnych
rozmiarów w ofercie.

Idealna do okien bez ram, roleta
zaciemniająca z moskitierą wyposażona
w mechanizm sprężynowy z kontrolowaną
prędkością, zapewniający płynne rozwijanie.
Pokryta aluminium dla znakomitej izolacji.
• Sprężynowa konstrukcja rolety umożliwia
płynne i równe rozwijanie
• Moskitiera i roleta zaciemniająca mogą być
regulowane oddzielnie
• Mocowanie nad oknem sprawia, że to
doskonale rozwiązanie do okien bez ram

MOSKITIERA

ROLETA
ZACIEMNIAJĄCA

Rozmiary od 335 x 345 do 1760 x 810 mm,
w kolorze szarobiałym lub białym; w sumie
17 różnych rozmiarów w ofercie.
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BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

DOMETIC RASTROLLO 3000

ZASILANIE I STEROWANIE

ROLETA
ZACIEMNIAJĄCA

HIGIENA I URZĄDZENIA
SANITARNE

MOSKITIERA

• Nowe wzornictwo – doskonale komponuje się
z nowoczesnymi modelami pojazdów
• Moskitierę i roletę zaciemniającą można
regulować oddzielnie
• Podwójnie plisowany materiał o strukturze plastra
miodu zapewnia doskonałą izolację termiczną
• Wstępnie zmontowane i dopasowane do okien
pojazdów kempingowych, można docinać
na wysokość w celu dopasowania do innych
rozmiarów okien
• Maksymalne pole widzenia dzięki wąskim profilom
• Brak widocznych śrub
• Naprężanie rolety i moskitiery bez użycia narzędzi

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE

Ten nowy system rolet wykonany jest
z podwójnie plisowanego materiału o strukturze plastra miodu, który daje optymalny
efekt zaciemnienia połączony z doskonałą
izolacją termiczną. Wbudowana moskitiera
chroni przed owadami.

CHŁODZENIE
OKNA / ROLETY

NOWOŚĆ! Dometic DB1R

Wymagany rozmiar

Wymiary całkowite

Sekcja okienna

Kolor kremowy

Rozmiar A Rozmiar B Rozmiar C Rozmiar D Rozmiar E Rozmiar F Waga (kg) Nr katalogowy
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)

C
A

F

D B

E

480

330

554

436

500

300

1,25

9104121218

480

530

554

636

500

500

1,3

9104121219

580

530

654

636

600

500

1,35

9104121220

580

630

654

736

600

600

1,39

9104121221

680

430

754

536

700

400

1,41

9104121222

680

530

754

636

700

500

1,45

9104121223

680

630

754

736

700

600

1,49

9104121224

780

530

854

636

800

500

1,54

9104121225

780

630

854

736

800

600

1,59

9104121226

880

330

954

436

900

300

1,64

9104121227

880

530

954

636

900

500

1,7

9104121228

880

630

954

736

900

600

1,74

9104121229

980

530

1054

636

1000

500

1,81

9104121230

980

630

1054

736

1000

600

1,85

9104121231

1080

530

1154

636

1100

500

1,9

9104121232

1080

630

1154

736

1100

600

1,94

9104121233

1180

330

1254

436

1200

300

1,9

9104121234

1180

530

1254

636

1200

500

1,94

9104121235

1180

630

1254

736

1200

600

1,98

9104121236

1280

530

1354

636

1300

500

2,04

9104121237

1280

630

1354

736

1300

600

2,09

9104121238

1580

630

1654

736

1600

600

2,21

9104121239

410

480

484

586

430

450

0,96

9104121240

NOWOŚĆ! Dometic DB1R – roleta do okien dachowych

Dometic Rastrollo 3000

480

544

586

490

450

1,08

9104121241

580

584

686

530

550

1,15

9104121242

Wymiary standardowe

Głębokość kasety
		58

D
B

F

C
A

E
44
Głębokość prowadnicy
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470
510

Rozmiar A
(mm)

Rozmiar B
(mm)

Rozmiar C
(mm)

Rozmiar D
(mm)

Rozmiar E
(mm)

Rozmiar F
(mm)

335

345

354

439

275

285

660

710

679

804

600

650

710

710

729

804

650

650

760

710

779

804

700

650

810

710

829

804

750

650

860

710

879

804

800

650

960

710

979

804

900

650

1060

710

1079

804

1000

650

1160

710

1179

804

1100

650

1260

710

1279

804

1200

650

1360

810

1379

904

1300

750

1460

810

1479

904

1400

750

1510

810

1529

904

1450

750

1560

810

1579

904

1500

750

1610

810

1629

904

1550

750

1660

810

1679

904

1600

750

1760

810

1779

904

1700

750

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

Wymagany rozmiar

Wymiary całkowite

Sekcja okienna

Kolor kremowy

Rozmiar A Rozmiar B Rozmiar C Rozmiar D Rozmiar E Rozmiar F Waga (kg) Nr katalogowy
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)

G

B D

F

559

775

500

785

1,1

9104121246

700

609

775

550

785

1,15

9104121247

585

700

659

775

600

785

1,2

9104121248

635

700

709

775

650

785

1,25

9104121249

685

700

759

775

700

785

1,3

9104121250

735

700

809

775

750

785

1,35

9104121251

785

700

859

775

800

785

1,45

9104121252

885

700

959

775

900

785

1,55

9104121253

985

700

1059

775

1000

785

1,65

9104121254

1085

700

1159

775

1100

785

1,75

9104121255

1185

700

1259

775

1200

785

1,85

9104121256

1285

800

1359

875

1300

885

2,01

9104121257

1385

800

1459

875

1400

885

2,09

9104121258

1485

800

1559

875

1500

885

2,25

9104121260

1585

800

1659

875

1600

885

2,41

9104121262

HIGIENA I URZĄDZENIA
SANITARNE

E

700

535

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE

C
A

485

CHŁODZENIE

NOWOŚĆ! Dometic DB3H

ZASILANIE I STEROWANIE
BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

szaro-biała

biała

Waga
(kg)

Nr katalogowy

Nr katalogowy

1,0

–

9104109622

2,28

9104108376

9104108412

2,33

9104108377

9104108413

2,39

9104108378

9104108414

2,44

9104108379

9104108415

2,50

9104108380

9104108416

2,61

9104108381

9104108417

2,71

9104108382

9104108418

2,82

9104108383

9104108419

2,93

9104108384

9104108420

3,34

9104108385

9104108421

3,45

9104108386

9104108422

3,50

9104108387

9104108423

A = wymagana szerokość

3,56

9104108388

9104108424

B = wymagana wysokość

3,61

9104108389

9104108425

C = szerokość całkowita

3,67

9104108390

9104108426

3,78

9104108391

9104108427

D = wysokość całkowita
E = szerokość otworu okiennego
F = wysokość otworu okiennego

MOBILE LIVING MADE EASY — 77

CHŁODZENIE
OKNA / ROLETY ZACIEMNIAJĄCE

ROLETY ZACIEMNIAJĄCE DOMETIC
DO KABINY KIEROWCY
Nie wszyscy muszą wiedzieć, co robisz wewnątrz kampera. Rolety
zaciemniające Dometic na szybę przednią i okna boczne skutecznie
chronią przed spojrzeniami ciekawskich przechodniów. Podwójna
harmonijka z materiału Duette o strukturze plastra miodu charakteryzuje się również niezwykle wysoką izolacyjnością termiczną, chro-

niąc wnętrze pojazdu przed panującym na zewnątrz upałem lub
zimnem. Pokryte warstwą aluminium rolety zaciemniające Dometic
na szybę przednią mają również funkcje izolacyjną, blokują utratę
ciepła. Oba ich warianty pasują do Fiata Ducato i wielu podobnych
modeli kamperów.

DOMETIC FP 200
Rolety zaciemniające do Fiata Ducato X250 / X290 oraz Peugeota
Boxer i Citroëna Jumper o tej samej konstrukcji (bez półki
podsufitowej). Plisowana roleta na szybę przednią, którą otwiera
się pionowo, aby wpuścić światło do pojazdu; w razie konieczności
zaciemnia całkowicie kabinę. Na szybę przednią i okna boczne.
• Podwójnie plisowany materiał Duette o strukturze plastra miodu
zapewniający optymalną izolację termiczną i umożliwiający zaciemnienie
• Zaprojektowane specjalnie do Fiata Ducato X250 i X290
• Najlepsza z możliwych izolacja i zaciemnienie w dolnej części
(deska rozdzielcza), a także w górnej części (profil końcowy)
• Możliwość ustawienia w dowolnym położeniu
Roleta na szybę przednią, beż / Nr katalogowy 9104116564
Rolety boczne (lewa, prawa), beż / Nr katalogowy 9104113604
Rolety na szybę przednią + szyby boczne, beż / Nr katalogowy 9104116924
Produkt nie nadaje się do montażu w pojazdach ze składanymi łóżkami,
półkami dachowymi, bagażnikami dachowymi ani opcjonalnymi poduszkami
powietrznymi chroniącymi głowę.

ROLETY NA SZYBĘ PRZEDNIĄ DOMETIC
Do Fiat Ducato 250 oraz Peugeota Boxer i Citroëna Jumper o tej samej
konstrukcji (bez półki podsufitowej) oraz do Fiata Ducato 230 i 244.
• Ochrona prywatności i izolacja termiczna dzięki warstwie folii
aluminiowej po zewnętrznej stronie
• Malowana proszkowo kaseta obudowy
• Dostępna dla samochodów z kierownicą po prawej i po lewej stronie
(model 250)
Roleta na szybę przednią, szara (kierownica po lewej stronie),
do Fiata Ducato 250 / Nr katalogowy 9104100269
Roleta na szybę przednią, szara (kierownica po prawej stronie),
do Fiata Ducato 250 / Nr katalogowy 9104100270
Roleta na szybę przednią, beżowa (kierownica po lewej stronie),
do Fiata Ducato 230 i 244 / Nr katalogowy 9104100233
Roleta na szybę przednią, szara (kierownica po lewej stronie),
do Fiata Ducato 230 i 244 / Nr katalogowy 9104100234
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Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści opisów, specyfikacjach i dostępności produktów w ramach ich udoskonaleń technicznych.

CHŁODZENIE

SPECJALNIE DO FIATA DUCATO
I POKREWNYCH MODELI

Nowa
konstrukcja
dla pojazdów
bez lusterka
wstecznego

System zaciemniający z roletą przednią
do Fiata Ducato 250 / 290
Nr katalogowy 9104121168
System zaciemniający z roletą przednią i bocznymi
ekranami do Fiat Ducato 250/290
Nr katalogowy 9104121169

IDEALNE WYKOŃCZENIE

DOSKONAŁA JAKOŚĆ DŹWIĘKU

MONTAŻ W CIĄGU KILKU MINUT!

Indywidualnie dopasowana prosta prowadnica
(do pojazdów bez lusterka wstecznego)

Rolety boczne z wgłębieniami na głośniki
w słupku A

Bez demontażu słupka A ani osłon
przeciwsłonecznych
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BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

Specjalnie dopasowana do Fiata Ducato X250 i X290,
jak również do modeli Peugeot Boxer i Citroën Jumper
o analogicznej konstrukcji. Nie nadaje się do pojazdów
z lusterkiem wstecznym lub boczną poduszką powietrzną.

ZASILANIE I STEROWANIE

• Podwójnie plisowany materiał o strukturze
plastra miodu zapewniający maksymalną
izolację od gorąca i chłodu
• Regulacja od dołu do góry – optymalna
ochrona prywatności
• Bardzo szybka instalacja – bez demontażu
istniejących komponentów!
• Wąska górna część rolety
• Możliwość ustawienia w dowolnym położeniu,
aby wpuścić światło do pojazdu lub całkowicie
zaciemnić kabinę
• Opracowana specjalnie dla pojazdów bez
wewnętrznego lusterka wstecznego i bez
bocznej poduszki powietrznej
• Również do pojazdów z czujnikiem deszczu

HIGIENA I URZĄDZENIA
SANITARNE

Ta plisowana roleta na przednią szybę
została zaprojektowana specjalnie dla Fiata
Ducato i pokrewnych modeli Peugeot Boxer
i Citroën Jumper od roku modelowego
07 / 2006. Chroni ona przed ciekawskimi
spojrzeniami oraz przed gorącem i chłodem.
A co najlepsze, można ją szybko i łatwo
zamontować! I to zarówno w samochodach
z kierownicą po lewej, jak i po prawej stronie.

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE

NOWOŚĆ!
DOMETIC FP 300

CHŁODZENIE
OKNA / DRZWICZKI SERWISOWE / AKCESORIA

DOMETIC SK 4

DOMETIC SK 5

Te wyprodukowane z odpornego na warunki atmosferyczne
tworzywa ASA drzwiczki serwisowe do pionowego lub poziomego
montażu można wygodnie zainstalować w otworze pojazdu bez
przykręcania śrub. Uzupełnia je bezpieczny wielopunktowy zamek
i system zamykania.

Zaprojektowane, aby dobrze komponować się z zewnętrzną ścianą
przyczep i samochodów kempingowych, eleganckie drzwiczki
serwisowe z funkcją wentylacji do toalety kasetowej Dometic.
Montaż jest szybki i łatwy, bez przykręcania śrub. Uzupełnia ją
bezpieczny wielopunktowy zamek i system zamykania.

• Trwałe drzwiczki serwisowe wykonane z ATA powlekanego natryskowo
• Łatwa i szybka instalacja bez potrzeby stosowania śrub
• Możliwość ustawienia w pionie lub w poziomie

• Drzwiczki serwisowe ze zintegrowaną wentylacją do toalety kasetowej
Dometic
• Łatwa i szybka instalacja bez potrzeby stosowania śrub
• Zaprojektowane, by pasować do wyglądu pojazdu
Dostępne w trzech różnych rozmiarach, od 360 x 310 do 1070 x 300 mm

Dostępne w pięciu różnych rozmiarach, od 375 x 305 do 1000 x 405 mm

Wymiary (mm) Rozmiar A

Rozmiar B

Rozmiar C

Rozmiar D

Rozmiar E

Rozmiar F

375 x 305

375

335

409

305

265

338

700 x 305

700

660

734

305

265

338

700 x 405

700

660

734

405

365

438

1000 x 305

1000

960

1034

305

265

338

1000 x 405

1000

960

1034

405

365

438

Grubość ściany (mm)

Waga (kg)*

Nr katalogowy

D

23 – 32

0,99

9104100197

E

23 – 32

1,45

9104100198

23 – 42

1,56

9104100199

F

23 – 42

2,00

9104100200

23 – 42

2,20

9104100201

C

Drzwiczki serwisowe

B

Szerokość (mm), wymiar z zawiasem

A

DOMETIC SK 4

Wysokość (mm)

Drzwiczki serwisowe

Wymiary (mm) Rozmiar A

Rozmiar B

Rozmiar C

Rozmiar D

Rozmiar E

Rozmiar F

360 x 310

360

337

385

310

288

335

650 x 350

648

625

673

347

326

373

1070 x 300

1070

1047

1095

300

278

325

Grubość ściany (mm)

Waga (kg)*

Nr katalogowy

23 – 36

0,90

9104100202

23 – 36

1,30

9104100203

23 – 36

1,60

9104108622

D
E
F

Wysokość (mm)

C

B

Szerokość (mm), wymiar z zawiasem

A

DOMETIC SK 5

* Podana waga nie obejmuje wagi wypełnienia drzwiczek. Wszystkie wymiary w mm. Producent zastrzega możliwość wystąpienia błędów i prawo do wprowadzania zmian.
A = szerokość wycięcia B = światło drzwiczek po szerokości C = szerokość całkowita D = wysokość wycięcia E = światło drzwiczek po wysokości F = wysokość całkowita
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Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści opisów, specyfikacjach i dostępności produktów w ramach ich udoskonaleń technicznych.

Moskitiera do pojazdów z kierownicą po prawej i po lewej stronie

• Zatrzymuje na zewnątrz wszelkiego rodzaju insekty
• Wygodna obsługa jedną ręką
• Szybki montaż

HIGIENA I URZĄDZENIA
SANITARNE

Do pojazdów z kierownicą po lewej stronie
Dometic FlyTec FT200 / Nr katalogowy 9104117297
Do pojazdów z kierownicą po prawej stronie
Dometic FlyTec FT200 / Nr katalogowy 9104117296

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE

Wysokiej jakości plisowana moskitiera jest dostosowana
do przesuwanych drzwi samochodu Fiat Ducato 250 oraz pojazdów
o identycznej konstrukcji. Całkowicie zakrywa drzwi.

CHŁODZENIE

DOMETIC FLYTEC FT 200

DOMETIC FLYSCREEN

Moskitiera na drzwi, 580 x 1100 mm
Nr katalogowy 9104100238
Moskitiera na drzwi, 615 x 1100 mm
Nr katalogowy 9104100239

DOMETIC RAINTEC RT 100
Dobre wieści dla właścicieli Fiatów Ducato. Nasze rynny chronią
wnętrze samochodu przed deszczem, gdy jest on otwarty, ale służą
również jako praktyczne zewnętrzne oświetlenie.

Zintegrowana
listwa
oświetleniowa
LED

• Rynna deszczowa do przesuwnych drzwi Fiata Ducato.
• Zabezpiecza przed dostawaniem się wody deszczowej do wewnątrz
pojazdu, gdy drzwi są otwarte
• Posiada zintegrowaną listwę oświetleniową LED
Podświetlana rynna deszczowa do przesuwnych drzwi Fiata Ducato, czarna
Nr katalogowy 9106505301
Podświetlana rynna deszczowa do przesuwnych drzwi Fiata Ducato, biała
Nr katalogowy 9106505302
Akcesoria:
Pilot zdalnego sterowania do oświetlenia LED oraz elastycznych taśm SMD
Nr katalogowy 9106504080
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BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

• Aluminiową ramę można łatwo połączyć z górną połową drzwi, która
może być otwierana oddzielnie
• Trwała siatka moskitiery wzmocniona włóknem szklanym i wytrzymała,
malowana proszkowo aluminiowa rama
• Idealne dopasowanie do drzwi w standardowym rozmiarze
• Oszczędne wykorzystanie przestrzeni (tylko 62 mm głębokości)

ZASILANIE I STEROWANIE

Wpuść świeże powietrze, ale bez owadów dzięki moskitierze
na drzwi do przyczepy lub samochodu kempingowego.

/ GOTOWANIE
/ LODÓWKI TURYSTYCZNE
/ LODÓWKI WOLNOSTOJĄCE I DO ZABUDOWY

ŻYW
I NA

NOŚĆ
POJE

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE
INFORMACJE OGÓLNE

MOBILNE ROZWIĄZANIA
KUCHENNE
WSZYSTKO, CZEGO POTRZEBUJESZ, ABY CIESZYĆ SIĘ DOSKONAŁYM JEDZENIEM NA WYJEŹDZIE
O udanym wypoczynku decyduje między innymi możliwość swobodnego gotowania i kosztowania potraw, bez konieczności nieustannego patrzenia na zegar; fantazja przy wymyślaniu smakowitych dań
z regionalnymi dodatkami, godziny spędzone przy wspólnym stole
na pogawędkach i ucztowaniu. Dometic wspiera Cię w kulinarnych
doświadczeniach w podróży, oferując kompletne wyposażenie Twojej mobilnej kuchni.
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Do wyboru masz szeroką gamę lodówek turystycznych oraz stacjonarnych do przechowywania żywności i napojów w trakcie podróży.
Mamy też wszystko, co niezbędne, aby móc wygodnie przyrządzać
posiłki: kompaktowe płyty grzewcze, piekarniki oraz w pełni funkcjonalne kuchenki gazowe, nie zapominając o praktycznych piekarnikach z grillem. W naszej ofercie znajdziesz także zlewozmywaki –
również w oszczędzających miejsce zestawach z kuchenkami oraz,
oczywiście, okap kuchenny odprowadzający opary z Twojego pojazdu lub przyczepy.

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

CHŁODZENIE

01

02

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE
HIGIENA I URZĄDZENIA
SANITARNE

03

01 GOTOWANIE

Oferujemy największy asortyment
przenośnych lodówek w Europie.
Lodówki kompresorowe umożliwiają
chłodzenie i głębokie mrożenie. Lodówki
termoelektryczne są odpowiednie
do chłodzenia, a także do utrzymywania
temperatury ciepłej żywności. Zaletą
lodówek pasywnych jest zaś to, że ich praca
nie wymaga zewnętrznego źródła zasilania.

03 LODÓWKI WOLNOSTOJĄCE
I DO ZABUDOWY
Lodówki do zabudowy i wolnostojące są
tak samo dobrze wyposażone, jak domowe.
Do niewielkich kuchni proponujemy
oszczędzające miejsce lodówki szufladowe.
Niezależnie od rozmiarów pojazdu
i załogi, w ofercie Dometic każdy znajdzie
odpowiednie dla siebie rozwiązanie.
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BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

02 LODÓWKI TURYSTYCZNE

ZASILANIE I STEROWANIE

Czy podróż musi być powodem do rezygnacji z tradycyjnych metod gotowania? Dometic
oferuje wiele modeli gazowych płyt grzewczych, piekarników i kuchenek. A do nich
serię zlewozmywaków – również w oszczędzających miejsce zestawach z kuchenkami.
Nasza oferta obejmuje także takie niezbędne
urządzenia, jak ekspres do kawy, czajnik
elektryczny i okap kuchenny.

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE
GOTOWANIE

GOTO
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CHŁODZENIE

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE

HIGIENA I URZĄDZENIA
SANITARNE

ZASILANIE I STEROWANIE

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

WANIE
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ŻYWNOŚĆ I NAPOJE
GOTOWANIE

GOTOWANIE I NIE TYLKO
WSZYSTKO, CZEGO POTRZEBUJESZ DO GOTOWANIA, PIECZENIA I ZMYWANIA W PODRÓŻY
Przyznajemy: kuchnie w kamperach i przyczepach kempingowych
są znacznie mniejsze niż domowe, mogą jednak być równie dobrze wyposażone. W ofercie Dometic znajdziesz wszystko, czego
nie może zabraknąć w sprawnie funkcjonującej podróżnej kuchni.
Do wyboru masz szeroką gamę kuchenek, piekarników i sprzętu
kuchennego. Ciasto czy pizza, soczysta pieczeń czy chrupiący kurczak, coś z grilla czy szybka zupa? Z naszym wyposażeniem również
w podróży wyczarujesz wspaniałe smakołyki.
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Ale czymże byłaby podróżna kuchnia bez praktycznych „pomocników”, takich jak ekspres do kawy czy czajnik elektryczny? Wybór
należy do Ciebie. Oferujemy także serię kompaktowych zlewozmywaków oraz świetnie sprawdzający się w drodze okap kuchenny, odprowadzający opary, zapachy i wilgoć z Twojego domu na kółkach.

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

Dzięki naszym ekspresom do kawy
i czajnikowi elektrycznemu zawsze można
napić się czegoś ciepłego na pokładzie.
Są one bardzo praktyczne i doskonale
nadają się do użytku w drodze.

03 ZLEWOZMYWAKI

02

04 OKAPY KUCHENNE

03

04
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BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

Świeże powietrze, także w domu
na kółkach, to podstawa. Okapy kuchenne
Dometic szybko odprowadzają opary
i intensywne zapachy na zewnątrz pojazdu.
Są równie skuteczne jak okapy domowe,
posiadają wbudowane oświetlenie, łatwe
w obsłudze elementy sterujące oraz łatwy
do czyszczenia filtr przeciwtłuszczowy.

ZASILANIE I STEROWANIE

Oferujemy zlewozmywaki do zabudowy
oraz zestawy kuchenek ze zlewozmywakami
do montażu na nawet najbardziej
ograniczonej przestrzeni. Niektóre
modele wyposażone są w żaroodporną
szklaną pokrywę, którą można zamknąć
po zakończeniu gotowania i wykorzystywać
jako blat kuchenny.

HIGIENA I URZĄDZENIA
SANITARNE

Czy podróż musi być powodem
do rezygnacji z tradycyjnych metod
gotowania? Dometic oferuje wiele
możliwości w tym zakresie: płyty grzewcze,
piekarniki i w pełni wyposażone kuchenki –
zarówno wolnostojące, jak i do zabudowy.

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE

02 PIEKARNIKI I KUCHENKI

CHŁODZENIE

01 EKSPRESY DO KAWY I CZAJNIK

01

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE
GOTOWANIE / EKSPRESY DO KAWY / CZAJNIK / PIEKARNIKI

DOMETIC PERFECTCOFFEE MC 052
Ekspres do kawy, 12 V
Ten zaprojektowany pod kątem użytkowania podczas podróży
ekspres do kawy pozwala zaparzyć do pięciu filiżanek pysznej
kawy.
• 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
Nr katalogowy 9600000340

Szklany
dzbanek
z zabezpiecze
niem transpor
towym
12 V

12 V

12 V

DOMETIC PERFECTCOFFEE MC 01

DOMETIC PERFECTKITCHEN MCK 750

Ekspres do kawy, 12 V

Czajnik, 12 V

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

Dobrze jest usiąść z filiżanką dobrej herbaty – czajnik Dometic
PerfectKitchen 12 V zapewni Ci tę przyjemność, kiedykolwiek
zechcesz.

• 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

•
•
•
•
•
•

Czajnik zasilany napięciem 12 V
Zaprojektowany specjalnie do użytku mobilnego
Wytrzymała technologia przekaźnikowa
Automatyczne wyłączanie po zagotowaniu się wody
Zabezpieczenie przed włączeniem pustego urządzenia
Wskaźnik statusu pracy

Nr katalogowy 9600014796
Nr katalogowy 9600000338
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CHŁODZENIE
ŻYWNOŚĆ I NAPOJE

GAZ

GAZ

Piekarnik gazowy do zabudowy, pojemność 25 litrów

Piekarnik z grillem do zabudowy, pojemność 25 litrów

• Łatwe czyszczenie dzięki osłoniętym elementom palnika
• Pojemność 25 litrów w rozmiarze konwencjonalnego piekarnika
20 litrów
• Elegancki wygląd – wzornictwo spójne z nowymi lodówkami
Dometic serii 10

• Łatwe czyszczenie dzięki osłoniętym elementom palnika
• Pojemność 25 litrów w rozmiarze konwencjonalnego piekarnika
20 litrów
• Grill pracujący z zamkniętymi drzwiami – bezpieczniej, szybciej,
czyściej i oszczędniej

Nr katalogowy 9103303714

Nr katalogowy 9103303715

GAZ

GAZ

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

Jedyny
na rynku:
zintegrowany
talerz
obrotowy

ZASILANIE I STEROWANIE

NOWOŚĆ!
DOMETIC OGN 0250

HIGIENA I URZĄDZENIA
SANITARNE

NOWOŚĆ!
DOMETIC OVN 0250

GAZ

DOMETIC OV 1800

DOMETIC OG 2000

DOMETIC OG 3000

Gazowy piekarnik do zabudowy, pojemność
18 litrów

Gazowy piekarnik do zabudowy, pojemność
20 litrów

Gazowy piekarnik do zabudowy, pojemność
30 litrów

• Kompaktowy minipiekarnik
• Szklane drzwiczki z zawiasami u dołu
ułatwiające dostęp
• Oświetlenie wnętrza
• Elektryczny zapłon
• Kosz ze stali nierdzewnej
• Emaliowana taca do pieczenia
• Regulacja temperatury przy pomocy
termostatu

• Wygodny w użyciu wbudowany palnik z kratką
• Obrotowa taca
• Szklane drzwiczki z zawiasami u dołu
ułatwiające dostęp
• Wygodne oświetlenie wewnętrzne
• Elektroniczny zapłon z systemem
bezpieczeństwa
• Regulacja temperatury przy pomocy
termostatu

• Wygodny w użyciu wbudowany palnik z kratką
• Obrotowa taca
• Szklane drzwiczki z zawiasami u dołu
ułatwiające dostęp
• Wygodne oświetlenie wewnętrzne
• Elektroniczny zapłon z systemem
bezpieczeństwa
• Regulacja temperatury przy pomocy
termostatu

Nr katalogowy 9103303708

Nr katalogowy 9103303710

Nr katalogowy 9103303709
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ŻYWNOŚĆ I NAPOJE
GOTOWANIE / KUCHENKI DO ZABUDOWY ZE SZKLANA POKRYWĄ

OPTYMALNA OCHRONA KUCHENKI
Gotowanie na dwóch lub trzech palnikach w niedużym pomieszczeniu – kompaktowe kuchenki Dometic sprawiają, że jest to możliwe.
Wszystkie modele wpuszcza się w blat, tak że nie wystają nad jego
powierzchnię, a ergonomicznie usytuowane pokrętła zapewniają
pełną kontrolę nad płomieniem. Gdy na kuchence nie stoją żadne
garnki, można zamknąć pokrywę. W ten sposób powstaje dodatkowa powierzchnia robocza, chroniąca jednocześnie płytę grzewczą.

DOMETIC HBG 3440
Praktyczna
i elegancka

Trzypalnikowa płyta gazowa ze szklaną pokrywą,
560 x 440 mm
Znakomita, oszczędzająca miejsce trzypalnikowa kuchenka
ze szklaną pokrywą, zapewniająca wygodne gotowanie na
małych przestrzeniach.
• Kompaktowa płyta z trzema palnikami gazowymi,
idealna do małych przestrzeni
• Odporna na wysoką temperaturę szklana pokrywa
po zamknięciu zapewnia większą przestrzeń roboczą
• Łatwe w czyszczeniu podstawki pod garnki
Nr katalogowy 9103301746

GAZ

GAZ

GAZ

DOMETIC HBG 2335

DOMETIC HBG 3445

Dwupalnikowa płyta gazowa ze szklaną pokrywą, 460 x 335 mm

Trzypalnikowa płyta gazowa ze szklaną pokrywą, 520 x 445 mm

• Kompaktowa kuchenka 2-palnikowa
• Odporna na wysoką temperaturę szklana pokrywa po zamknięciu
zapewnia większą przestrzeń roboczą
• Łatwe w czyszczeniu podstawki pod garnki

• Kompaktowa płyta z trzema palnikami gazowymi, idealna do małych
przestrzeni
• Odporna na wysoką temperaturę szklana pokrywa po zamknięciu
zapewnia większą przestrzeń roboczą
• Łatwe w czyszczeniu podstawki pod garnki

Nr katalogowy 9103301736
Nr katalogowy 9103301745

92 — DOMETIC.COM

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

CHŁODZENIE

GAZ

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE

GAZ

GAZ

DOMETIC HB 3370

Jednopalnikowa płyta gazowa,
240 x 320 mm

Dwupalnikowa płyta gazowa,
420 x 370 mm

Trzypalnikowa płyta gazowa,
520 x 370 mm

• Kompaktowa kuchenka 1-palnikowa
• Łatwe w czyszczeniu, zdejmowane podstawki
pod garnki
• System bezpieczeństwa zapłonu

• Kompaktowa kuchenka 2-palnikowa
• Łatwe w czyszczeniu, zdejmowane podstawki
pod garnki
• System bezpieczeństwa zapłonu

• Kompaktowa kuchenka 3-palnikowa
• Łatwe w czyszczeniu, zdejmowane podstawki
pod garnki
• System bezpieczeństwa zapłonu

Nr katalogowy 9103301735

Nr katalogowy 9103301755

Nr katalogowy 9103301749

ZASILANIE I STEROWANIE

DOMETIC HB 2370

HIGIENA I URZĄDZENIA
SANITARNE

DOMETIC HB 1320

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

GAZ

GAZ

GAZ

DOMETIC HB 2325

DOMETIC HB 3400

DOMETIC HB 4500

Dwupalnikowa płyta gazowa,
450 x 325 mm

Trzypalnikowa płyta gazowa,
500 x 400 mm

Czteropalnikowa płyta gazowa,
400 x 500 mm

• Kompaktowa kuchenka 2-palnikowa
• Łatwe w czyszczeniu, zdejmowane podstawki
pod garnki
• System bezpieczeństwa zapłonu

• Kompaktowa kuchenka 3-palnikowa
• Łatwe w czyszczeniu, zdejmowane podstawki
pod garnki
• System bezpieczeństwa zapłonu

• Kompaktowa kuchenka 4-palnikowa
• Łatwe w czyszczeniu, zdejmowane podstawki
pod garnki
• System bezpieczeństwa zapłonu

Nr katalogowy 9103301737

Nr katalogowy 9103301753

Nr katalogowy 9103301748
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ŻYWNOŚĆ I NAPOJE
GOTOWANIE / ZESTAWY KUCHENEK ZE ZLEWOZMYWAKAMI

DOMETIC MO 9722L
DOMETIC MO 9722R
Zestaw 2-palnikowej kuchenki
i zlewozmywaka ze szklanymi pokrywami,
760 x 325 mm
Ten kompaktowy zestaw 2-palnikowej
kuchenki gazowej ze zlewozmywakiem
oferuje wygodne zaplecze kuchenne
na nawet najbardziej ograniczonej
przestrzeni.
• Kompaktowa, 2-palnikowa kuchenka ze
zlewozmywakiem po lewej lub prawej stronie
• Żaroodporne, szklane pokrywy po zamknięciu
zapewniają więcej miejsca do pracy
• Łatwe do czyszczenia podstawki pod garnki
• Syfon i gumowa uszczelka w zestawie
• Krany dostępne oddzielnie
Dometic MO 9722L /
Nr katalogowy 9102305076
Dometic MO 9722R /
Nr katalogowy 9102305075

GAZ

DOMETIC HSG 2370 R
DOMETIC HSG 2370 L
Zestaw 2-palnikowej kuchenki
i zlewozmywaka ze szklanymi pokrywami,
900 x 370 mm
Kompaktowy zestaw 2-palnikowej kuchenki
i zlewozmywaka po lewej lub prawej
stronie, z wygodnymi pokrywami ze szkła
hartowanego zapewniającymi dodatkową
przestrzeń na blacie po ich zamknięciu.
• Kompaktowy zestaw 2-palnikowej kuchenki
i zlewozmywaka
• Żaroodporne pokrywy ze szkła hartowanego
po zamknięciu zapewniają więcej miejsca
do pracy
• Zlewozmywak umieszczony po lewej
lub prawej stronie palników
Dometic HSG 2370 R /
Nr katalogowy 9103301740
Dometic HSG 2370 L /
Nr katalogowy 9103301738

GAZ
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Zestaw 2-palnikowej kuchenki i zlewozmywaka ze szklaną pokrywą,
680 x 440 mm

GAZ

Nr katalogowy 9103301750

HIGIENA I URZĄDZENIA
SANITARNE

• Kompaktowy zestaw 2-palnikowej kuchenki ze zlewozmywakiem
• Żaroodporna, szklana pokrywa po zamknięciu zapewnia więcej miejsca
do pracy
• Zlewozmywak umieszczony po prawej stronie palników
• Łatwe w czyszczeniu podstawki pod garnki
• Syfon i gumowa uszczelka w zestawie
• Krany dostępne oddzielnie

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE

Połączenie kompaktowej, dwupalnikowej kuchenki i zlewu po
prawej stronie pozwala używać urządzeń kuchennych na nawet
najmniejszych przestrzeniach.

CHŁODZENIE

DOMETIC HSG 2440 R

DOMETIC HSG 2445

Połączenie kompaktowej dwupalnikowej kuchenki i zlewu ze
szklaną pokrywą pozwala używać urządzeń kuchennych na nawet
najmniejszych przestrzeniach.

Nr katalogowy 9103301741
GAZ

DOMETIC HSG 3436
Zestaw 3-palnikowej kuchenki i zlewozmywaka ze szklanymi
pokrywami, 840 x 436 mm
Połączenie kompaktowej trzypalnikowej kuchenki i zlewu ze
szklaną pokrywą pozwala używać urządzeń kuchennych na nawet
najmniejszych przestrzeniach.
• Kompaktowy zestaw 2-palnikowej kuchenki ze zlewozmywakiem
• Żaroodporna, szklana pokrywa po zamknięciu zapewnia więcej miejsca
do pracy
• Łatwe w czyszczeniu podstawki pod garnki
• Syfon w zestawie
• Krany dostępne oddzielnie
Nr katalogowy 9103301751
GAZ
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BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

• Kompaktowy zestaw 2-palnikowej kuchenki ze zlewozmywakiem
• Żaroodporna, szklana pokrywa po zamknięciu zapewnia więcej miejsca
do pracy
• Łatwe do czyszczenia, zdejmowane podstawki pod garnki
• Syfon w zestawie
• Krany dostępne oddzielnie

ZASILANIE I STEROWANIE

Zestaw 2-palnikowej kuchenki i zlewozmywaka ze szklaną pokrywą,
600 x 445 mm

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE
GOTOWANIE / ZESTAWY KUCHENEK ZE ZLEWOZMYWAKAMI DO ZABUDOWY / ZLEWOZMYWAKI ZE SZKLANA POKRYWĄ

DOMETIC HS 2320 L
Zestaw 2-palnikowej kuchenki
i zlewozmywaka, 800 x 320 mm
Połączenie kompaktowej dwupalnikowej
kuchenki i zlewu po lewej stronie pozwala
używać urządzeń kuchennych na nawet
najmniejszych przestrzeniach.
• Kompaktowy zestaw 2-palnikowej kuchenki
ze zlewozmywakiem
• Zlewozmywak umieszczony po lewej stronie
palników
• Łatwe w czyszczeniu podstawki pod garnki
• Syfon i gumowa uszczelka w zestawie
• Krany dostępne oddzielnie
Nr katalogowy 9103301739
Akcesoria: kran AC 539 / AC 537

GAZ

GAZ

GAZ

GAZ

DOMETIC HS 2420 R
DOMETIC HS 2420 L

DOMETIC HS 2421 R
DOMETIC HS 2421 L

DOMETIC HS 2460 R
DOMETIC HS 2460 L

Zestaw 2-palnikowej kuchenki
i zlewozmywaka, 600 x 420 mm

Zestaw 2-palnikowej kuchenki
i zlewozmywaka,800 x 420 mm

Zestaw 2-palnikowej kuchenki
i zlewozmywaka, 490 x 460 mm

Kompaktowy zestaw 2-palnikowej kuchenki
i zlewozmywaka po lewej lub prawej stronie
oferuje wygodne zaplecze kuchenne na
nawet najbardziej ograniczonej przestrzeni.

Kompaktowy zestaw 2-palnikowej kuchenki
i zlewozmywaka po lewej lub prawej stronie
oferuje wygodne zaplecze kuchenne na
nawet najbardziej ograniczonej przestrzeni.

Kompaktowy zestaw 2-palnikowej kuchenki
i zlewozmywaka po lewej lub prawej stronie
oferuje wygodne zaplecze kuchenne na
nawet najbardziej ograniczonej przestrzeni.

• Kompaktowy zestaw 2-palnikowej kuchenki
i zlewozmywaka
• Zlewozmywak umieszczony po lewej
lub prawej stronie palników
• Łatwe do czyszczenia, zdejmowane podstawki
pod garnki

• Kompaktowy zestaw 2-palnikowej kuchenki
i zlewozmywaka
• Zlewozmywak umieszczony po lewej
lub prawej stronie palników
• Łatwe do czyszczenia, zdejmowane podstawki
pod garnki

• Kompaktowy zestaw 2-palnikowej kuchenki
i zlewozmywaka
• Zlewozmywak umieszczony po lewej
lub prawej stronie palników
• Łatwe do czyszczenia, zdejmowane podstawki
pod garnki

Dometic HS 2420 R / Nr katalogowy 9103301742
Dometic HS 2420 L / Nr katalogowy 9103301754
Akcesoria: kran AC 539

Dometic HS 2421 R / Nr katalogowy 9103301743
Dometic HS 2421 L / Nr katalogowy 9103301744
Akcesoria: kran AC 539

Dometic HS 2460 R / Nr katalogowy 9103301752
Dometic HS 2460 L / Nr katalogowy 9103301747
Akcesoria: kran AC 539
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CHŁODZENIE
ŻYWNOŚĆ I NAPOJE

Prostokątny zlewozmywak ze szklaną
pokrywą, 420 x 370 mm

Prostokątny zlewozmywak ze szklaną
pokrywą, 420 x 440 mm

Okrągły zlewozmywak ze szklaną pokrywą,
Ø 420 mm

• Pokrywa z bezpiecznego szkła żaroodpornego
po zamknięciu zapewnia dodatkową przestrzeń
roboczą
• Kompaktowa konstrukcja o wymiarach zabudowy
(szer. x gł.) wynoszących: 405 x 355 mm
• Wytrzymała stal nierdzewna zapewnia trwałość
• Waga: 2,9 kg
• Z syfonem AC 540, gumową uszczelką i otworem
na kran

• Pokrywa z bezpiecznego szkła żaroodpornego
po zamknięciu zapewnia dodatkową przestrzeń
roboczą
• Kompaktowa konstrukcja o wymiarach zabudowy
(szer. x gł.) wynoszących: 405 x 425 mm
• Wytrzymała stal nierdzewna zapewnia trwałość
• Waga: 3,35 kg
• Z syfonem AC 540, gumową uszczelką i otworem
na kran

• Pokrywa z bezpiecznego szkła żaroodpornego
po zamknięciu zapewnia dodatkową przestrzeń
roboczą
• Kompaktowa konstrukcja o wymiarze zabudowy
(Ø) wynoszącym 400 mm
• Wytrzymała stal nierdzewna zapewnia trwałość
• Waga: 3,5 kg
• Z syfonem AC 540, gumową uszczelką i otworem
na kran

Nr katalogowy 9102305034

Nr katalogowy 9102305030

Nr katalogowy 9102305032

DOMETIC SNG 4133

DOMETIC SNG 4044

DOMETIC SNG 6044

Prostokątny zlewozmywak ze szklaną
pokrywą, 410 x 335 mm

Prostokątny zlewozmywak ze szklaną
pokrywą, 400 x 445 mm

Zlewozmywak z ociekaczem ze szklaną
pokrywą, 600 x 445 mm

• Pokrywa z bezpiecznego szkła żaroodpornego
po zamknięciu zapewnia dodatkową
przestrzeń roboczą
• Kompaktowa konstrukcja o wymiarach
zabudowy (szer. x gł.) wynoszących:
400 x 325 mm
• Wytrzymała konstrukcja gwarantuje trwałość
• Waga: 4 kg

• Pokrywa z bezpiecznego szkła żaroodpornego
po zamknięciu zapewnia dodatkową
przestrzeń roboczą
• Kompaktowa konstrukcja o wymiarach
zabudowy (szer. x gł.) wynoszących:
390 x 435 mm
• Wytrzymała konstrukcja gwarantuje trwałość
• Waga: 5 kg

• Pokrywa z bezpiecznego szkła żaroodpornego
po zamknięciu zapewnia dodatkową
przestrzeń roboczą
• Zintegrowana półka na odpadki
• Możliwość dodania kranu

Nr katalogowy 9102305029

Nr katalogowy 9102305033

Nr katalogowy 9102305036

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

DOMETIC SNG 420

ZASILANIE I STEROWANIE

DOMETIC SNG 4244

HIGIENA I URZĄDZENIA
SANITARNE

DOMETIC SNG 4237
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ŻYWNOŚĆ I NAPOJE
GOTOWANIE / ZLEWOZMYWAKI DO ZABUDOWY / AKCESORIA

DOMETIC VA928 / VA929

DOMETIC CE02 B325-I

DOMETIC CE88-B-I

Okrągły zlewozmywak

Okrągły zlewozmywak, Ø 325 mm

Kwadratowy zlewozmywak, 400 x 325 mm

• Wymiary (Ø x szer.):
400 x 130 mm (VA928)
400 x 45 mm (VA929)
• Wymiary zabudowy: 366 mm

• Stylowa, okrągła umywalka
• Wykonana z łatwej do czyszczenia i trwałej stali
nierdzewnej
• W zestawie z syfonem i gumową uszczelką
• Kran montowany poza umywalką
• Krany dostępne oddzielnie

• Atrakcyjny, kwadratowy zlew do kuchni
w kamperach i przyczepach kempingowych
• W zestawie z syfonem i gumową uszczelką
• Kompaktowy i praktyczny, zaprojektowany
do małych przestrzeni
• Krany dostępne oddzielnie

VA928 / Nr katalogowy 9102300051
VA929 / Nr katalogowy 9102300057

Nr katalogowy 9103300470

Nr katalogowy 9103300418

DOMETIC
VA910 / VA930

DOMETIC
VA936 / VA934 / VA 932

DOMETIC
VA 945

Prostokątny zlewozmywak

Prostokątny zlewozmywak z ociekaczem

Prostokątny zlewozmywak z dwiema
komorami, 575 x 370 mm

• Wymiary (szer. x wys x gł.):
370 x 125 x 370 mm (VA 910)
280 x 145 x 380 mm (VA930)
• Wymiary zabudowy (szer. x wys.):
336 x 336 mm (VA 910)
272 x 372 mm (VA930)

• Wymiary (szer. x wys x gł.):
590 x 125 x 370 mm (VA936)
650 x 145 x 380 mm (VA934)
380 x 145 x 380 mm (VA932)

VA910 / Nr katalogowy 9102300056
VA930 / Nr katalogowy 9102300052
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VA936 / Nr katalogowy 9102300054
VA934 / Nr katalogowy 9102300058
VA932 / Nr katalogowy 9102300053

• Stylowa prostokątna konstrukcja z dwiema
komorami
• Stal nierdzewna
• W zestawie z syfonem i gumową uszczelką
• Krany dostępne oddzielnie

Nr katalogowy 9102300055

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

CHŁODZENIE
ŻYWNOŚĆ I NAPOJE

SYFONY

Kran z pojedynczą dźwignią w kolorze
chromu

Chromowany kran

Syfon z odpływem bocznym, Ø 25 mm
Nr katalogowy 9102300082
Syfon z prostym odpływem, Ø 25 mm
Nr katalogowy 9102300083
Syfon z odpływem bocznym, Ø 20 mm
Nr katalogowy 9102300084
Syfon z prostym odpływem, Ø 20 mm
Nr katalogowy 9102300085
Syfon z podwójnym odpływem, Ø 25 mm
Nr katalogowy 9102300086

• Wygodna obsługa jednym uchwytem
• Lekkie tworzywo sztuczne
• Błyszczące, chromowane wykończenie
zapewnia stylowy wygląd
• Maksymalne ciśnienie wody: 3,0 bara
• Maksymalna temperatura wody: 65 °C
Nr katalogowy 9102300076

•
•
•
•
•

Osobne kurki do zimnej i ciepłej wody
Wysokiej jakości materiały
Błyszczące, chromowane wykończenie
Maksymalne ciśnienie wody: 3,0 bara
Maksymalna temperatura wody: 65 °C

Nr katalogowy 9102300077

Wskaźnik
poziomu gazu:
Czy wystarczy
gazu?

Kieszonkowy wskaźnik poziomu gazu
do butli gazowych
To kieszonkowe urządzenie do kontroli
gazu jest zawsze tam, gdzie Ty. Urządzenie
natychmiast poinformuje Cię, ile gazu
zostało, co sprawi, że nie będziesz się
o to martwił w trakcie podróży.
• Mały, lekki i poręczny
• Zapewnia niezawodny pomiar poziomu gazu
w zbiornikach propanu
• Doskonale nadaje się do użytku w pojazdach
rekreacyjnych, na łodzi, w czasie biwaku lub
w domu
• Do stalowych i aluminiowych butli z propanem
Nr katalogowy 9103500697
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BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

DOMETIC
GASCHECKER GC 100

ZASILANIE I STEROWANIE

DOMETIC TAP AC 537

HIGIENA I URZĄDZENIA
SANITARNE

DOMETIC TAP AC 539

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE
GOTOWANIE / OKAPY KUCHENNE

12 V

12 V

DOMETIC CK 150*

DOMETIC CK 400*

Okap do zabudowy z wyciągiem
i z jedną prędkością wentylatora

Okap do zabudowy z wyciągiem
i z dwiema prędkościami wentylatora

Ten wpuszczany okap do pojazdów rekreacyjnych posiada
jednobiegowy wentylator. Usuwa zapachy i opary powstające
podczas gotowania.

Mocny okap kuchenny z wentylatorem o dwóch prędkościach.
Łatwy do utrzymania w czystości, znakomicie usuwa opary i zapachy
z kuchenki w samochodzie kempingowym lub przyczepie.

• Szybko wyciąga opary z gotowania, zapachy oraz wilgotne powietrze
z kabiny
• Kompaktowy wentylator jest zintegrowany z kopułą dachową,
a nie z samym modułem
• Jedna prędkość pracy wentylatora z silnikiem 12 V

•
•
•
•

Nr katalogowy 9107300000

Nr katalogowy 9107300001

Wydajny okap kuchenny
Regulowany wentylator z dwoma ustawieniami prędkości
Łatwy w czyszczeniu metalowy filtr przeciwtłuszczowy
Dwie zintegrowane żarówki halogenowe z dwoma poziomami jasności

12 V

DOMETIC GY 11*

DOMETIC GY 20*

Wentylator dachowy z silnikiem

Wentylator dachowy z kopułą z tworzywa sztucznego

Ten wydajny, silnikowy wentylator dachowy z wiatrakiem o dwóch
prędkościach zapewnia wentylację nawet wtedy, gdy silnik jest
wyłączony.

Ten kompaktowy wentylator dachowy pracuje bez potrzeby
wykorzystywania silnika. Zapewnia bezgłośną wentylację dzięki
wiatrakowi napędzanemu przez ciśnienie powietrza.

• Wydajny wentylator dachowy z napędem
• Regulowany wentylator z dwoma ustawieniami prędkości
• Wytrzymała, wodoodporna kopuła dachowa

• Wydajny wentylator dachowy, napędzany bez użycia silnika
• Wydajna i bezgłośna praca sprawdzająca się w warunkach różnicy ciśnień
• Wytrzymała, wodoodporna kopuła dachowa

Nr katalogowy 9107300318

Nr katalogowy 9107300319

*Prezentowane okapy kuchenne zostały zaprojektowane do użytkowania w pojazdach rekreacyjnych i nie są przeznaczone do użytku domowego.
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Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści opisów, specyfikacjach i dostępności produktów w ramach ich udoskonaleń technicznych.

Przedni panel, higieniczne powierzchnie ze stali nierdzewnej, a także 5-warstwowy metalowy filtr przeciwtłuszczowy są wyjątkowo
łatwe do czyszczenia.

DOMETIC CK 500*

HIGIENA I URZĄDZENIA
SANITARNE

Okap do zabudowy z wyciągiem
i z trzema prędkościami wentylatora

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE

Okap CK 500 spełnia najwyższe wymagania w zakresie komfortu.
Aby ustawić prędkość obrotową wentylatora, zegar czy oświetlenie, wystarczy jedno dotknięcie eleganckiego panelu sterowania
wykonanego z odpornego na wysoką temperaturę szkła.

CHŁODZENIE

NOWA GENERACJA Z DOTYKOWYM PANELEM
STEROWANIA I OŚWIETLENIEM LED

Okap kuchenny z panelem dotykowym, oświetleniem LED,
3 prędkościami wentylatora i programatorem czasowym.
Elegancki panel sterowania ze szkła odpornego na wysokie temperatury
Ustawianie prędkości wentylatora, czasu i podświetlenia
Możliwość programowania czasowego
Higieniczne powierzchnie ze stali nierdzewnej oraz 5-warstwowy
metalowy filtr przeciwtłuszczowy są wyjątkowo łatwe w czyszczeniu
• Zasilanie: 12 V DC
• Wymiary (szer. x wys. x gł.): 530 x 60 x 204 mm

ZASILANIE I STEROWANIE

•
•
•
•

Nr katalogowy 9106506287

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

12 V
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ŻYWNOŚĆ I NAPOJE
LODÓWKI PRZENOŚNE

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

CHŁODZENIE

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE

HIGIENA I URZĄDZENIA
SANITARNE

ZASILANIE I STEROWANIE

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

WKI
OŚNE
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ŻYWNOŚĆ I NAPOJE
LODÓWKI PRZENOŚNE

MOBILNE CHŁODZENIE
TRZY SYSTEMY CHŁODZENIA, IDEALNE NA DROGĘ
Oferujemy trzy różne technologie chłodzenia, z których każda
zapewni Ci świeżość produktów spożywczych nawet wtedy, gdy
jesteś w podróży. Posiadamy najszerszy w Europie wybór urządzeń
chłodzących, oferując zarazem elastyczne rozwiązania.
Pamiętaj, że żaden typ lodówki nie jest wolny od ograniczeń. To, czy
do Twoich potrzeb najlepiej będzie pasować przenośna lodówka
termoelektryczna, kompresorowa, absorpcyjna czy pasywna, zależy
od tego, jak i gdzie zamierzasz jej używać.

MISTRZOWIE CHŁODZENIA:
NAGRADZANE LODÓWKI PRZENOŚNE
Lodówki turystyczne Dometic należą do najlepszych na rynku, co potwierdzają najnowsze testy produktów. Model Dometic CoolFreeze CFX 40 został
w 2017 r. niekwestionowanym zwycięzcą testu lodówek turystycznych
dwóch niemieckich 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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Lodówki kompresorowe umożliwiają chłodzenie i głębokie mrożenie.
Lodówki termoelektryczne są odpowiednie do chłodzenia, a także
do utrzymywania ciepła żywności. Lodówki absorpcyjne są natomiast
całkowicie bezgłośne. Ponadto zapewniają maksymalną niezależność
pod względem zasilania: współpracują z zasilaniem sieciowym,
z akumulatora i gazowym. Jeśli potrzebujesz lodówki pracującej bez
zasilania zewnętrznego, wypróbuj nasze modele pasywne!

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 opisów, specyfikacjach i dostępności produktów w ramach ich udoskonaleń technicznych.

CHŁODZENIE

01

02

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE
HIGIENA I URZĄDZENIA
SANITARNE

03

01 LODÓWKI PASYWNE

Lodówki termoelektryczne zapewniają
aktywne chłodzenie, maksymalnie do 27 °C
poniżej temperatury otoczenia (w zależności
od modelu). Mogą zarówno chłodzić, jak
i utrzymywać temperaturę ciepłych potraw.
Są lekkie i łatwe do transportowania.

03 LODÓWKI ABSORPCYJNE
04

Bezgłośne chłodzenie wykorzystujące trzy
źródła energii. Lodówki absorpcyjne mogą
być zasilane z gniazda 12 V w pojeździe,
sieci 230 V na kempingu lub – kiedy
energia elektryczna jest niedostępna –
gazem. Korzystaj z maksymalnej wolności
i niezależności w podróży.

04 LODÓWKI KOMPRESOROWE
Lodówki kompresorowe zapewniają
doskonałą wydajność chłodzenia przy
minimalnym zużyciu energii, nawet
w ekstremalnych temperaturach
otoczenia. Mogą być wykorzystywane
do standardowego chłodzenia oraz
głębokiego mrożenia.
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BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

02 LODÓWKI
TERMOELEKTRYCZNE

ZASILANIE I STEROWANIE

Lodówki pasywne, doskonale izolowane
i wypełnione wkładami chłodzącymi
lub kostkami lodu, utrzymują świeżość
artykułów spożywczych, dziczyzny, ryb,
oraz przynęty nawet przez kilka dni,
niezależnie od warunków pogodowych
i bez zewnętrznego źródła zasilania.

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE
LODÓWKI PRZENOŚNE / COOL-ICE

LODÓWKI PASYWNE
O PODWYŻSZONEJ WYTRZYMAŁOŚCI
Lodówki pasywne Dometic wyposażone są w niezwykle skuteczny
system izolacji. Wypełnione wkładami chłodzącymi lub kostkami
lodu, utrzymają świeżość artykułów spożywczych, ryb, przynęty
i dziczyzny przez kilka dni.
Dostępne są dwie serie – Cool-Ice WCI z regulowanymi pasami
na ramię oraz Cool-Ice CI z modułowym systemem przechowywania
i wieloma praktycznymi akcesoriami.

COOL-ICE CI

z szeroką gamą
akcesoriów –
doskonałe
na ryby

Praktyczne porady:
Jeśli masz taką możliwość, na kilka godzin przed użyciem pozostaw
lodówkę pasywną w chłodnym pomieszczeniu i trzymaj ją z dala
od bezpośredniego promieniowania słonecznego. Zalecamy także
uprzednie schłodzenie napojów i produktów spożywczych wkładanych do lodówki. Do chłodzenia możesz wykorzystać dostępne
w sprzedaży wkłady chłodzące lub kostki lodu. Powietrze zmniejsza
wydajność i skraca czas chłodzenia. Z tego powodu należy unikać
niepotrzebnie częstego otwierania lodówki i starać się, utrzymywać
pełne załadowanie.

WYTRZYMAŁE PUNKTY ZACZEPIANIA

USZCZELKA LABIRYNTOWA

STABILNE UCHWYTY

Zintegrowane z mocowaniem uchwytów
(modele WCI 33 i wyższe).

Uszczelka labiryntowa zapobiega przedostawaniu
się ciepła do wnętrza.

Ułatwiają transport przez jedną lub dwie osoby
(modele WCI 33 i wyższe).

WYSOKA WYTRZYMAŁOŚĆ

W PEŁNI ZINTEGROWANE ZAWIASY

COOL-ICE CI 85W

Sprosta wymogom życia w drodze – lodówki
mogą posłużyć również za stołek.

Z trzpieniami ze stali nierdzewnej, zapewniające
większą stabilność i gładkie krawędzie.

Z kółkami oraz wyciąganym uchwytem.
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KOMPAKTOWY KLASYK

COOL-ICE WCI

poręczny rozmiar
i praktyczny
pas na ramię

HIGIENA I URZĄDZENIA
SANITARNE

Lodówki turystyczne Cool-Ice
serii WCI zawdzięczają swoją
popularność poręcznym
rozmiarom i praktycznemu pasowi
na ramię. Dostępne w trzech
rozmiarach: 13, 22 i 33 litrów.

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE

COOL-ICE WCI

CHŁODZENIE

Dane techniczne i numery katalogowe serii Dometic Cool-Ice WCI i CI są dostępne na str. 240.

ZASILANIE I STEROWANIE

COOL-ICE CI
WSZYSTKO POD RĘKĄ

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

Lodówki turystyczne Cool-Ice
serii CI dostępne są w sześciu
różnych rozmiarach, od 43
do 111 litrów. Modułowy system
przechowywania składający się
z drucianych koszy i przegródek
umożliwia łatwe odnalezienie
wszystkiego, co znajduje się
w tych bardzo pojemnych
lodówkach. Stabilne uchwyty
do przenoszenia po obu stronach
ułatwiają transport. Dostępne
są również praktyczne akcesoria
dodatkowe.

WSKAZÓWKA
PRAKTYCZNE AKCESORIA DO SERII CI
Wyposażone w odpowiednie akcesoria, lodówki Cool-Ice
CI są jeszcze bardziej praktyczne. Poduszki do siedzenia,
uchwyty na wędkę i otwieracze do butelek czynią je
niezbędnym wyposażeniem dla rybaków, myśliwych i innych
miłośników przyrody.
Patrz str. 240
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ŻYWNOŚĆ I NAPOJE
LODÓWKI PRZENOŚNE / COOLFUN / TROPICOOL

UNIWERSALNE LODÓWKI REKREACYJNE
Lodówki serii CoolFun zadowolą zarówno początkujących, jak i profesjonalistów w dziedzinie piknikowania. Dostępne są w dwóch
różnych wzorach – oba ze złączami USB do ładowania urządzeń
mobilnych. Zapewniają wydajną termoelekę w przystępnej cenie,
umożliwiając chłodzenie do 18 °C poniżej temperatury otoczenia.

Miłośnikom pikników polecamy model SC 38 o pojemności
37 litrów, z licznymi elementami ułatwiającymi użytkowanie: wytrzymałymi kółkami i teleskopowym uchwytem do łatwego transportu oraz elastycznym system podziału wnętrza i dzieloną pokrywą ograniczającą dostawanie się ciepłego powietrza do wnętrza
lodówki. A jeśli zajdzie taka potrzeba, utrzyma on również ciepło
przekąsek.

12 / 24 V

230 V

TRYB CHŁODZENIA
I PODGRZEWANIA

DOMETIC COOLFUN SC 30

DOMETIC COOLFUN SC 38

Przenośna lodówka termoelektryczna, 29 l

Lodówka termoelektryczna z kółkami oraz teleskopowym
uchwytem, 37 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
• 29 l pojemności, miejsce na 2 I butelki

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
• Kółka i teleskopowy uchwyt

Nr katalogowy 9600000486
Nr katalogowy 9600000487

ZŁĄCZE USB

DZIELONA POKRYWA

ZASILANIE

do ładowania urządzeń mobilnych

i wyjmowana przegroda

12 V DC i 230 V AC
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Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści opisów, specyfikacjach i dostępności produktów w ramach ich udoskonaleń technicznych.

LODÓWKI Z TRYBEM PODGRZEWANIA I OCHRONĄ AKUMULATORA
• Chłodzenie maksymalnie do 27 °C poniżej temperatury
otoczenia, podgrzewanie do +65 °C
• Przyłącza 12 / 24 / 230 V w standardzie z układem
priorytetowego przełączania sieci
• Inteligentny układ oszczędzania energii
• Aktywna ochrona akumulatora zapobiega głębokiemu
rozładowaniu akumulatora pojazdu
• Specjalny układ elektroniczny TC z dotykowym
panelem sterowania

230 V

TRYB CHŁODZENIA
I PODGRZEWANIA

HIGIENA I URZĄDZENIA
SANITARNE

12 / 24 V

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE

Nowoczesne wzornictwo z dotykowym panelem sterowania i cyfrowym wyświetlaczem – to cechy, którymi wyróżnia się nowa seria
Dometic TropiCool TCX. Nowa generacja naszych popularnych, zaawansowanych technologicznie lodówek ma wiele zalet: inteligentny układ oszczędzania energii, indywidualną regulację temperatury
oraz aktywny system ochrony akumulatora, który zapobiega nadmiernemu rozładowaniu akumulatora w pojeździe.
Wszystkie modele TopiCool TCX zapewniają chłodzenie do 27 °C
poniżej temperatury otoczenia. W razie potrzeby mogą też utrzymywać temperaturę ciepłych potraw. Po aktywowaniu funkcji pogrze
wania zapewniają one temperaturę do +65 °C.

CHŁODZENIE

NOWA GENERACJA LODÓWEK TROPICOOL

ZASILANIE I STEROWANIE

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 nowoczesnym wzornictwie. Zapewnia
wygodne, wydajne i przenośne chłodzenie
oraz podgrzewanie.

• Wygodna lodówka 12 lub 24 V DC i 230 V AC
• Chłodzi do 27°C poniżej temperatury
otoczenia, ogrzewa do +65°C
• Aktywna ochrona akumulatora zapobiega zbyt
dużemu rozładowaniu

• Wygodna lodówka 12 lub 24 V DC i 230 V AC
• Chłodzi do 27°C poniżej temperatury
otoczenia, ogrzewa do +65°C
• Aktywna ochrona akumulatora zapobiega zbyt
dużemu rozładowaniu

• Wygodna lodówka 12 lub 24 V DC i 230 V AC
• Chłodzi do 27°C poniżej temperatury
otoczenia, ogrzewa do +65°C
• Aktywna ochrona akumulatora zapobiega zbyt
dużemu rozładowaniu

Nr katalogowy 9600013319

Nr katalogowy 9600013320

Nr katalogowy 9600013321
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BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

DOMETIC TROPICOOL TCX 14

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE
LODÓWKI PRZENOŚNE / COMBICOOL ACX

NA 12 V, 230 V LUB NA GAZ
CHŁODZĄ, GDZIEKOLWIEK ZECHCESZ!
Znalazłeś wymarzone miejsce do wypoczynku, ale nie można
wjechać tam samochodem ani podłączyć się do sieci zasilającej?
Nie martw się, przenośne lodówki absorpcyjne CombiCool ACX
o trzech trybach zasilania dają maksymalną swobodę przy wyborze
miejsca na piknik. Działają przy zasilaniu 12 V w samochodzie, 230 V
w domu i na polu kempingowym. Na zewnątrz można przełączyć
urządzenie na tryb gazowy. Niezwykle uniwersalna lodówka ACX
40 G jest przystosowana również do standardowych kartuszy gazowych. Wszystkie trzy modele ACX zapewniają chłodzenie do 30 °C
poniżej temperatury otoczenia. Charakterystyczną cechą wspólną
urządzeń serii ACX jest elegancka, aluminiowa obudowa z estetyczną pokrywą.

12 V

230 V

GAZ

BEZGŁOŚNA
PRACA

DOMETIC COMBICOOL ACX 35

DOMETIC COMBICOOL ACX 40

Przenośna lodówka absorpcyjna, 31 l, 30 mbar

Przenośna lodówka absorpcyjna, 40 l, 30 mbar

• Zasilanie gazowe, prądem stałym 12 V i prądem przemiennym 230 V –
gwarantuje dostawę energii, maksymalizując swobodę!
• Doskonale ciche działanie oznacza, że nic nie będzie Ci przeszkadzać
• Solidna obudowa i atrakcyjny wygląd

• Zasilanie gazowe, prądem stałym 12 V i prądem przemiennym 230 V –
gwarantuje dostawę energii, maksymalizując swobodę!
• Doskonale ciche działanie oznacza, że nic nie będzie Ci przeszkadzać
• Solidna obudowa i atrakcyjny wygląd

CombiCool ACX 35, 30 mbar / Nr katalogowy 9105204290

CombiCool ACX 40, 30 mbar / Nr katalogowy 9105204288
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Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści opisów, specyfikacjach i dostępności produktów w ramach ich udoskonaleń technicznych.

CHŁODZENIE
ŻYWNOŚĆ I NAPOJE

Solidna obudowa i atrakcyjny wygląd

3-stopniowa regulacja płomienia przy zasilaniu
gazowym, piezoelektryczny zapłon, regulacja
termostatyczna przy zasilaniu napięciem 230 V

Przenośna lodówka absorpcyjna,
40 l (do kartuszy gazowych)

Nr katalogowy 9105204291

Jedyna taka
lodówka
na rynku –
również
na kartusze
gazowe
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BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

• Zasilanie gazowe, prądem stałym 12 V
i prądem przemiennym 230 V – gwarantuje
dostawę energii, maksymalizując swobodę!
• Doskonale ciche działanie oznacza, że nic nie
będzie Ci przeszkadzać
• Solidna obudowa i atrakcyjny wygląd
• Tacka na kostki lodu w zestawie
• Chłodzenie do 30°C poniżej temperatury
otoczenia
• Elegancka aluminiowa obudowa
• Trzystopniowa regulacja płomienia w trybie
zasilania gazowego

ZASILANIE I STEROWANIE

DOMETIC
COMBICOOL ACX 40 G

HIGIENA I URZĄDZENIA
SANITARNE

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

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE
LODÓWKI PRZENOŚNE / COOLFREEZE CF

TECHNOLOGIA KOMPRESOROWA W WERSJI „LIGHT”

WYJĄTKOWO
KOMPAKTOWE

Dzięki zastosowaniu kompaktowego kompresora lodówki te są
wyjątkowo lekkie i łatwe do transportowania. Pas na ramię i rączka lub uchwyty transportowe umożliwiają ich łatwe przenoszenie.
Znalezienie dla nich miejsca również nie stanowi problemu: bardzo
wąska konstrukcja sprawia, że doskonale mieszczą się w ciasnych
przestrzeniach.
Ich kolejną zaletą są parametry pracy: energooszczędne chłodzenie i głębokie mrożenie do −18 °C przy minimalnym zużyciu prądu, niezależnie od temperatury zewnętrznej. Lodówki Dometic
CoolFreeze serii CF są zasilane napięciem 12 / 24 V DC
i 100 – 240 V AC, a zatem można ich używać po prostu wszędzie.
12 / 24 V
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100 – 240 V

ZASILANIE
SOLARNE

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

CHŁODZENIE
ŻYWNOŚĆ I NAPOJE

Przenośna lodówko-zamrażarka
kompresorowa, 10,5 litra

Przenośna lodówko-zamrażarka
kompresorowa, 15 litrów

Przenośna lodówko-zamrażarka
kompresorowa, 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
• Pasek na ramię ułatwiający przenoszenie

• Niezwykle kompaktowa i smukła konstrukcja
• Chłodzenie i głębokie mrożenie
• Kompaktowy kompresor, niska waga

• Niezwykle kompaktowa i smukła konstrukcja
• Chłodzenie i głębokie mrożenie
• Kompaktowy kompresor, niska waga

Nr katalogowy 9600005337

Nr katalogowy 9600005339

Nr katalogowy 9600005341

Dwa wbudowane uchwyty na napoje (CF 11)

Cyfrowy wyświetlacz

Wyjmowany kosz (CF 26)

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

DOMETIC COOLFREEZE CF 26

ZASILANIE I STEROWANIE

DOMETIC COOLFREEZE CF 16

HIGIENA I URZĄDZENIA
SANITARNE

DOMETIC COOLFREEZE CF 11

DOMETIC COOLFREEZE CF-CDF-FK
Zestaw do montażu CF 16 – 50, CDF 16 – 46
Uniwersalny zestaw mocujący do bezpiecznego montażu lodówki w pojeździe.
• Bezpieczne korzystanie z chłodziarki podczas jazdy
• Bezpieczne mocowanie lodówki
• Uniwersalny zestaw mocujący do modeli CoolFreeze CF 16 – CF 50 oraz CDF 16 – CDF 46
Nr katalogowy 9105303708
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ŻYWNOŚĆI INAPOJE
ŻYWNOŚĆ
NAPOJE
LODÓWKI PRZENOŚNE
LODÓWKI
PRZENOŚNE
/ COOLFREEZE
/ COOLFREEZE
CFXCFX

COOLFREEZE CFX
LODÓWKI KOMPRESOROWE
NAJMOCNIEJSZE LODÓWKI KOMPRESOROWE WSZECH CZASÓW!
Klasa energetyczna A++ i możliwość głębokiego mrożenia do −22°C! Serią CoolFreeze CFX Dometic – specjalista
w dziedzinie mobilnego chłodzenia – po raz kolejny 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*

CHŁODZENIE

ZAWSZE W CHŁODZIE!

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE

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.

ZALETY SERII CFX

HIGIENA I URZĄDZENIA
SANITARNE

• 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 wydajne i niezwykle ciche
• 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 I STEROWANIE
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
poprzez WiFi posiada wiele funkcji. Można
w niej ustawiać temperaturę chłodzenia,
poziomy ochrony akumulatora oraz alarmy
temperatury, jak również zdalnie włączać
i wyłączać lodówkę.

Zalety i funkcje
•	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
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ŻYWNOŚĆ I NAPOJE
LODÓWKI PRZENOŚNE / 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 zadanej 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 lodówko-zamrażarka kompresorowa, 32 l

Przenośna lodówko-zamrażarka kompresorowa, 38 l

• Pojemność: 32 litry
• 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 l
• Doskonała wydajność chłodzenia nawet przy ekstremalnie wysokich
temperaturach zewnętrznych
• Do głębokiego mrożenia do -22°C
• Bardzo wydajna i cicha praca. Możliwość zasilania energią słoneczną
• Wytrzymała konstrukcja ze wzmocnionymi narożnikami, zawiasy ze stali
nierdzewnej i solidną powlekaną pokrywą
• 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 opisów, specyfikacjach i dostępności produktów w ramach ich udoskonaleń technicznych.

DOMETIC
COOLFREEZE CFX 28

CHŁODZENIE

CFX 28:
kompaktowe
26 litrów

Przenośna lodówko-zamrażarka
kompresorowa, 26 l

ZASILANIE I STEROWANIE

Zestaw do montażu CFX 28
Nr katalogowy 9600000166

HIGIENA I URZĄDZENIA
SANITARNE

Nr katalogowy 9600000468

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE

• Pojemność: 28 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

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

STEROWANIE
PRZEZ WIFI
ZA POMOCĄ
APLIKACJI

STEROWANIE
PRZEZ WIFI
ZA POMOCĄ
APLIKACJI

DOMETIC COOLFREEZE CFX 50W

DOMETIC COOLFREEZE CFX 65W

Przenośna lodówko-zamrażarka kompresorowa, 46 l

Przenośna lodówko-zamrażarka kompresorowa, 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
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ŻYWNOŚĆ I NAPOJE
LODÓWKI PRZENOŚNE / COOLFREEZE CFX

DOMETIC
COOLFREEZE CFX 100W
Przenośna lodówko-zamrażarka
kompresorowa, 88 l
• Pojemność: 88 litrów
• Doskonała wydajność chłodzenia nawet
przy ekstremalnie wysokich temperaturach
zewnętrznych
• Do głębokiego mrożenia do -22°C
• Bardzo wydajna i cicha praca. Możliwość
zasilania energią słoneczną
• Wytrzymała konstrukcja ze wzmocnionymi
narożnikami, zawiasami ze stali nierdzewnej
i solidną powlekaną pokrywą
• Termostat elektroniczny CFX z cyfrowym
wyświetlaczem temperatury
• Regulacja temperatury za pomocą aplikacji
Wi-Fi
Nr katalogowy 9600000536
STEROWANIE
PRZEZ WIFI
ZA POMOCĄ
APLIKACJI

NOWOŚĆ!
DOMETIC
CFX-IC35 / -IC40 /-IC50
Pokrowce izolujące i ochronne do CFX 35W,
40W i 50W
• Izolacja termiczna zwiększa wydajność
kompresora i zmniejsza zużycie energii
w gorącym klimacie
• Materiał odblaskowy zapewnia barierę
termiczną przed bezpośrednim
promieniowaniem słonecznym
CFX-IC35 do CFX 35W / Nr katalogowy 9600014416
CFX-IC40 do CFX 40W / Nr katalogowy 9600014417
CFX-IC50 do CFX 50W / Nr katalogowy 9600014418
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DOMETIC
COOLFREEZE CF-CBS

DOMETIC
CI-FK

Stojak na lodówki CoolFreeze

Zestaw mocujący do lodówek przenośnych

• 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!

• Wytrzymałe pasy
• Płaskie zaczepy mocujące

Nr katalogowy 9600000689

Nr katalogowy 9108400905

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

CHŁODZENIE

JEDNOCZESNE CHŁODZENIE
I MROŻENIE – COOLFREEZE CFX DZ

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE

Chcesz przechowywać świeże czy mrożone produkty? W przypadku lodówek Dometic CFX DZ nie musisz wybierać. Dzięki dwóm
strefom chłodzenia umożliwiają one zaspokojenie obu tych potrzeb
jednocześnie. Możliwe jest nawet jednoczesne chłodzenie i mrożenie. Większe modele CFX DZW obejmują dwie praktyczne, dodatkowe funkcje. Po pierwsze umożliwiają 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 I URZĄDZENIA
SANITARNE
ZASILANIE I STEROWANIE
BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

STEROWANIE
PRZEZ WIFI
ZA POMOCĄ
APLIKACJI

STEROWANIE
PRZEZ WIFI
ZA POMOCĄ
APLIKACJI

DOMETIC COOLFREEZE CFX 75DZW

DOMETIC COOLFREEZE CFX 95DZW

Przenośna, dwustrefowa lodówko-zamrażarka kompresorowa, 70 l

Przenośna, dwustrefowa lodówko-zamrażarka kompresorowa, 85 l

•
•
•
•
•

Pojemność: 70 l (43 l i 27 l)
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 solidną powlekaną pokrywą
• Termostat elektroniczny CFX z cyfrowym wyświetlaczem temperatury
• Regulacja temperatury za pomocą aplikacji Wi-Fi

•
•
•
•
•

Nr katalogowy 9600001409

Nr katalogowy 9600000480

Pojemność: 85 l (50,5 l i 34,5 l)
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 PRZENOŚNE / COOLFUN

WIELOFUNKCYJNE LODÓWKO-ZAMRAŻARKI

DOMETIC
COOLFUN

DOMETIC COOLFREEZE CF-CBS
Stojak na lodówki CoolFreeze
• Nie musisz nadwyrężać pleców – umieść lodówkę 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
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samochodowego na 12 V. Utrzymuje to ciągłość chłodzenia także w trakcie transportu żywności do miejsca, w którym zechcesz
spędzić urlop. Z zewnątrz oba warianty urządzenia wyglądają tak
samo: elegancka zgrabna czarno- stalowa obudowa z wbudowanymi uchwytami do przenoszenia.

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE

Szukasz wydajnej lodówki do przedsionka, na patio albo do warsztatu w garażu? Mamy idealne rozwiązanie: zasilaną prądem przemiennym lodówkę kompresorową CoolFun CK 40D, chłodzącą
nawet do −15 °C, o pojemności 38 litrów w niewiarygodnie atrakcyjnej cenie! A może wolisz wersję hybrydową tego sprawdzonego urządzenia? Oprócz kompresora posiada ona agregat termoelektryczny, dzięki czemu można ją zasilać także z akumulatora

CHŁODZENIE

KLASYCZNA LODÓWKO-ZAMRAŻARKA
TERAZ TAKŻE W WERSJI HYBRYDOWEJ

HIGIENA I URZĄDZENIA
SANITARNE
ZASILANIE I STEROWANIE

12 V

230 V

230 V

DOMETIC COOLFUN CK 40D HYBRID

Przenośna lodówka kompresorowa, 230 V, 38 l

Przenośna hybrydowa lodówka i zamrażarka, 38 l

Nasza wyposażona w kompresor wielofunkcyjna lodówka z
zamrażarką zapewnia doskonałe parametry i wysoką wydajność.

Wielofunkcyjna, hybrydowa lodówko-zamrażarka kompresorowa
zapewnia doskonałe parametry i wysoką wydajność.

• Kompresor o dużej mocy AC do pracy w zmiennej temperaturze od
+10°C do –15°C
• Wyjątkowo mocna izolacja z uniwersalną gumową uszczelką
• Przenośna lodówka o wysokiej wydajności

• Kompresor zasilany prądem 230 V AC do chłodzenia lub mrożenia
oraz 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

Nr katalogowy 9600004297
Nr katalogowy 9600000482

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

DOMETIC COOLFUN CK 40D

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE
LODÓWKI WOLNOSTOJĄCE I DO ZABUDOWY

LODÓ
WOLNO
I DO ZAB
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CHŁODZENIE

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE

HIGIENA I URZĄDZENIA
SANITARNE

ZASILANIE I STEROWANIE

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

WKI
STOJĄCE
UDOWY
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ŻYWNOŚĆ I NAPOJE
LODÓWKI WOLNOSTOJĄCE I DO ZABUDOWY

BESTE

MARKEN

2019
1. PLATZ

Dometic
Kühlschränke

CHŁÓD I WYGODA
LODÓWKI DO KAMPERÓW I PRZYCZEP KEMPINGOWYCH –
WYPOSAŻONE TAK SAMO DOBRZE, JAK DOMOWE
Rozglądasz się za nową lodówką? Model do zabudowy czy wolnostojący? Wybierz go spośród największej oferty dostępnej na rynku. Jeśli
szukasz lodówki z możliwością zasilania gazem, przyjrzyj się bliżej naszym cichym urządzeniom absorpcyjnym. Są one niezwykle wygodne
w użytkowaniu, nawet gdy są zasilane energią elektryczną. Z kolei nasze lodówki kompresorowe zapewniają wysoką wydajność chłodzenia, niezależnie od temperatury otoczenia. Pobierają prąd z akumulatora, a dodatkowo oferują możliwość zasilania energią słoneczną.
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Lodówki Dometic są wyposażone tak samo dobrze, jak te domowe.
A jeśli uznasz, że czegoś Ci w nich brakuje, przyjrzyj się naszym
akcesoriom i np. dodaj pojemnik na jajka lub dodatkową półkę zamiast zamrażalnika. Albo niedrogi zasilacz do lodówek zasilanych
z akumulatora, pozwalający przyłączać je do napięcia sieciowego.

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

CHŁODZENIE

01

02

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE
HIGIENA I URZĄDZENIA
SANITARNE
ZASILANIE I STEROWANIE

01 LODÓWKI ABSORPCYJNE
Lodówki absorpcyjne Dometic są całkowicie bezgłośne i zapewniają
maksymalną niezależność w zakresie zasilania: pracują z zasilaniem
sieciowym, z akumulatora i gazowym. Tegoroczna nowość:
wielokrotnie nagradzana seria RMD 10 z drzwiami o podwójnych
zawiasach, które można otwierać zarówno na lewą, jak i prawą
stronę.

02 LODÓWKI KOMPRESOROWE
Lodówki kompresorowe zapewniają wydajne chłodzenie i głębokie
mrożenie, nawet przy ekstremalnych temperaturach otoczenia.
Zużywają bardzo mało energii i są idealne do zasilania energią
słoneczną. Tegoroczna nowość: Lodówki RC serii 10 do busów
kempingowych z uchwytami na całej wysokości i najlepszym w ich
klasie agregatem chłodniczym.

03 AKCESORIA
Dodatkowa półka, filtr węglowy pochłaniający zapachy albo
praktyczny pojemnik na jajka mogą być idealnym uzupełnieniem
Twojej lodówki. Zanim przystąpisz do montażu modelu
absorpcyjnego, nie zapomnij zamówić zestawu wentylacyjnego.
Z kolei odpowiedni zasilacz umożliwi Ci przyłączenie lodówki
kompresorowej również do napięcia sieciowego.
Patrz strony 142 – 145
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BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

03

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE
CHŁODZENIE / WOLNOSTOJĄCE LODÓWKI ABSORPCYJNE

WOLNOSTOJĄCE LODÓWKI
ABSORPCYJNE
BEZGŁOŚNE CHŁODZENIE DO PRZEDSIONKA I DO DOMKÓW WAKACYJNYCH
Wolnostojące lodówki absorpcyjne Dometic można postawić również w pobliżu łóżka – pracują bezgłośnie i nikomu nie przeszkadzają. Wszystkie trzy lodówki oferują komfortowe wyposażenie
wewnętrzne, a modele RGE 2100 oraz nowy RF 62 wyposażone są
również w zamrażalnik **. Modele CombiCool RF 60 i RF 62 mogą
pracować nawet z trzema różnymi źródłami zasilania (12 V, 230 V,

gaz) przy wysokiej wydajności chłodzenia. Dzięki kompaktowym
wymiarom i pojemności 61 lub 56 litrów urządzenia te idealnie nadają się do przedsionka. Pojemny model RGE 2100 (do 102 litrów)
może pracować na gaz lub z zasilaniem sieciowym i doskonale nadaje się do domków wakacyjnych.

DOMETIC RGE 2100
Wolnostojąca lodówka absorpcyjna, 96 l

Wyjmowany
zamrażalnik

BEZGŁOŚNA
PRACA

230 V

Ta cicha, wolnostojąca lodówka ma
przestronną zamrażarkę i będzie działać
we wszystkich zakątkach świata dzięki
możliwości zasilania na trzy sposoby.
Regulowane półki, zawiasy i zamki
(prawa/lewa) oznaczają elastyczność oraz
wydajność chłodzenia pierwszej klasy.
• Regulowane półki zapewniają elastyczność
• Cicha praca – brak zakłóceń ze strony lodówki
• Oferuje skuteczne chłodzenie do 30°C poniżej
temperatury otoczenia
• Półki drzwiowe maksymalizują ilość miejsca do
przechowywania
• Gaz lub prąd
• Regulowane zawiasy i zamki (prawa/lewa
strona)
• Zapłon piezoelektryczny
Nr katalogowy 9105706621

GAZ
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Wolnostojąca lodówka absorpcyjna, 61 l,
30 mbar

230 V

Nr katalogowy 9105203244

GAZ

Wolnostojąca lodówka absorpcyjna, 56 l,
30 mbar
Ta cicha, wolnostojąca lodówka absorpcyjna
o trzech trybach zasilania ma przestronną
zamrażarkę i będzie działać we wszystkich
zakątkach świata dzięki możliwości zasilania
na trzy sposoby.

BEZGŁOŚNA
PRACA

230 V

• Cicha praca – brak zakłóceń ze strony lodówki
• Blokada drzwi z opcją wentylacji
• Charakteryzuje się wysoką wydajnością
chłodzenia
• Dwie półki drzwiowe maksymalizujące ilość
miejsca do przechowywania
• Regulowane półki zapewniają elastyczność
• Trzy sposoby zasilania zapewniają
maksymalną swobodę: AC (230 V), DC (12 V)
oraz gaz.
Nr katalogowy 9105203623

12 V

GAZ
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DOMETIC COMBICOOL RF 62

ZASILANIE I STEROWANIE

12 V

HIGIENA I URZĄDZENIA
SANITARNE

BEZGŁOŚNA
PRACA

• Cicha praca – brak zakłóceń ze strony lodówki
• Blokada drzwi z opcją wentylacji
• Charakteryzuje się wysoką wydajnością
chłodzenia
• Dwie półki drzwiowe maksymalizujące ilość
miejsca do przechowywania
• Regulowane półki zapewniają elastyczność
• Trzy sposoby zasilania zapewniają
maksymalną swobodę: AC (230 V), DC (12 V)
oraz gaz.

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE

Ta cicha, wolnostojąca lodówka o
pojemności 61 l ma bezpieczne zamknięcie
i umożliwia swobodne ustawianie półek.
Zasilanie na trzy sposoby oznacza, że będzie
działać we wszystkich zakątkach świata.

CHŁODZENIE

DOMETIC COMBICOOL RF 60

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE
CHŁODZENIE / LODÓWKI ABSORPCYJNE DO ZABUDOWY

LODÓWKI DOMETIC SERII 5:
KOMPAKTOWY KLASYK
Lodówki Dometic serii 5 są idealnie dopasowane do ograniczonych
warunków przestrzennych panujących w małych pojazdach rekreacyjnych, a przy tym wciąż niezwykle pojemne. Dostępne są w wersjach od 60 do 80 litrów.
Te kompaktowe, klasyczne modele wyposażone są też w prosty
w obsłudze panel sterowania. Posiadają również liczne usprawnienia techniczne, takie jak oświetlenie wewnętrzne LED, układ zapło-

nowy zasilany z akumulatora i regulację termostatyczną przy zasilaniu na 230 V i na gaz.

12 V

230 V

GAZ

BEZGŁOŚNA
PRACA

Model
z wcięciem
na nadkole

DOMETIC RM 5310

DOMETIC RM 5380

DOMETIC RM 5330

Lodówka absorpcyjna, 60 l, zapłon
akumulatorowy

Lodówka absorpcyjna, 80 l, zapłon
akumulatorowy

Lodówka absorpcyjna, 70 l, zapłon
akumulatorowy

W serii 5 tego uwielbianego przez
konsumentów klasyka Dometic
unowocześniono styl i wprowadzono
nowe technologie. Ta 60-litrowa lodówka
z 5-litrowym zamrażalnikiem idealnie
sprawdza się w drodze.

W serii 5 tego uwielbianego przez
konsumentów klasyka Dometic
unowocześniono styl i wprowadzono
nowe technologie. Ta 80-litrowa lodówka
z 5-litrowym zamrażalnikiem idealnie
sprawdza się w drodze.

W serii 5 tego uwielbianego przez
konsumentów klasyka Dometic
unowocześniono styl i wprowadzono
nowe technologie. Ta 70-litrowa lodówka
z 5-litrowym zamrażalnikiem idealnie
sprawdza się w drodze.

• Pojemność całkowita: z zamrażalnikiem
60 litrów (w tym zamrażalnik 5 litrów)
• Regulacja temperatury (przy zasilaniu prądem
i gazem) zapewnia efektywne zużycie energii
• Przemyślana, kompaktowa konstrukcja z
półkami drzwiowymi, maksymalizująca
pojemność

• Pojemność całkowita: z zamrażalnikiem
80 litrów (w tym zamrażalnik 5 litrów)
• Regulacja temperatury (przy zasilaniu prądem
i gazem) zapewnia efektywne zużycie energii
• Przemyślana, kompaktowa konstrukcja z
półkami drzwiowymi, maksymalizująca
pojemność

• Pojemność całkowita: z zamrażalnikiem
70 litrów (w tym zamrażalnik 5 litrów)
• Regulacja temperatury (przy zasilaniu prądem
i gazem) zapewnia efektywne zużycie energii
• Przemyślana, kompaktowa konstrukcja z
półkami drzwiowymi, maksymalizująca
pojemność

Nr katalogowy 9105703857

Nr katalogowy 9105703865

Nr katalogowy 9105703862

Blokada drzwi z ustawieniem wentylacyjnym

Regulowane półki

Zamrażalnik
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Lodówka absorpcyjna, 80 l, ze zmiennym
kierunkiem otwierania drzwi, AES

Nr katalogowy 9500001325

230 V

GAZ

BEZGŁOŚNA
PRACA

ZASILANIE I STEROWANIE

12 V

HIGIENA I URZĄDZENIA
SANITARNE

• Bezgłośna technologia absorpcyjna
• Automatyczny wybór zasilania
• Niewielki rozmiar

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE

Kompaktowe wymiary zewnętrzne
sprawiają, że ta lodówka absorpcyjna
idealnie pasuje do małych pojazdów
rekreacynych. Można ją zamontować
wysoko w wąskiej szafce, a pod spodem
wciąż zmieści się nawet duża szafa.

CHŁODZENIE

DOMETIC RMV 5305

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

Wyjmowany zamrażalnik

Udoskonalone mocowanie półek
zapobiegające stukaniu

Drzwi z bezpieczną i niezawodną blokadą

DOMETIC RMV 5305
MODEL DO BUSÓW KEMPINGOWYCH – Z WSZYSTKIMI ZALETAMI LODÓWEK SERII 8
Kompaktowe wymiary zewnętrzne sprawiają, że nowa lodówka
absorpcyjna RMV 5305 idealnie pasuje do busów kempingowych.
Można ją zainstalować wysoko w wąskich meblach, a pod nią zmieści się nawet duża szafa. We wnętrzu tego nowego modelu serii 5
znajduje się obszerna przestrzeń do przechowywanie świeżej i mrożonej żywności.

Model RMV 5305 posiada wiele elementów konstrukcyjnych znanych z serii 8: wyjmowany zamrażalnik, automatyczny wybór źródła
zasilania i łatwy w obsłudze, dotykowy panel sterowania. Dla jeszcze większej wygody użytkowania nasi konstruktorzy dodali bezpieczną i niezawodną blokadę drzwi oraz zapobiegające stukaniu
mocowania regulowanych półek.
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LODÓWKI DOMETIC SERII 8
MODELE JEDNODRZWIOWE
O POJEMNOŚCI DO 115 LITRÓW
Szukasz lodówki do pojazdu rekreacyjnego: serii 8, jednodrzwiowej, o średniej pojemności, z wcięciem na nadkole lub bez? Doskonale trafiłeś! Określ jej szerokość i wybierz preferowany przez Ciebie system zapłonu. Te cechy nakierują Cię bezpośrednio na „Twój”
model lodówki, który będzie miał wszystkie komfortowe cechy wysokiej jakości urządzeń serii 8.

BESTE

MARKEN

2019

Opatentowany,
wyjmowany
zamrażalnik

1. PLATZ

Dometic
Kühlschränke

12 V

230 V

GAZ

BEZGŁOŚNA
PRACA

NAJPOPULARNIEJSZE WERSJE DO KAŻDEGO POJAZDU:

486

MODELE JEDNODRZWIOWE
SZEROKOŚĆ 486 MM

MODELE Z WCIĘCIEM NA NADKOLE
SZEROKOŚĆ 486 MM

Dometic RM 8400 z zapłonem z akumulatora
Dometic RM 8401 z ręcznym wyborem źródła
zasilania (MES)

Dometic RMS 8400 z zapłonem z akumulatora
Dometic RMS 8401 z ręcznym wyborem źródła
zasilania (MES)

• Pojemność całkowita: bez zamrażalnika 90 litrów,
z zamrażalnikiem 87 litrów (w tym zamrażalnik 8 litrów)

• Pojemność całkowita: bez zamrażalnika 80 litrów,
z zamrażalnikiem 77 litrów (w tym zamrażalnik 8 litrów)

Numery katalogowe i dane techniczne są dostępne na str. 248 – 249
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CHŁODZENIE
ŻYWNOŚĆ I NAPOJE

Umożliwia natychmiastowe powiększenie
przestrzeni w komorze lodówki i ograniczenie
zużycia energii nawet o 20 %.

ELASTYCZNY UKŁAD PÓŁEK
Półki można z łatwością wyjmować lub montować
na dowolnej wysokości, zależnie od potrzeb
użytkownika. Komfort chłodzenia jak w domu.

MODUŁOWY SYSTEM UTRZYMUJĄCY
ŚWIEŻOŚĆ PRODUKTÓW
Przestronny pojemnik można wygodnie
podzielić. A ponadto wyjąć i umyć w zmywarce.

HIGIENA I URZĄDZENIA
SANITARNE

OPATENTOWANY, WYJMOWANY
ZAMRAŻALNIK

ZASILANIE I STEROWANIE

KONTROLA I REGULACJA

INNOWACYJNY SPOSÓB OTWIERANIA

Zapewnia równomierne, energooszczędne
oświetlenie komory lodówki.

Lodówka pozwala na monitorowanie i zmianę
ustawień zgodnie z indywidualnymi potrzebami.

Praktyczne rozwiązanie, wygodne w codziennym
użytku: blokada otwierana w prosty sposób
samymi czubkami palców.

525

MODELE JEDNODRZWIOWE
SZEROKOŚĆ 525 MM

MODELE Z WCIĘCIEM NA NADKOLE
SZEROKOŚĆ 525 MM

Dometic RM 8500 z zapłonem z akumulatora
Dometic RM 8505 z automatycznym wyborem
źródła zasilania (AES)

Dometic RMS 8500 z zapłonem z akumulatora
Dometic RMS 8505 z automatycznym wyborem
źródła zasilania (AES)

• Pojemność całkowita: bez zamrażalnika 100 litrów,
z zamrażalnikiem 86 litrów (w tym zamrażalnik 9 litrów)

• Pojemność całkowita: bez zamrażalnika 90 litrów,
z zamrażalnikiem 86 litrów (w tym zamrażalnik 9 litrów)

Dometic RM 8555 z automatycznym wyborem
źródła zasilania (AES)
• Pojemność całkowita: bez zamrażalnika 115 litrów,
z zamrażalnikiem 111 litrów (w tym zamrażalnik 12 litrów)
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BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

LOCK’N’LIGHT

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE
CHŁODZENIE / LODÓWKI ABSORPCYJNE DO ZABUDOWY

RMD 10.5
LODÓWKA Z
DWUSTRONNYMI DRZWIAMI
Nasze nowe lodówki serii 10 rewolucjonizują sposób przechowywania żywności i napojów w kamperach i przyczepach kempingowych.
Cieszą oko, a korzystanie z nich to prawdziwa przyjemność. Są wyposażone w wiele nowych, praktycznych funkcji zwiększających wygodę:
drzwi z dwoma zawiasami otwierane zarówno na lewą, jak i na prawą stronę, eleganckie aluminiowe uchwyty na całej wysokości drzwi,
nowe elementy sterujące, nowy pojemnik na warzywa i owoce, nowy agregat chłodniczy o najlepszej w swojej klasie wydajności
chłodzenia – a to tylko niektóre z nich.

Nagradzane wzornictwo
Nowe lodówki absorpcyjne
Dometic serii 10 zostały
wyróżnione prestiżową
nagrodą „European Innovation
Award” w kategorii akcesoriów
samochodowych jeszcze przed
ich oficjalnym wprowadzeniem
na rynek – na targach CMT
w styczniu 2018 r.

Drzwi z dwoma
zawisami –
otwierane na lewą
lub prawą
stronę!

OBUSTRONNE ZAWIASY
DRZWIOWE - OTWIERANIE Z
LEWEJ I PRAWEJ STRONY

ALUMINIOWE UCHWYTY
NA CAŁEJ WYSOKOŚCI LODÓWKI

NOWY AGREGAT CHŁODNICZY –
NAJLEPSZY W SWOJEJ KLASIE

CHŁODZENIE

ZALETY
Opatentowany dwustronny zawias drzwiowy umożliwia otwieranie z prawej i lewej strony
Eleganckie aluminiowe uchwyty na całej wysokości lodówki
Najlepsza w tej klasie wydajność chłodzenia – przetestowana i sprawdzona na australijskiej pustyni
Intuicyjne sterowanie za pomocą wyświetlacza TFT i obrotowego przycisku
Innowacyjna projekt wnętrza – z funkcją do przechowywania butelek z winem
Listwa oświetleniowa LED dla równomiernego oświetlenia wnętrza
Drzwi z dwupunktową blokadą po obu stronach zapewniają maksimum bezpieczeństwa i wyposażone są w
mechanizm pozycji zimowej

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE

•
•
•
•
•
•
•

HIGIENA I URZĄDZENIA
SANITARNE

Z regulowanymi przegrodami, regulacją
wilgotności i pokrywą, która służy jako
dodatkowa półka

PANEL STEROWANIA TFT

Praktyczne rozwiązania do przechowywania
wszystkiego – nawet butelek z winem

Intuicyjna regulacja temperatury chłodzenia przez
wybór źródła energii i funkcjami zwiększającymi
komfort

ALUMINIOWE UCHWYTY NA CAŁEJ
WYSOKOŚCI DRZWI

PRAKTYCZNE AKCESORIA

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

ELASTYCZNY UKŁAD PÓŁEK

ZASILANIE I STEROWANIE

SZUFLADA NA WARZYWA I OWOCE
VG-FRESH

LISTWA OŚWIETLENIOWA LED
Jasne, równomierne oświetlenie całej
komory chłodzącej

Zamontowane po obu stronach do wygodnego
otwierania na lewą lub prawą stronę, w zależności
od potrzeb

Pudełka modułowe, pojemniki na jajka, tacki do
lodu z praktyczną, wsuwaną pokrywką

UNIKALNE, OPATENTOWANE ROZWIĄZANIE
DRZWI Z DWOMA ZAWIASAMI
Lodówki absorpcyjne serii 10 mają unikalną zaletę: drzwi z dwoma zawiasami. Dzięki temu opatentowanemu rozwiązaniu można je otwierać zarówno na lewą, jak i na prawą stronę – bez konieczności przekładania zawiasu. Wystarczy użyć jednego z dwóch wygodnych aluminiowych uchwytów,
umieszczonych na całej wysokości lodówki. Dwupunktowy mechanizm zamykania gwarantuje, że
drzwi zawsze pozostaną zamknięte.
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ŻYWNOŚĆ I NAPOJE
CHŁODZENIE / LODÓWKI ABSORPCYJNE DO ZABUDOWY / LODÓWKI KOMPRESOROWE

NOWOŚĆ!
DOMETIC RMD 10.5T
Lodówka absorpcyjna, 153 litry,
wyświetlacz TFT

12 V

230 V

GAZ

• Drzwi z podwójnymi zawiasami – otwierane
na lewą lub na prawą stronę bez konieczności
przekładania zawiasów
• Najlepsza na rynku wydajność chłodzenia –
przetestowana i sprawdzona na australijskiej
pustyni
• Obudowa o standardowej głębokości z oddzielnymi drzwiami lodówki i zamrażalnika
• Łatwa obsługa za pomocą wyświetlacza TFT
i obrotowego przycisku
• Eleganckie aluminiowe uchwyty na całej
wysokości lodówki
• Dwupunktowy mechanizm zamykania po obu
stronach dla zwiększenia bezpieczeństwa
• Płaskie drzwi z regulowanym panelem dekoracyjnym (zmienna grubość 1,2 mm – 3 mm)
Nr katalogowy 9600014843

BEZGŁOŚNA
PRACA

NOWOŚĆ!
DOMETIC RMD 10.5XT
Lodówka absorpcyjna, 177 litrów,
wyświetlacz TFT, obudowa o zwiększonej
głębokości

12 V

230 V

GAZ

• Drzwi z podwójnymi zawiasami – otwierane
na lewą lub na prawą stronę bez konieczności
przekładania zawiasów
• Najlepsza na rynku wydajność chłodzenia –
przetestowana i sprawdzona na australijskiej
pustyni
• Obudowa o zwiększonej głębokości z oddzielnymi drzwiami lodówki i zamrażalnika
• Łatwa obsługa za pomocą wyświetlacza TFT
i obrotowego przycisku
• Eleganckie aluminiowe uchwyty na całej
wysokości lodówki
• Dwupunktowy mechanizm zamykania po obu
stronach dla zwiększenia bezpieczeństwa
• Płaskie drzwi z regulowanym panelem dekoracyjnym (zmienna grubość 1,2 mm – 3 mm)
Nr katalogowy 9600014845

BEZGŁOŚNA
PRACA

134 — DOMETIC.COM

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

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE

NOWOŚĆ!
Seria 10 moc
kompresora

HIGIENA I URZĄDZENIA
SANITARNE

Co najbardziej liczy się dla Ciebie podczas podróży busem kempingowym? Wolność i niezależność każdego dnia? Możliwość spontanicznej zmiany trasy? Odkrywanie nieznanych terenów? Kompresorowe lodówki Dometic serii 10 zapewnią Ci swobodę, której
pragniesz. Pomimo kompaktowych wymiarów zewnętrznych mają
imponującą wydajność chłodzenia, a nawet zamrażalnik. Oznacza
to, że zawsze będziesz miał wszystko, czego potrzebujesz, nawet
jeśli nie możesz codziennie kupować świeżej żywności – dokądkolwiek zaprowadzi Cię przygoda.

ZASILANIE I STEROWANIE

• Nowe, atrakcyjne wzornictwo obudowy – zoptymalizowane do
busów kempingowych
• Eleganckie, aluminiowe uchwyty na całej wysokości lodówki
• Najlepsza wydajność chłodzenia w ich klasie – przy niskim
zużyciu energii
• Opatentowany, wyjmowany zamrażalnik
• Przyjemnie cicha i ekonomiczna praca w trybie nocnym
• Funkcja boost do szybkiego schładzania artykułów
spożywczych

CHŁODZENIE

NOWOŚĆ! LODÓWKI DOMETIC RC SERII 10
MOC KOMPRESORA DO BUSÓW
KEMPINGOWYCH

Poręczny uchwyt
Wygodne otwieranie
dzięki uchwytowi
na całej wysokości

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

WYGODNY PANEL STEROWANIA

OŚWIETLENIE LED

Wyświetlacz LED wskazujący włączenie /
wyłączenie, stopień chłodzenia i tryb pracy
(standardowy / cichy / boost)

Równomierne oświetlenie całego
wnętrza lodówki

OPATENTOWANY, WYJMOWANY
ZAMRAŻALNIK

NOWA KONCEPCJA WNĘTRZA

PRAKTYCZNE AKCESORIA

Maksymalna elastyczność i optymalne
wykorzystanie przestrzeni – z miejscem
na butelki z winem

Pojemniki do ustawiania jeden na drugim,
pojemnik na lód, tacka na jajka

Zapewnia w razie potrzeby więcej miejsca
na świeżą żywność

DWUPUNKTOWY MECHANIZM
ZAMYKANIA
Maksymalne bezpieczeństwo w każdej sytuacji,
także w pozycji zimowej
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ŻYWNOŚĆ I NAPOJE
CHŁODZENIE / LODÓWKI KOMPRESOROWE / SZUFLADOWE LODÓWKI KOMPRESOROWE

DEDYKOWANE DO FIATA DUCATO I
POKREWNYCH BUSÓW KEMPINGOWYCH
Nowe, kompresorowe lodówki RC serii 10 idealnie pasują do Fiata
Ducato i modeli pokrewnych. Dzięki wielu innowacyjnym funkcjom
nie straszna im żadna przygoda. Wyposażone w wydajny kompresorowy agregat chłodniczy, zapewniają niezawodne chłodzenie
i przechowywanie głęboko mrożonych produktów we wszystkich
klimatach. Opatentowany zamrażalnik można łatwo wyjąć, aby

zapewnić więcej miejsca na świeże produkty. Ustawianie poziomu
chłodzenia jest dziecinnie proste: przyjazny dla użytkownika panel
sterowania jest zintegrowany z przodu lodówki w celu zapewnienia
wygodnego dostępu. Za jego pomocą można również aktywować
tryb nocny lub funkcję boost, umożliwiającą superszybkie chłodzenie.

Dwa
rozmiary –
90 lub
70 litrów

12 V

12 V

NOWOŚĆ!
DOMETIC RC 10.4 70

NOWOŚĆ!
DOMETIC RC 10.4 90

Lodówka kompresorowa, 70 litrów, wyświetlacz LED

Lodówka kompresorowa, 90 litrów, wyświetlacz LED

• Najlepsza w tej klasie wydajność chłodzenia i niskie zużycie energii
• Maksymalna elastyczność dzięki opatentowanemu, wyjmowanemu
zamrażalnikowi
• Wentylacja wyłącznie przez panel przedni – nie wymaga dodatkowych
otworów
• Przyjemnie cicha i ekonomiczna praca w trybie nocnym
• Funkcja boost do szybkiego schładzania żywności
• Dwupunktowy mechanizm zamykania dla zwiększenia bezpieczeństwa

• Najlepsza w tej klasie wydajność chłodzenia i niskie zużycie energii
• Maksymalna elastyczność dzięki opatentowanemu, wyjmowanemu
zamrażalnikowi
• Wentylacja wyłącznie przez panel przedni – nie wymaga dodatkowych
otworów
• Przyjemnie cicha i ekonomiczna praca w trybie nocnym
• Funkcja boost do szybkiego schładzania żywności
• Dwupunktowy mechanizm zamykania dla zwiększenia bezpieczeństwa

Nr katalogowy 9105204621

Nr katalogowy 9105204623
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Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści opisów, specyfikacjach i dostępności produktów w ramach ich udoskonaleń technicznych.

CHŁODZENIE

PRZEKSZTAŁĆ SCHOWEK
W KOMORĘ CHŁODNICZĄ
urządzenie kompresorowe mieszczące odpowiednio do 20 lub
30 litrów chłodzonej żywności łatwo się odblokowuje i wygodnie
wyciąga jedną ręką. Front w kolorze czarnym, białym lub ze stali
nierdzewnej.

Szufladowa lodówka kompresorowa, 20 litrów

CD 20
CD 20, czarny front / Nr katalogowy 9600008369
CD 20W, biały front / Nr katalogowy 9600008371
CD 20S, front ze stali nierdzewnej / Nr katalogowy 9600008370

CD 20W

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

12 / 24 V

CD 20S

DOMETIC
COOLMATIC CD 30 / CD 30W / CD 30S
Szufladowa lodówka kompresorowa, 30 litrów
• Kompaktowa konstrukcja i inteligentne rozwiązanie: agregat może być
zamocowany z boku lodówki (po lewej lub prawej stronie) oraz maksymalnie 1,5 m dalej
• Oszczędność miejsca, płaska i kompaktowa konstrukcja – idealnie nadaje
się do miejsc o ograniczonej przestrzeni
• Odblokowanie i otwieranie w jednym kroku

CD 30

CD 30, czarny front / Nr katalogowy 9105330621
CD 30W, biały front / Nr katalogowy 9105330622
CD 30S, front ze stali nierdzewnej / Nr katalogowy 9105330620

12 / 24 V

CD 30W

ZASILANIE I STEROWANIE

• Kompaktowa konstrukcja i inteligentne rozwiązanie: agregat może być
zamocowany z boku lodówki (po lewej lub prawej stronie) oraz maksymalnie 1,5 m dalej
• Oszczędność miejsca, płaska i kompaktowa konstrukcja – idealnie nadaje
się do miejsc o ograniczonej przestrzeni
• Odblokowanie i otwieranie w jednym kroku

HIGIENA I URZĄDZENIA
SANITARNE

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

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE

Potrzebujesz większej pojemności, ale nie masz wystarczająco dużo
miejsca na lodówkę lub lodówkę przenośną? Najodpowiedniejsza
dla Ciebie będzie zatem lodówka szufladowa Dometic CoolMatic
CD 20 lub CD 30 do „zapomnianego kąta” czy też niewykorzystywanego schowka, dostępnego również od zewnątrz. Wydajne

CD 30S
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ŻYWNOŚĆ I NAPOJE
CHŁODZENIE / LODÓWKI KOMPRESOROWE

COOLMATIC CRX
LODÓWKI 3 W 1
Lodówki kompresorowe serii CoolMatic CRX elastycznie adaptują się do zmieniających się potrzeb. Nie jest to żadna sekretna sztuczka,
ale opatentowany wynalazek Dometic. Komora zamrażalnika może być w prosty sposób wyjęta, aby stworzyć miejsce dla większej
lodówki lub zamrażarki. Wymaganą temperaturę ustawia się na panelu dotykowym, który jest zlicowany z wewnętrzną ścianą i elegancko
komponuje się z oświetleniem LED. Wszystkim steruje inteligentny układ elektroniczny: system reguluje prędkość kompresora,
umożliwiając oszczędność energii nawet do 25 %.

CHŁODZENIE, MROŻENIE LUB
OBIE FUNKCJE JEDNOCZEŚNIE

DO 25 % MNIEJSZE
ZUŻYCIE ENERGII!

FRONTY ZE STALI NIERDZEWNEJ
LUB W JEJ KOLORZE

SYSTEM 3 W 1
ELASTYCZNE WYKORZYSTANIE PRZESTRZENI CHŁODZĄCEJ
DZIĘKI WYJMOWANEJ KOMORZE ZAMRAŻALNIKA*
* Dometic CoolMatic CRX 50, CRX 65 i CRX 80

CHŁODZENIE

WYDAJNE I STYLOWE!

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE

• Pięć modeli do wyboru: pojemność od 45 do 130 litrów,
ze standardowymi lub specjalnie zaprojektowanymi, nowymi
drzwiami ze stali nierdzewnej
• Rozwiązanie 3 w 1 w zakresie funkcjonalności wnętrza:
chłodzenie, mrożenie lub obie funkcje jednocześnie
(CRX 50, CRX 65 i CRX 80)
• Trójstopniowa regulacja prędkości kompresora dla efektywnej,
cichej pracy
• Prędkość wentylatora automatycznie dopasowuje się
do temperatury otoczenia: pełna prędkość przy wysokich
temperaturach oraz niska prędkość i niezwykle cicha praca,
gdy temperatury są niskie
• Perfekcyjne sterowanie temperaturą za pomocą nowego,
dotykowego panelu sterowania
• Zamek drzwi z podwójną funkcją (zamykanie / wentylacja)
• Ramy do zabudowy standardowej lub zlicowanej dostępne
jako akcesoria

HIGIENA I URZĄDZENIA
SANITARNE
ZASILANIE I STEROWANIE
BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

Stal
nierdzewna
…
… lub
front
o wyglądzie
stali
Nowa seria CoolMatic CRX złożona jest z modeli
w pięciu rozmiarach (CRX 50 / CRX 65 / CRX 80
z wyjmowanym zamrażalnikiem) z frontami ze stali
nierdzewnej lub o jej wyglądzie

Dotykowy panel sterowania

Pojemna komora na warzywa wykorzystująca
całą szerokość lodówki

Montaż za pomocą ramy standardowej
lub do zabudowy zlicowanej
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ŻYWNOŚĆ I NAPOJE
CHŁODZENIE / LODÓWKI KOMPRESOROWE

Mały lub średni pojazd, jedna osoba lub duża rodzina – dla każdego znajdzie się odpowiednia lodówka Dometic CoolMatic. Nasza
oferta obejmuje modele o pojemności od 39 litrów do 130 litrów,
a zamrażalnik jest stałym elementem ich wyposażenia. Nowe modele CRX są dostępne w wersjach z frontem ze stali nierdzewnej lub
o jej wyglądzie.
Agregat chłodniczy w modelu CRP 40 można dla oszczędności
miejsca zamontować oddzielnie. CRX 65 jest zaś ulubionym modelem wśród właścicieli busów kempingowych. Pojemny model CoolMatic CRX 140 współpracuje z każdym źródłem zasilania DC oraz
z każdym zasilaniem z sieci energetycznej na świecie, gdyż w standardzie wyposażony jest w przyłącza 12 / 24 V i 100 – 240 V!
Wyjmowany
zamrażalnik*

12 / 24 V

230 V
(CRX 140)

CICHA PRACA

DOMETIC COOLMATIC
CRP 40 / CRP 40S

DOMETIC COOLMATIC
CRX 50 / CRX 50S

DOMETIC COOLMATIC
CRX 65 / CRX 65S

Lodówka kompresorowa, 12 / 24 V DC

Lodówka kompresorowa, 12 / 24 V DC

Lodówka kompresorowa, 12 / 24 V DC

• Pojemność: ok. 39 litrów,
łącznie z 5,3-litrowym zamrażalnikiem
• Waga: 19 / 21 kg
• Wymiary (S x W x G):
380 x 536 x 545 mm
• Kabel przyłączeniowy 1,5 m

• Pojemność: ok. 45 litrów,
łącznie z 4,4-litrowym zamrażalnikiem
• Waga: 17 / 18 kg
• Wymiary (S x W x G):
380 x 534 x 500 mm

• Pojemność: ok. 57 litrów,
łącznie z 7-litrowym zamrażalnikiem
• Waga: 18 / 19 kg
• Wymiary (S x W x G):
448 x 525 x 545 mm

CRP 40, front o wyglądzie stali nierdzewnej
Nr katalogowy 9105204517
CRP 40S, front ze stali nierdzewnej
Nr katalogowy 9105204441

CRX 50, front o wyglądzie stali nierdzewnej
Nr katalogowy 9105306565
CRX 50S, front ze stali nierdzewnej
Nr katalogowy 9105306566

CRX 65, front o wyglądzie stali nierdzewnej
Nr katalogowy 9105306568
CRX 65S, front ze stali nierdzewnej
Nr katalogowy 9105306569

DOMETIC COOLMATIC
CRX 80 / CRX 80S

DOMETIC COOLMATIC
CRX 110 / CRX 110S

DOMETIC COOLMATIC
CRX 140 / CRX 140S

Lodówka kompresorowa, 12 / 24 V DC

Lodówka kompresorowa, 12 / 24 V DC

Lodówka kompresorowa, 12 / 24 V DC
i 100 – 240 V AC w standardzie

• Pojemność: ok. 78 litrów,
łącznie z 7,5-litrowym zamrażalnikiem
• Waga: 20 / 21 kg
• Wymiary (S x W x G):
475 x 640 x 528 mm

• Pojemność: ok. 104 litrów,
łącznie z 9-litrowym zamrażalnikiem
• Waga: 22,5 / 23,5 kg
• Wymiary (S x W x G):
520 x 745 x 558 mm

CRX 80, front o wyglądzie stali nierdzewnej
Nr katalogowy 9105306570
CRX 80S, front ze stali nierdzewnej
Nr katalogowy 9105306571

CRX 110, front o wyglądzie stali nierdzewnej
Nr katalogowy 9105306572
CRX 110S, front ze stali nierdzewnej
Nr katalogowy 9105306573

• Pojemność: ok. 130 litrów,
łącznie z 11-litrowym zamrażalnikiem
• Waga: 30 / 31 kg
• Wymiary (S x W x G):
525 x 815 x 620 mm
CRX 140, front o wyglądzie stali nierdzewnej
Nr katalogowy 9105306578
CRX 140S, front ze stali nierdzewnej
Nr katalogowy 9105306580

* Dometic CoolMatic CRX 50, CRX 65 i CRX 80
140 — DOMETIC.COM

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

Wyjmowany
zamrażalnik

CHŁODZENIE

LODÓWKI
SZUFLADOWE
Z WYJMOWANYM ZAMRAŻALNIKIEM

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE
HIGIENA I URZĄDZENIA
SANITARNE

Kto nie chciałby wygodnie sięgać po schłodzone przekąski i napoje? Nasze lodówki szufladowe pozwalają natychmiast zorientować
się, co jest w środku. Wyposażone są też w uchwyty zapobiegające
przesuwaniu się butelek. Wyjmowany zamrażalnik umożliwia powiększenie komory chłodzenia na przechowywaną żywność. Oba
modele dostępne są z przednim panelem ze stali nierdzewnej lub
w kolorze matowego srebra. To doskonałe rozwiązanie, szczególnie
dla mniejszych pojazdów.

ZASILANIE I STEROWANIE
BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

12 / 24 V

12 / 24 V

DOMETIC COOLMATIC CRD 50 / CRD 50S

DOMETIC COOLMATIC CRX 65D / CRX 65DS

Szufladowa lodówka kompresorowa, 12 / 24 V DC

Szufladowa lodówka kompresorowa, 12 / 24 V DC

• Pojemność: ok. 38,5 litrów,
zamrażalnik: ok. 6 litrów
• Waga: 17 / 18 kg
• Pobór mocy: 1,5 Ah / h przy temperaturze otoczenia +25 °C, 1,8 Ah / h
przy temperaturze otoczenia +32 °C, obie wartości przy temperaturze
wewnątrz urządzenia +5 °C

• Pojemność: ok. 57 litrów,
zamrażalnik: ok. 7 litrów
• Waga: 20 / 21 kg
• Pobór mocy: 1,14 Ah / h przy temperaturze otoczenia +25 °C, 1,8 Ah / h
przy temperaturze otoczenia +32 °C, obie wartości przy temperaturze
wewnątrz urządzenia +5 °C

CRD 50, front o wyglądzie stali nierdzewnej / Nr katalogowy 9105306581
CRD 50S, front ze stali nierdzewnej / Nr katalogowy 9105306582

CRX 65D, front o wyglądzie stali nierdzewnej / Nr katalogowy 9105306540
CRX 65DS, front ze stali nierdzewnej / Nr katalogowy 9105306548
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ŻYWNOŚĆ I NAPOJE
CHŁODZENIE / AKCESORIA

AKCESORIA DO LODÓWEK ABSORPCYJNYCH
Do prawidłowego działania lodówki konieczne jest zapewnienie
jej wystarczająco skutecznej wentylacji. Nie będzie ona pracować
z pełną wydajnością bez efektywnego odprowadzania gromadzącego się za nią ciepłego powietrza. Mając to na uwadze, wprowadziliśmy do oferty akcesoriów Dometic także produkty rozwiązujące problem wentylacji, w tym stosowane z nimi osłony zimowe.

OSŁONY ZIMOWE

KRATKI WENTYLACYJNE

DOMETIC LS-R500

• Osłony na zimę dostępne dla lodówek z pojedynczymi i podwójnymi drzwiami
• Zmień osłonę z początkiem sezonu zimowego
• Osłony pozwalają utrzymać wysoką wydajność
chłodzenia w okresie zimowym

Kratka wentylacyjna do modeli jedno- i dwudrzwiowych: mocowane na zewnętrznej
ścianie pojazdu. Lodówki jednodrzwiowe
wymagają zastosowania kratek LS 100
(górnej) i LS 200 (dolnej). Model LS 300
dla RML jest przeznaczony do lodówek
dwudrzwiowych i może być stosowany
zarówno jako wentylacja górna, jak i dolna.

Wentylacja dachowa do lodówek z serii 8
oraz 4

Dometic WA 120/130
Zestaw z osłoną zimową do LS 100 i LS 200, biały
Nr katalogowy 9105900018
Dometic WA 120/130
Zestaw zimowej pokrywy do modeli LS100 i
LS200, czarny
Nr katalogowy 9500001460
Dometic EWS 300
Zestaw z zimową pokrywą do modelu LS 300,
biały
Nr katalogowy 9105900017
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LS 100, góra, kolor biały / czarny – lodówki
jednodrzwiowe /
Nr katalogowy 9500000958 / 9500001457
LS 200, dół, kolor biały / czarny – lodówki
jednodrzwiowe /
Nr katalogowy 9500000959 / 9500001458
LS 300, kolor biały – lodówki dwudrzwiowe /
Nr katalogowy 9105900015
LS 330, Fiat Bianco – lodówki jednodrzwiowe /
Nr katalogowy 9105707269

Dodatkowa wentylacja do lodówek z serii
8 oraz 4. Można jej użyć w połączeniu z
kratkami wentylacyjnymi LS 200 i LS 300.
• Opcjonalna dodatkowa wentylacja do lodówek z serii 8 oraz 4
• Można połączyć z kratką wentylacyjną LS 200
lub LS 300
• Rozwiązanie zalecane użytkownikom markiz

Nr katalogowy 9105900020

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

CHŁODZENIE
ŻYWNOŚĆ I NAPOJE

Półka na jajka do lodówek absorpcyjnych

Filtr z węglem aktywnym do lodówek
absorpcyjnych

Zapłon akumulatorowy do lodówek
absorpcyjnych

Do bezpiecznego przechowywania do
6 jajek. Pasuje do wszystkich lodówek
Dometic.

Usuwa przykre zapachy z lodówek oraz
innych zamkniętych pojemników.

Zapłon akumulatorowy jest dodatkowym
elementem do wszystkich lodówek
piezoelektrycznych z plastikowymi
uchwytami do deski rozdzielczej.

Nr katalogowy 9105900009

Nr katalogowy 9105900008

Nr katalogowy 9105900010

DOMETIC AR-VKIT

DODATKOWA PÓŁKA
ZAMIAST
ZAMRAŻALNIKA

DOMETIC REF-STOKIT

Możesz skonfigurować wnętrze swojej
lodówki dokładnie według własnych
potrzeb: w lodówkach serii 8 można
zoptymalizować wykorzystanie przestrzeni
poprzez dodanie półki.

• Oszczędzające miejsce, ustawiane jeden
na drugim pojemniki o dwóch wysokościach
• Specjalne uchwyty zapobiegają przemieszczaniu się pojemników podczas jazdy
• Pojemnik na lód z przesuwaną pokrywą umożliwia łatwe wyjęcie wymaganej ilości kostek
• Zaprojektowane dla serii 10, odpowiednie
również dla innych lodówek

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

DOMETIC AR-BI

ZASILANIE I STEROWANIE

DOMETIC AR-ACF

HIGIENA I URZĄDZENIA
SANITARNE

DOMETIC AR-EGG

Zestaw wentylacyjny do lodówek
absorpcyjnych
Opcjonalna, dodatkowa wentylacja,
zapewniająca optymalną wydajność
lodówek serii 4 i 8. Sterowany termostatem
i niezwykle łatwy w montażu.
• Instalacja zestawu wentylacyjnego jest niezwykle łatwa
• Zapewnia optymalną wentylację lodówki,
zwiększając jej wydajność chłodzenia
• Ten zestaw jest zalecany zwłaszcza w przypadku wysokiej temperatury otoczenia lub
intensywnego światła słonecznego
Nr katalogowy 9105900007

RM / S 8400 / 1 / Nr katalogowy 9105703589
RM / S 8500 / 1 / 5 / Nr katalogowy 9105703587
RM 8551 / 5 / Nr katalogowy 9105703588
RML 8551 / 5 / Nr katalogowy 9105703591

Zestaw pojemników do lodówek

Nr katalogowy 9600006299
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ŻYWNOŚĆ I NAPOJE
CHŁODZENIE / AKCESORIA

NOWOŚĆ!
AKCESORIA
DO LODÓWEK SERII 10
Dodatkowa półka do zamrażalnika, wentylator do wydajnego chłodzenia w wysokich
temperaturach zewnętrznych, akumulator
umożliwiający niezależne zasilanie w odle
głych miejscach, poręczny zestaw pojemników do optymalnego wykorzystania wnętrza lodówki – akcesoria Dometic czynią
lodówki serii 10 jeszcze bardziej praktycznymi.

DOMETIC RMD10.5-RCK

DOMETIC REF-ADAPT

Półka do zamrażalnika lodówek RMD 10.5

Adaptery do zasilania lodówek
absorpcyjnych serii 10

Wszystko zawsze pod ręką: dodatkowa
półka umożliwia lepsze wykorzystanie
przestrzeni w zamrażalniku lodówki serii 10.

Lodówki absorpcyjne serii 10 są standardowo
wyposażone we wtyczkę WAGO
do podłączenia do sieci 230/240 V AC.
W razie potrzeby można zastosować adaptery
do następujących przyłączy:

Nr katalogowy 9600015432

230/240 V, wtyk CEE / Nr katalogowy 9600015437
230/240 V, wtyk UK / Nr katalogowy 9600015438
230/240 V, wtyk JST / Nr katalogowy 9600015439
230/240 V, wtyk MNL / Nr katalogowy 9600015440

DOMETIC REF-FANKIT

DOMETIC R10-BP

DOMETIC REF-STOKIT

Zestaw wentylacyjny do lodówek
absorpcyjnych serii 10

Zestaw akumulatorowy do lodówek
absorpcyjnych Dometic serii 10

Zestaw pojemników do lodówek

• Instalacja zestawu wentylacyjnego jest
niezwykle łatwa
• Zapewnia optymalną wentylację lodówki,
zwiększając jej wydajność chłodzenia
• Ten zestaw jest zalecany zwłaszcza przy wysokich temperaturach zewnętrznych lub silnym
nasłonecznieniu

• Całkowicie niezależna praca lodówki
bez zewnętrznego źródła zasilania
• Doskonała integracja – łatwe wkładanie,
zestaw jest niewidoczny przy zamkniętych
drzwiach
• Na standardowe baterie AA
• Łatwa obsługa

• Oszczędzające miejsce, ustawiane jeden
na drugim pojemniki o dwóch wysokościach
• Specjalne uchwyty zapobiegają przemieszczaniu się pojemników podczas jazdy
• Pojemnik na lód z przesuwaną pokrywą umożliwia łatwe wyjęcie wymaganej ilości kostek
• Zaprojektowane dla serii 10, odpowiednie
również dla innych lodówek

Nr katalogowy 9600017061

Nr katalogowy 9600015427

Nr katalogowy 9600006299
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Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści opisów, specyfikacjach i dostępności produktów w ramach ich udoskonaleń technicznych.

CHŁODZENIE

AKCESORIA
DO LODÓWEK

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE

DOMETIC
COOLPOWER EPS 817

Przetwornik napięcia, 5 A, 12 V

Zasilacz sieciowy, 12 V do 230 V

• Chroni akumulator pojazdu przed nadmiernym
rozładowaniem
• Wyłącza chłodziarkę przy niskim napięciu
akumulatora i włącza ją ponownie po jego
podniesieniu
• Doskonale nadaje się do starszych
termoelektrycznych urządzeń chłodzących
12 V z wyjściem w postaci gniazda zapalniczki

• Podłącza termoelektryczne pojemniki
chłodzące 12 V do gniazda zasilania o napięciu
230 V

Nr katalogowy 9600000446

Nr katalogowy 9600000439

ZASILANIE I STEROWANIE

DOMETIC
COOLPOWER M 50U

HIGIENA I URZĄDZENIA
SANITARNE

Korzystaj ze swojej lodówki termoelektrycznej lub kompresorowej bez żadnych ograniczeń dzięki szerokiej gamie akcesoriów
CoolPower. Znajdziesz w niej np. zasilacz
sieciowy do urządzeń zasilanych napięciem
12 / 24 V lub transformator umożliwiający
zasilanie urządzeń na 12 V z akumulatora
na 24 V. Dla naszych akcesoriów nie ma problemów nie do rozwiązania!

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

DOMETIC
COOLPOWER MPS 35

DOMETIC
COOLPOWER MPS 50

DOMETIC
COOLPOWER EPS 100

Zasilacz sieciowy łączy urządzenia 24 V do
sieci 110–240 V, 110 W

Zasilacz sieciowy łączy urządzenia 24 V do
sieci 110–240 V, 150 W

Zasilacz sieciowy, łączy urządzenia 24 V do
sieci 230 V

• Podłączenie lodówek przenośnych 24 V DC
do gniazdka sieciowego
• Zapewnia prawidłową pracę w każdym
miejscu na świecie
• Odpowiedni do stałej instalacji
• Z układem wyboru priorytetu zasilania
sieciowego dla akumulatorów 12 lub 24 V

• Podłączenie lodówek przenośnych 24 V DC
do gniazdka sieciowego
• Zapewnia prawidłową pracę w każdym
miejscu na świecie
• Odpowiedni do stałej instalacji
• Z układem wyboru priorytetu zasilania
sieciowego dla akumulatorów 12 lub 24 V

• Podłączenie lodówek przenośnych 24 V DC
do gniazdka sieciowego
• Zapewnia prawidłową pracę w każdym
miejscu na świecie
• Odpowiedni do stałej instalacji
• Z układem wyboru priorytetu zasilania
sieciowego dla akumulatorów 12 lub 24 V

Nr katalogowy 9600000445

Nr katalogowy 9600000441

Nr katalogowy 9600000440
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/ TOALETY
/ ŚRODKI DO CZYSZCZENIA
/ AKCESORIA DO CZYSZCZENIA

HIGI
I URZĄ
SANIT

ENA
DZENIA
ARNE

HIGIENA I URZĄDZENIA SANITARNE
INFORMACJE OGÓLNE

HIGIENA
I URZĄDZENIA SANITARNE
PEŁEN KOMFORT I WYGODA W PODRÓŻY
Pragniemy zapewnić Ci najwyższy poziom komfortu i wygody
w trakcie podróży. Ta myśl przyświecała nam w trakcie tworzenia
oferty produktów z obszaru higieny i czystości, która obejmuje
doskonale zaprojektowane systemy sanitarne i praktyczne, łatwe
w użyciu akcesoria do czyszczenia, dzięki którym możesz cieszyć
się niezakłóconym relaksem podczas wyjazdu. Wybierz toaletę,
która najlepiej spełni Twoje oczekiwania w zakresie komfortu i doskonale wpasuje się w układ Twojej łazienki. W naszej ofercie znajdziesz również specjalne środki do czyszczenia wielu powierzchni
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i materiałów: od zlewozmywaków ze stali nierdzewnej, poprzez
piekarniki, grille i lodówki, aż po markizy, dywaniki i tapicerkę.
Skorzystaj z efektów kilku dziesięcioleci prac w zakresie rozwoju
rozwiązań zapewniających domowy komfort w podróży. Niech
w trakcie urlopu towarzyszy Ci przyjemne uczucie świeżości bez
nieprzyjemnych zapachów. Ciesz się wyjazdem – w każdym zakamarku Twojego domu na kółkach.

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

CHŁODZENIE

01

02

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE
HIGIENA I URZĄDZENIA
SANITARNE
ZASILANIE I STEROWANIE

01 TOALETY
Szeroki wybór toalet doskonale
dopasowanych do różnych łazienek
i wymagań w zakresie komfortu. Luksusowe
toalety kasetowe z odporną na zarysowania
i łatwą do czyszczenia muszlą ceramiczną
lub zajmujące niewiele miejsca toalety
przenośne ze spłukiwaniem ciśnieniowym
360°.

02 ŚRODKI DO CZYSZCZENIA
Doskonała higiena w najmniejszym
pomieszczeniu na pokładzie. Praktyczne
tabletki do czyszczenia zbiornika
sanitarnego. Innowacyjne dodatki, dzięki
którym muszla klozetowa aż lśni. Specjalny,
szybko rozpuszczający się papier toaletowy
zapewniający komfort jak w domu.

03 AKCESORIA DO CZYSZCZENIA
Specjaliści od czyszczenia wszystkiego
na pokładzie – środki czyszczące Dometic
do kuchni, łazienek, okien i markiz
w pojazdach rekreacyjnych. A ponadto
odkurzacz centralny i łatwy do przenoszenia
odkurzacz akumulatorowy do sprzątania
na mokro i na sucho.
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BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

03

HIGIENA I URZĄDZENIA SANITARNE
URZĄDZENIA SANITARNE

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

CHŁODZENIE

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE

HIGIENA I URZĄDZENIA
SANITARNE

ZASILANIE I STEROWANIE

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

ZENIA
ARNE
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HIGIENA I URZĄDZENIA SANITARNE
URZĄDZENIA SANITARNE

TOALETY
ROZWIĄZANIA SANITARNE ZAPEWNIAJĄCE KOMFORT JAK W DOMU
Kompromisy w zakresie higieny niweczą dobre samopoczucie
i uniemożliwiają prawdziwe odprężenie. Do tego przestrzeń w pojeździe turystycznym jest zbyt mała, a spędzany tam czas zbyt cenny. Dzięki toalecie turystycznej Dometic będziesz mógł wszędzie
cieszyć się takim samym komfortem, jak w domu.
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W niniejszym katalogu prezentujemy trzy sprawdzone gamy produktów: toalety kasetowe Dometic Saneo® i Dometic CT oraz toalety przenośne serii 970. Bez względu na wielkość i układ Twojej
łazienki, w ofercie Dometic znajdziesz dla siebie odpowiedni model. Wysokiej jakości materiały, perfekcyjne wykonanie i praktyczne udogodnienia sprawią, że będziesz mógł cieszyć się nim przez
długie lata. A jeśli Twoja toaleta jest już starsza i wymaga wymiany,
skorzystaj z naszego zestawu do modernizacji.

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

CHŁODZENIE

01

02

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE
HIGIENA I URZĄDZENIA
SANITARNE

01 TOALETY PRZENOŚNE

03

Obrotowe toalety kasetowe z wysokiej
jakości ceramiczną, odporną na zarysowania
muszlą i licznymi udogodnieniami
zapewniającymi dodatkowy komfort.
Dometic Saneo® z automatycznie opadającą
deską i opatentowanym, podwójnie
zamykanym zaworem bezpieczeństwa.
Seria Dometic CT z muszlą o anatomicznym
kształcie i bardzo wydajnym spłukiwaniem.
Obie serie są dostępne ze zintegrowanym
zbiornikiem wody do spłukiwania lub
bez niego.

03 ZESTAW DO MODERNIZACJI
Toaleta jak nowa: jeśli toaleta turystyczna
ma już swoje lata, nasz zestaw części
zamiennych może zdziałać cuda – wystarczy
wymienić zużyte elementy. Zestaw
zapewnia doskonałe działanie i sporą
oszczędność.
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BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

02 TOALETY KASETOWE

ZASILANIE I STEROWANIE

Poręczne i zajmujące niewiele miejsca:
toalety przenośne serii 970 zapewniają
dodatkowy komfort i higienę w każdym
domu na kółkach. Inteligentne funkcje
na najmniejszej możliwej przestrzeni
zapewniają w podróży komfort taki sam,
jak w domu.

HIGIENA I URZĄDZENIA SANITARNE
URZĄDZENIA SANITARNE / TOALETY PRZENOŚNE

HIGIENA W KOMPAKTOWYM FORMACIE:
TOALETY PRZENOŚNE
Małe, ale poręczne i zajmujące niewiele miejsca toalety serii 970
zapewniają dodatkowy komfort i higienę w Twoim pojeździe rekreacyjnym. W ich niewielkich gabarytach kryje się wiele udogodnień,
które sprawią, że w drodze będziesz czuć się jak 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.

CHŁODZENIE
ŻYWNOŚĆ I NAPOJE
HIGIENA I URZĄDZENIA
SANITARNE

Przenośna toaleta, biało-szara

Przenośna toaleta, biało-szara

Przenośna i wygodna lekka toaleta, która doskonale nadaje się
do małych pojazdów i namiotów, ponieważ zaprojektowano ją
specjalnie do niewielkich przestrzeni. Technologia przyciskowa
ułatwia używanie i zapewnia zawsze wydajne i higieniczne
spłukiwanie przy mniejszym pompowaniu i mniejszym bałaganie.
Toaleta ma zbiornik na nieczystości o pojemności 9,8 l.

Przenośna i wygodna lekka toaleta, która doskonale nadaje się
do małych pojazdów i namiotów, ponieważ zaprojektowano ją
specjalnie do niewielkich przestrzeni. Technologia przyciskowa
ułatwia używanie i zapewnia zawsze wydajne i higieniczne
spłukiwanie przy mniejszym pompowaniu i mniejszym bałaganie.
Toaleta ma zbiornik na nieczystości o pojemności 18,9 l.

•
•
•
•

•
•
•
•

Oszczędność miejsca dzięki zbiornikowi sanitarnemu o pojemności 9,8 l
Przenośna, więc zabierzesz ją ze sobą wszędzie
Wygodniejsza dzięki bardzo długiej, obrotowej dyszy odprowadzającej
Wymiary (szer. x wys. x gł.): 334 x 318 x 387 mm

Nr katalogowy 9108557679

ZAPASOWE ZBIORNIKI DO
TOALET DOMETIC 972 I 976

Oszczędność miejsca dzięki zbiornikowi sanitarnemu o pojemności 18,9 l
Przenośna, więc zabierzesz ją ze sobą wszędzie
Wygodniejsza dzięki bardzo długiej, obrotowej dyszy odprowadzającej
Wymiary (szer. x wys. x gł.): 334 x 387 x 387 mm

Nr katalogowy 9108557681

DOMETIC 970-FK

DOMETIC BRUSH & STOW
Szczotka do czyszczenia toalet

• Zapasowy zbiornik, na wypadek gdy będziesz
go potrzebować
• W razie nagłej potrzeby
• Łatwość przechowywania

970-FK to zestaw bezpiecznych uchwytów
trzymających, przeznaczonych do
wszystkich toalet przenośnych Dometic
serii 970. Uchwyty te są wykonane ze
stali nierdzewnej, a więc są odporne na
korozję i współpracują z dolnym uchwytem
zamykającym zbiornik, ułatwiając demontaż
toalety z powierzchni podłogi.

Dometic DTK972/ Nr katalogowy 9107100030
Dometic DTK976/ Nr katalogowy 9107100031

Nr katalogowy 9108559158

Nr katalogowy 9600005999

Zbiornik zamienny, który sprawdzi się
idealnie w przypadku toalet przenośnych
Dometic 972 i większych modeli 976.

• Mała głowica szczotki – niestandardowy
projekt do kompaktowych toalet podróżnych
• Zbiornik montowany na ścianie bezpiecznie
zamocowany podczas podróży
• Bezdotykowa wymiana głowicy szczotki dzięki
przyciskowi zwalniającemu
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DOMETIC 976

ZASILANIE I STEROWANIE

DOMETIC 972

HIGIENA I URZĄDZENIA SANITARNE
URZĄDZENIA SANITARNE / TOALETY KASETOWE

LUKSUS W USTRONNYM MIEJSCU:
PERFEKCYJNA TOALETA PODRÓŻNA
Dzięki toalecie kasetowej Dometic CT 4000 zapewnisz sobie na pokładzie komfort sanitarny zbliżony do domowego. Łączy ona funkcjonalność i niewielką wagę z wysokogatunkowymi materiałami
i nowoczesnym wzornictwem. W porównaniu z poprzednim modelem – CT 3000 – wprowadzono w niej wiele usprawnień.

MUSZLA ODPORNA NA ZARYSOWANIA

OPTYMALNA KONSTRUKCJA MUSZLI

WYSOKOWYDAJNE SPŁUKIWANIE

Lekka i estetyczna muszla z wysokogatunkowej
ceramiki zapobiega przywieraniu zanieczyszczeń
i jest wyjątkowo łatwa do czyszczenia.

Niska muszla toalety została perfekcyjnie
dostosowana do ludzkiej anatomii.

Wydajność spłukiwania została zwiększona o 15%
dzięki zoptymalizowaniu pierścienia płuczącego
i przerywacza próżni.

DOMETIC CTS 4110
Toaleta kasetowa z wysokiej jakości,
odpornym na zarysowania ceramicznym
wnętrzem, którą w całości zaprojektowano
z myślą o pojazdach rekreacyjnych
i mobilnym stylu życia.
• Trwałe, ceramiczne wnętrze odporne
na zarysowania
• Toaleta jest o 30% lżejsza od produktów
w pełni ceramicznych
• Zoptymalizowany przerywacz próżni
zwiększający siłę spłukiwania
• Anatomiczny kształt
• Siedzisko można obracać w obie strony
nawet o 90°, aby maksymalnie wykorzystać
przestrzeń
• Łatwo dostępny i prosty w obsłudze panel
sterowania
Nr katalogowy 9107100630
Rezerwowa kaseta do użytkowania w toaletach
Dometic 4110 / Nr katalogowy 9107100607
Dometic SK 5 / Drzwiczki serwisowe, 360 x 310 mm
Nr katalogowy 9104100202
Dometic Brush & Stow / Szczotka do czyszczenia
toalet / Nr katalogowy 9600005999
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Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści opisów, specyfikacjach i dostępności produktów w ramach ich udoskonaleń technicznych.

Zestaw części zamiennych do toalet
CT 3000 i 4000
Zrewitalizuj toaletę serii CT 3000 lub 4000
za pomocą tego łatwego w użyciu zestawu
do modernizacji.
• Łatwa wymiana najważniejszych elementów
toalet Dometic CT 3000 i 4000
• Zapewnia czystą, higieniczną toaletę oraz
bezproblemową eksploatację
• Możliwość rewitalizacji eliminuje potrzebę
zakupu nowej toalety!
• Zestaw składa się z następujących elementów:
siedzisko z deską, osłona pierścienia
spłukującego, zbiornik na nieczystości,
zbiornik sanitarny, tabletki sanitarne
PowerCare
Nr katalogowy 9600000458
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BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

ZAMIEŃ STARE NA NOWE!
DOMETIC RENEW KIT

ZASILANIE I STEROWANIE

Nr katalogowy 9107100629
Rezerwowa kaseta do użytkowania w toaletach
Dometic 4110 / Nr katalogowy 9107100607
Dometic SK 5 / Drzwiczki serwisowe, 360 x 310 mm
Nr katalogowy 9104100202
Dometic Brush & Stow / Szczotka do czyszczenia
toalet / Nr katalogowy 9600005999

HIGIENA I URZĄDZENIA
SANITARNE

• Ceramiczna muszla odporna na zarysowania
jest również łatwa w czyszczeniu
• Toaleta jest o 30% lżejsza od produktów
w pełni ceramicznych
• Zoptymalizowany przerywacz próżni
zwiększający siłę spłukiwania
• Anatomiczny kształt
• Siedzisko można obracać w obie strony nawet
o 90°, aby maksymalnie wykorzystać przestrzeń
• Prosty w obsłudze i łatwo dostępny panel
sterowania
• Zintegrowany zbiornik na wodę do spłukiwania
(7 l)

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE

Ze zintegrowanym
zbiornikiem na wodę
do spłukiwania

Toaleta kasetowa z wysokiej jakości,
odpornym na zarysowania ceramicznym
wkładem i zintegrowanym zbiornikiem
o pojemności 7 l, którą w całości
zaprojektowano z myślą o pojazdach
rekreacyjnych i aktywnym stylu życia.

CHŁODZENIE

DOMETIC CTW 4110

HIGIENA I URZĄDZENIA SANITARNE
URZĄDZENIA SANITARNE / TOALETY KASETOWE

POCZUJ KOMFORT

DOMETIC
®
SANEO

Chcielibyśmy, abyś wszędzie na pokładzie czuł się komfortowo. To
dlatego stworzyliśmy toaletę ceramiczną Saneo® z bezkonkurencyjnymi udogodnieniami. Takimi, jak opatentowany zawór z podwójną blokadą, zapewniający maksymalne bezpieczeństwo podczas
opróżniania zbiornika na nieczystości lub system spłukiwania pulsacyjnego, wykorzystujący zawór w celu gromadzenia wody, aby
następnie zmagazynowaną wodę wtłoczyć pod ciśnieniem do muszli. Toaleta Saneo® wyposażona jest w muszlę obracającą się o 90°
w każdą stronę oraz wygodne siedzisko. Jest łatwa w czyszczeniu
i waży jedynie 12,5 kg.
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•
•
•
•
•
•

Odporna na zarysowania i łatwa do czyszczenia ceramiczna muszla
Dotykowy panel sterowania Insens
Wygodna deska o ergonomicznym kształcie
Możliwość obracania muszli o 90° w obu kierunkach
Przystosowana do systemu wylotowego SOG
Dostępna ze zbiornikiem na wodę do spłukiwania lub bez

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

Obrotowa toaleta kasetowa z ceramiczną wkładką
Dzięki muszli, którą można obracać o 90° w obu kierunkach, ta toaleta
kasetowa jest idealna do ciasnych przestrzeni. Jej ergonomiczny kształt
zapewnia komfort siedzenia, a wysokiej jakości, odporna na zarysowania
ceramiczna muszla jest łatwa do czyszczenia i oferuje wykończenie
najwyższej jakości. Opatentowany zawór Dual Close zapewnia
maksymalne bezpieczeństwo, gdy zbiornik kasetowy zostanie usunięty.

ZASILANIE I STEROWANIE

Dometic Saneo CS/ Nr katalogowy 9107100640
Dometic Saneo CW / Nr katalogowy 9107100641
Zapasowa kaseta do toalet Dometic Saneo® / Nr katalogowy 9107100651
Dometic SK 5 / Drzwiczki serwisowe, 360 x 310 mm
Nr katalogowy 9104100202
Dometic Brush & Stow / Szczotka do czyszczenia toalet
Nr katalogowy 9600005999

HIGIENA I URZĄDZENIA
SANITARNE

• Opatentowany zawór z podwójnym zamknięciem zapewnia maksymalne
bezpieczeństwo w przypadku zdjęcia zbiornika
• Muszla klozetowa regulowana o 90° w obu kierunkach pozwala
na elastyczne dopasowanie
• Łatwa do czyszczenia inkrustacja ceramiczna z impulsowym systemem
spłukiwania
• Ochrona przed rozpryskiwaniem podczas otwierania zaworu
• Wygodna deska klozetowa o ergonomicznym kształcie
• Samozamykająca się klapa i deska sedesowa
• Dotykowy panel sterowania Insens

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE

Możliwość
obracania
o 90°
w obu
kierunkach

CHŁODZENIE

DOMETIC SANEO®

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

AUTOMATYCZNE ZAMYKANIE

CERAMICZNA MUSZLA

PODWÓJNE ZAMYKANIE

Zamykana automatycznie deska sedesowa

Higieniczna i łatwa do czyszczenia
ceramiczna muszla

Opatentowany zawór z podwójną blokadą
zapewnia maksymalne bezpieczeństwo i wygodę
użytkowania, nawet po wyjęciu kasety

90°

DOTYKOWY PANEL STEROWANIA INSENS

UCHWYT NA ZAKRĘTKĘ

Muszla obracana o 90° w obu kierunkach

Pozwala łatwo sprawdzić stan wszystkich funkcji

Uchwyt przytrzymujący zakrętkę podczas
opróżniania
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HIGIENA I URZĄDZENIA SANITARNE
CZYSZCZENIE

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

CHŁODZENIE

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE

HIGIENA I URZĄDZENIA
SANITARNE

ZASILANIE I STEROWANIE

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

CZENIE
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HIGIENA I URZĄDZENIA SANITARNE
CZYSZCZENIE

CZYSZCZENIE
PRAKTYCZNE PRODUKTY I AKCESORIA SPRAWIAJĄCE, ŻE CZYSZCZENIE TO PRZYJEMNOŚĆ
Lubisz czyścić kuchnię i łazienkę w swoim pojeździe rekreacyjnym?
Nie bardzo? Tak właśnie sądziliśmy, dlatego przygotowaliśmy kompletną gamę produktów, które sprawią, że sprzątanie stanie się
przyjemnością i zapewnią olśniewające rezultaty! W jej skład wchodzą płyny i tabletki o specjalnej formule do czyszczenia praktycznie wszystkiego na pokładzie: od zlewozmywaków kuchennych,
kuchenek, grilli i lodówek po toalety, okna i markizy. W ofercie
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mamy też odkurzacz centralny i zasilany akumulatorem odkurzacz
do sprzątania na mokro i na sucho, który dotrze do każdego zakamarka Twojego mobilnego domu.
Ciesz się wyjazdem w czystym otoczeniu i utrzymaj swój sprzęt
w doskonałym stanie przez długie lata!

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

CHŁODZENIE

01

02

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE
HIGIENA I URZĄDZENIA
SANITARNE

03

02 ŚRODKI DO CZYSZCZENIA
SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA
Doskonała formuła do czyszczenia
wszystkiego na pokładzie. Środki specjalnie
do czyszczenia kuchni, łazienek, okien
i markiz w pojazdach rekreacyjnych – silne
i delikatne zarazem.

03 ODKURZACZE
Odkurzacz centralny – skuteczny
i higieniczny dzięki mocnemu silnikowi
i systemowi potrójnego filtra. Z możliwością
rozszerzenia o automatyczną szufelkę.
A także bezprzewodowy, zasilany
akumulatorem odkurzacz do sprzątania
na mokro i sucho, który świetnie sprawdzi
się w drodze i w domu.
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BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

Doskonała higiena w najmniejszym
pomieszczeniu na pokładzie: praktyczne
tabletki do czyszczenia zbiornika
sanitarnego, innowacyjne dodatki, dzięki
którym muszla klozetowa aż lśni oraz
specjalny, szybko rozpuszczający się papier
toaletowy zapewniający komfort
jak w domu.

ZASILANIE I STEROWANIE

01 ŚRODKI DO CZYSZCZENIA
INSTALACJI SANITARNYCH

HIGIENA I URZĄDZENIA SANITARNE
CZYSZCZENIE / ŚRODKI DO CZYSZCZENIA

DOMETIC POWERCARE TABS
Dodatek sanitarny do zbiorników
na nieczystości, 16 tabletek
• Bez rozlewania i bałaganu
• Odmierzone dozowanie, co pozwala uniknąć
strat spowodowanych przez przekroczenie
dawki
• Łatwe przechowywanie w poręcznej tubie
• Odpowiednie do wszystkich toalet
przenośnych i kasetowych
• Szybki rozkład nieczystości bez powstawania
nieprzyjemnych gazów i zapachów
• Lżejsze i mniej kłopotliwe od płynów
sanitarnych
• Gotowe do użytku tabletki w rozpuszczalnej
folii
Nr katalogowy 9600000125

NIEBEZPIECZEŃSTWO – powoduje poważne uszkodzenie oczu.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

DOMETIC
GREENCARE TABS

DOMETIC
TANK CLEANER

DOMETIC
COMFORTCARE

Dodatek sanitarny do zbiorników
na nieczystości, 16 tabletek

Środek do czyszczenia zbiorników
sanitarnych, 10 tabletek

Papier toaletowy, 4 rolki

• Przyjazne dla środowiska tabletki nie są
szkodliwe dla otoczenia
• Fabrycznie przygotowana dawka dobrana tak,
by zapobiec nadmiernemu dozowaniu środka
• Bez rozlewania i bałaganu

• Łatwe i ekonomiczne dozowanie za pomocą
łopatek
• Bezproblemowe czyszczenie aktywną pianą
• Przyjazne dla środowiska
• 10 łopatek na pojemnik

• Posiada specjalny skład
• Ulega szybkiemu i łatwemu rozpuszczeniu,
zapobiegając zatkaniu się instalacji
• Bardzo miękki, ale wytrzymały
• Przyjazny dla środowiska
• Odpowiedni do wszystkich toalet
przenośnych i kasetowych

Nr katalogowy 9600000133

Nr katalogowy 9600000150

Nr katalogowy 9600000126

OSTRZEŻENIE – działa drażniąco na oczy.
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OSTRZEŻENIE – działa drażniąco na oczy.

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

Szczotka do czyszczenia toalet

HIGIENA I URZĄDZENIA
SANITARNE

Nr katalogowy 9600005999

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE

• Mała głowica szczotki – niestandardowy
projekt do kompaktowych toalet podróżnych
• Zbiornik montowany na ścianie bezpiecznie
zamocowany podczas podróży
• Bezdotykowa wymiana głowicy szczotki dzięki
przyciskowi zwalniającemu
• Szczelnie zamykana pokrywa zapobiega
przedostawaniu się wody z prysznica i nie
przepuszcza nieprzyjemnych zapachów.
• Pojemnik na szczotkę można wyjąć w celu
łatwego czyszczenia

CHŁODZENIE

DOMETIC BRUSH & STOW

ZASILANIE I STEROWANIE

Szczelnie zamykana,
blokowana pokrywa

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

DOMETIC
SANITARY RINSE

DOMETIC
SANITARY RINSE SPRAY

DOMETIC
SANITATION CLEANER

Płyn do zbiornika na wodę do spłukiwania
instalacji sanitarnych, 500 ml

Spray do muszli sedesowych, 500 ml

Środek do czyszczenia toalet i misek
sedesowych, 500 ml

•
•
•
•
•

Większa higiena
Świeży zapach po każdym spłukaniu
Czysta woda do spłukiwania i czysta miska
Ekonomiczne dozowanie
Do produktów ceramicznych i z tworzywa
sztucznego

Nr katalogowy 9600000151

• Większa higiena
• Świeży zapach po każdym użyciu
• Idealne rozwiązanie dla toalet
wykorzystujących centralny układ wody
świeżej
• Łatwy w użyciu spray do zastosowania przed
lub po spłukaniu
• Do produktów ceramicznych i z tworzywa
sztucznego
Nr katalogowy 9600000152

•
•
•
•

Silny żel o dobrej przyczepności
Niezwykle skuteczny i wydajny
Do toalet, zlewów, pryszniców, itp.
Biodegradowalny

Nr katalogowy 9600000134

OSTRZEŻENIE – działa drażniąco na oczy. Działa drażniąco na skórę.
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HIGIENA I URZĄDZENIA SANITARNE
CZYSZCZENIE / ŚRODKI DO CZYSZCZENIA

DOMETIC
MULTI-PURPOSE CLEANER
Uniwersalny środek czyszczący, 500 ml
• Łatwy w użyciu spray do powierzchni
pionowych
• Spray na bazie bioalkoholu usuwający również
szron z zamrażarek
• Zapewnia połysk bez wysiłku
Nr katalogowy 9600000142

Ostrzeżenie – łatwopalna ciecz i opary. Działa drażniąco na oczy.

DOMETIC
AWNING CLEANER

DOMETIC
STAINLESS STEEL CLEANER

DOMETIC
OVEN & BBQ CLEANER

Środek do czyszczenia markiz i brezentów,
500 ml

Środek do czyszczenia stali nierdzewnej,
500 ml

Środek do czyszczenia kuchenek i grilli,
500 ml

• Usuwa zabrudzenia głęboko osadzone
w tkaninach
• Szybko działający i skuteczny środek
czyszczący
• Przywraca materiałom ich dawną świetność

• Pozostawia blask i powierzchnię wolną
od zacieków
• Łatwo rozpuszcza tłuszcze i smary
• Idealny do kuchenek i zlewów Dometic

• Usuwa pozostałości tłuszczu i przypalonej
żywności
• Praktyczny do stosowania na powierzchniach
pionowych, pozostawia naturalny zapach
• Zapewnia połysk bez wysiłku

Nr katalogowy 9600000165

Nr katalogowy 9600000149

Nr katalogowy 9600000159

Niebezpieczeństwo – działa drażniąco na skórę. Powoduje poważne
uszkodzenie oczu.
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CHŁODZENIE

DOMETIC
WINDOW CLEANER SET
Zestaw do czyszczenia okien ze szkła
akrylowego

ZASILANIE I STEROWANIE

Ostrzeżenie – łatwopalna ciecz i opary. Działa drażniąco na oczy.

HIGIENA I URZĄDZENIA
SANITARNE

Nr katalogowy 9600000132

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE

• Usuwa z akrylowych okien wszystkie rodzaje
zabrudzeń, a nawet tłuszcz i trwałą warstwę
nikotyny
• Działa antystatycznie i przeciwdziała
przyciąganiu kurzu bez użycia
rozpuszczalnika.
• W zestawie specjalna ściereczka, akrylowy
środek czyszczący i akrylowy środek
polerujący

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

DOMETIC
ACRYLIC GLASS POLISH

DOMETIC
ACRYLIC GLASS CLEANER

DOMETIC
SPECIAL POLISHING CLOTH

Środek do polerowania szkła akrylowego,
75 ml

Środek do czyszczenia okien akrylowych,
250 ml

Specjalna ściereczka do polerowania okien
akrylowych

• Doskonale nadaje się do okien wykazujących
ślady zużycia
• Skutecznie usuwa zmatowienia i lekkie
zarysowania
• Nie zawiera wosku

• Środek czyszczący do regularnego stosowania
• Usuwa z okien wszystkie zanieczyszczenia,
a nawet tłuszcz i osad z nikotyny
• Działa antystatycznie i przeciwdziała
przyciąganiu kurzu bez użycia rozpuszczalnika

• Doskonała ściereczka do nakładania środka
do polerowania szkła akrylowego
• Niezwykle miękki materiał zapewnia delikatne
czyszczenie i nie pozostawia włókien
• Jest wytrzymała i można ją prać
w temperaturze do 40 °C

Nr katalogowy 9600000128

Nr katalogowy 9600000129

Nr katalogowy 9600000130

Ostrzeżenie – łatwopalna ciecz i opary. Działa drażniąco na oczy.
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HIGIENA I URZĄDZENIA SANITARNE
CZYSZCZENIE / ODKURZACZE

Czystość
w przyjaznej
cenie!

DOMETIC CV 1004

DOMETIC VACPORT

Odkurzacz centralny

Automatyczna szufelka

W każdym domu na kołach przestrzeń jest cenna. Dlatego też
z pewnością chętnie powitasz centralny odkurzacz w swoim
mobilnym domu.

Automatyczna szufelka do odkurzacza centralnego
Dometic CV 1004 i CV 2004.

• Kompaktowe wymiary umożliwiające umieszczenie w dostępnych
wnękach, co pozwala zaoszczędzić cenne miejsce
• Moc wystarczająca do usuwania uporczywych zabrudzeń z każdego
zakamarka
• Wygoda i wysoka jakość w wyjątkowo rozsądnej cenie
• Automatyczne przyłączanie i odłączanie węża pozwala także
na zaoszczędzenie miejsca
• Długi wąż (12 m) i dwa porty umożliwiają dotarcie do wszelkiego
brudu i kurzu
• Kompaktowe wymiary odkurzacza pozwalają zaoszczędzić miejsce
• Możliwość rozbudowania o Dometic VacPort, przyłącze
do absorbowania kurzu i brudu z zamiecionej podłogi

• Praktyczna — dociera tam, gdzie znajduje się brud
• Wygodna — automatyczne włączanie i wyłączanie
• Skoncentrowana na usuwaniu brudu — z wbudowanym oświetleniem
LED
• Osprzęt instalacyjny w zestawie
• Zintegrowany z odkurzaczami Dometic CV 1004 i CV 2004
• Umożliwia czyszczenie miejsc o wysokim natężeniu ruchu lub szybkie
zamiatanie w przerwach w odkurzaniu
Nr katalogowy 9103501127

Nr katalogowy 9103501126
Worki (5 sztuk) do odkurzacza centralnego Dometic CV 1004
Nr katalogowy 9103501128
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Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści opisów, specyfikacjach i dostępności produktów w ramach ich udoskonaleń technicznych.

CHŁODZENIE

AKUMULATOROWY ODKURZACZ
DO PRACY NA MOKRO I SUCHO

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE

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.

Odkurzacz

Nr katalogowy 9600000348

NASADKI DO TAPICERKI

ŁATWY DO CZYSZCZENIA FILTR

NASADKA SZCZELINOWA
DO NAROŻNIKÓW
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BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

• Wygodny odkurzacz z akumulatorem
do użytku w pojazdach i w domu
• Zapewniona pełna mobilność dzięki
ładowalnemu akumulatorowi 12 V
• Kolumna wody o wysokości 400 mm pozwala
usunąć odkurzaczem zarówno mokre,
jak i suche zanieczyszczenia
• Można go ładować poprzez źródło zasilania
od 12 do 230 V
• Łatwy w czyszczeniu pojemnik na kurz i filtr
materiałowy

ZASILANIE I STEROWANIE

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

HIGIENA I URZĄDZENIA
SANITARNE

DOMETIC POWERVAC PV 100

/ ENERGIA
/ OŚWIETLENIE

ZASIL
I STERO

ANIE
WANIE

ZASILANIE I STEROWANIE
INFORMACJE OGÓLNE

ENERGIA I OŚWIETLENIE
ABY PRZYJEMNIE SPĘDZIĆ CZAS
Urządzenia, które podnoszą komfort i sprawiają radość potrzebują stałego zasilania w energię. W czasie podróży rzadko jest ona
dostępna bez ograniczeń. Dlatego wskazane są zdrowy rozsądek
i chłodna kalkulacja, aby optymalnie wykorzystywać sieć pokładową i zewnętrzne źródła zasilania. Systemy zasilania Dometic służą Ci
wsparciem w tym zakresie.
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Inteligentne akcesoria elektroniczne zadbają o to, abyś w drodze
zawsze miał dość energii do zasilania swoich urządzeń, niezależnie
od tego, czy zasilane są one prądem przemiennym czy stałym, i to nawet w najodleglejszych zakątkach świata. Oferujemy Ci także gamę
energooszczędnych lamp LED do oświetlania części dziennej i sypialnej Twojego domu na kółkach.

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

CHŁODZENIE
ŻYWNOŚĆ I NAPOJE
HIGIENA I URZĄDZENIA
SANITARNE
ZASILANIE I STEROWANIE
BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

01 ENERGIA

02 OŚWIETLENIE

Najnowszej generacji akumulatory litowo-jonowe i ładowarki zapewniają niezawodne zasilanie z sieci pokładowej. Inwertery i generatory
natomiast wytwarzają prąd stały na drodze
i w najbardziej odległych miejscach. Inteligentny system zarządzania akumulatorem sprawia,
że wszystko pozostaje pod kontrolą.

Lampy do czytania, kuchenne oraz
dające nastrojowe, rozproszone światło.
Wszystkie one stanowią elementy kolekcji
energooszczędnego oświetlenia LED.
Uzupełnionej o niezawodne rozwiązania
do zasilania indywidualnej koncepcji
oświetleniowej.
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ZASILANIE I STEROWANIE
ENERGIA

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

CHŁODZENIE

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE

HIGIENA I URZĄDZENIA
SANITARNE

ZASILANIE I STEROWANIE

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

RGIA
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ZASILANIE I STEROWANIE
ENERGIA

STAŁY DOSTĘP DO ZASILANIA
DZIĘKI PROFESJONALNYM AKCESORIOM ELEKTRONICZNYM
Korzystaj w podróży z tych samych udogodnień, z których na co
dzień korzystasz w domu. Oferta systemów zasilania Dometic obejmuje wszystkie produkty, które zapewnią Ci idealne zasilanie elektryczne w drodze. Na przykład niewiarygodnie lekkie i kompaktowe
ładowarki, które dzięki złączu magistrali można łatwo zintegrować

176 — DOMETIC.COM

w inteligentnych układach zarządzania akumulatorem. Posiadamy
również wysokowydajny akumulator litowo-jonowy i szeroką gamę
inwerterów sinusoidalnych, zapewniających w drodze zasilanie
230 V. Oraz 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.

02

01 AKUMULATORY LITOWE

02 ŁADOWARKI

03 INWERTERY
03

04 INWERTERY Z ŁADOWARKĄ

05 GENERATORY
Przenośne generatory prądu Dometic
zapewniają energię elektryczną wszędzie
tam, gdzie brak jest zasilania z sieci.
04

05
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BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

Inwerter sinusoidalny i automatyczna
ładowarka w jednym: to inteligentne,
uniwersalne urządzenie zapewnia
maksymalną niezależność w zakresie
zasilania. Dostępne w dwóch klasach mocy:
1200 lub 2000 W.

ZASILANIE I STEROWANIE

Cała 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
napięcie o kształcie trapezowym.

HIGIENA I URZĄDZENIA
SANITARNE

Najnowsza technologia ładowania
i niezwykle zwarta konstrukcja:
automatyczne ładowarki PerfectCharge
IU0U są małe, lekkie i bardzo łatwe
do zamontowania.

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE

Dwa urządzenia do magazynowania energii
parametrami znacznie przewyższające
powszechnie stosowane akumulatory
ołowiowo-kwasowe i żelowo-ołowiowe:
przenośny „magazyn energii” do urządzeń
na 12 V oraz wysokowydajny akumulator
litowo-jonowy do montażu na stałe. Lżejsze,
mocniejsze i znacznie szybciej ładujące się!

CHŁODZENIE

01

ZASILANIE I STEROWANIE
ENERGIA / PRZENOŚNY AKUMULATOR

DOMETIC PLB40
UTRZYMAJ ZASILANIE,
NAWET GDY SIĘ SKOŃCZY
Ten czołowy na rynku system akumulatorów jest wynikiem wieloletnich badań i rozwoju. Korzysta
z najnowocześniejszej technologii. Dometic PLB40 ma wydajne, zintegrowane ogniwa litowo-żelazowofosforanowe (LiFePO4), zapewniające zasilanie na poziomie 512 Wh. Idealny do zasilania lodówek
turystycznych i innych urządzeń 12 V podczas podróży. PLB40 zapewnia do 40 godzin chłodzenia dla
urządzenia Dometic CFX 40W na jednym ładowaniu. Zintegrowana ładowarka DC-DC zapewnia trzy
wygodne sposoby ładowania: przez gniazdo 12 V pojazdu, przez panel słoneczny lub zasilanie prądem
przemiennym. Zintegrowany system zarządzania akumulatorem chroni PLB40 przed zbyt niskim napięciem,
przepięciami, zwarciami i przegrzaniem, zapewniając optymalny czas ładowania, przechowywania
i wydajność. Dzięki temu systemowi zarządzania energią cykl życia Dometic PLB40 jest do pięciu razy
dłuższy niż w powszechnie stosowanych akumulatorach kwasowo-ołowiowych.

WYSOKA POJEMNOŚĆ

TRZY SPOSOBY ŁADOWANIA:
12 V, SOLARNE LUB
PRĄDEM STAŁYM

LEKKA I KOMPAKTOWA
KONSTRUKCJA

Przenośne
zasilanie
urządzeń
na 12 V

DŁUGIE DZIAŁANIE
PLB40 może zasilać np. lodówkę Dometic CFX 40W
(patrz strona 116) przez 40 godzin!

CHŁODZENIE

DOSKONAŁA FUNKCJONALNOŚĆ
Przenośny akumulator litowy, 40 Ah

WYSOKA POJEMNOŚĆ

ELASTYCZNE OPCJE ŁADOWANIA

KILKA WYJŚĆ ZASILANIA

Akumulator litowo-żelazowo-fosforanowy
(LiFePo4) zapewnia 40 Ah lub 512 Wh energii przy
niewielkich rozmiarach

Ładowanie z gniazda zapalniczki samochodowej
12 V DC, panelu solarnego lub dołączonej do
zestawu ładowarki sieciowej

Możliwość zasilania akcesoriów na 12 V,
lodówek Dometic lub drobnych urządzeń
elektronicznych
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BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

Nr katalogowy 9600012878

ZASILANIE I STEROWANIE

• Umożliwia dłuższe podróżowanie z dala od
sieci energetycznej
• Trzy sposoby ładowania: przez gniazdo 12 V,
panel słoneczny lub domowe zasilanie prądem
przemiennym
• Wyjątkowo lekka i ergonomiczna konstrukcja
uchwytu ze stali nierdzewnej
• Wbudowany ekran LCD pokazuje pojemność,
status naładowania i moc wyjściową
• Specjalnie przeznaczony do Dometic CFX i
innych lodówek turystycznych
• Wydajne ogniwa zapewniają 512 Wh energii,
40 Ah
• Może zasilać lodówkę turystyczną CFX 40W
do 40 godzin po jednym naładowaniu

HIGIENA I URZĄDZENIA
SANITARNE

Akumulator litowo-żelazowo-fosforanowy
Dometic PLB40 Ah zapewnia wysoki
poziom mocy — do 40 godzin chłodzenia
Dometic CFX 40W na jednym ładowaniu.
Przeznaczony do zasilania lodówek i innych
urządzeń 12 V przy wyłączonym zasilaniu
z sieci. Dzięki jego lekkiej i kompaktowej
konstrukcji można cieszyć się prawdziwą
niezależnością i dłużej podróżować z dala
od sieci energetycznej.

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE

NOWOŚĆ!
DOMETIC PLB40

ZASILANIE I STEROWANIE
ENERGIA / AKUMULATOR LITOWO-JONOWY / AUTOMATYCZNE ŁADOWARKI IU0U

DOMETIC eSTORE
PROSTE MAGAZYNOWANIE ENERGII
Akumulator litowo-jonowy Dometic eSTORE zapewnia entuzjastom
karawaningu o wiele lepszy dostęp do energii, niż popularne akumulatory ołowiowo-kwasowe lub ołowiowo-żelowe. Urządzenie
z łatwością zapewnia pięciokrotnie większą liczbę cykli ładowania
i jest przy tym do 60 % lżejsze i mniejsze.
Nie wymaga konserwacji i nie ulega zasiarczeniu. Za to bardzo szybko się ładuje: w celu całkowitego naładowania akumulatora Dometic
eSTORE wystarczy podłączyć go do sieci lub generatora na ok. dwie

do trzech godzin. Zintegrowany system zarządzania akumulatorem
(BMS) chroni go przed nadmiernymi prądami ładowania, napięciami
ładowania lub temperaturami pracy, może informować o stanie naładowania i równoważy ogniwa akumulatora. Akumulator litowo-jonowy Dometic jest idealny do użytkowania w pojazdach rekreacyjnych
i zapewnia bezprecedensowy poziom niezależności w zakresie mobilnego gromadzenia energii.

PRZYŁĄCZA eSTORE
1. Port USB do konfiguracji
2. Wyłącznik główny
3. 3-kolorowa dioda stanu
4. Przyłącze magistrali CI-BUS
5. Przyłącza do komunikacji pomiędzy
eSTORE a eSTORE

1

2

3

4

5

Lekki,
mocny,
kompaktowy

DOMETIC eSTORE
Akumulator litowo-jonowy, 100 Ah
• 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

180 — DOMETIC.COM

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

CHŁODZENIE

DOMETIC
PERFECTCHARGE IU 812
Ładowarka IU0U do akumulatorów mokrych,
żelowych i AGM 12 V
Ta sprawdzona ładowarka akumulatorowa
jest od wielu lat charakterystycznym
elementem gamy naszych produktów.
Przeznaczona do ładowania akumulatorów
zasilających o pojemności do 100 Ah, zadba
także o dobrą kondycję akumulatora napędu
przyczepy kempingowej. Niezawodna
technologia Switch Mode zapewnia dużą
wydajność energetyczną.
• Dla akumulatorów do 100 Ah, stosowanych
np. w napędach do przyczep kempingowych
• Szybkie i łagodne ładowanie pomimo wahań
napięcia sieci zasilającej
• Może zostać również użyty jako zasilacz
• Chroni akumulator przed nadmiernym
naładowaniem
• Pasuje do wielu typów akumulatorów –
mokrych, żelowych i AGM
Nr katalogowy 9600000037
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BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

KOMPAKTOWA ŁADOWARKA IU0U:
SZYBKIE I BEZPIECZNE ŁADOWANIE
AKUMULATORÓW POKŁADOWYCH
DO 100 AH

ZASILANIE I STEROWANIE

• Zmodyfikowana krzywa ładowania IU0U zoptymalizowana
dla ładowania akumulatorów żelowych, mokrych oraz
z separatorami z włókna szklanego (AGM)
• Zabezpieczenie przed przeładowaniem poprzez czasowe
ograniczenie fazy U0
• Szybkie ładowanie, także przy wahaniach napięcia sieciowego
• Możliwość zastosowania również jako zasilacza sieciowego

HIGIENA I URZĄDZENIA
SANITARNE

Model od lat cieszący się dużą popularnością. Niedroga, kompaktowa ładowarka PerfectCharge IU0U została skonstruowana do ładowania akumulatorów pokładowych o pojemności do 100 Ah.
Można ją wykorzystać na przykład do ładowania akumulatora systemu parkowania. Dzięki dużemu zakresowi napięcia wejściowego bez problemu kompensuje ona wahania napięcia sieciowego.
Nowoczesna technologia Switch Mode zapewnia wysoką skuteczność działania.

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE

SPRAWDZONA
TECHNOLOGIA
ŁADOWANIA IU0U

ZASILANIE I STEROWANIE
ENERGIA / AUTOMATYCZNE ŁADOWARKI IU0U

ŁADOWARKI IU0U DOMETIC …
ZAPEWNIAJĄ DŁUŻSZE ŻYCIE AKUMULATORÓW!
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 układów zarządzania akumulatorem Dometic MPC
01 lub DSP-EM, które optymalizują proces ładowania i skracają je
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.

• 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 układami zarządzania akumulatorem
Dometic MPC 01 i DSP- EM
• 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 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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Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści opisów, specyfikacjach i dostępności produktów w ramach ich udoskonaleń technicznych.

6-STOPNIOWA CHARAKTERYSTYKA ŁADOWANIA IU0U

U/V
I/A

U

I

U0

U

100 %

6%

t

ZASILANIE I STEROWANIE

I

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 dwóch minut ustalany jest
stan naładowania akumulatora, a 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.

HIGIENA I URZĄDZENIA
SANITARNE

CHARAKTERYSTYKA ŁADOWANIA IU0U

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.

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE

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

CHŁODZENIE

MAŁE, LEKKIE, DO SZYBKIEGO MONTAŻU

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

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, 6-stopniowej
charakterystyce ładowania IU0U
• Jednoczesne ładowanie akumulatora
i akumulatora rozruchowego
• Bardzo kompaktowa konstrukcja, niska waga
i prosty montaż

• Łagodne ładowanie akumulatorów 12 V
dzięki zoptymalizowanej, 6-stopniowej
charakterystyce ładowania IU0U
• Jednoczesne ładowanie 2 akumulatorów +
akumulatora rozruchowego
• Bardzo kompaktowa konstrukcja, niska waga
i prosty montaż

Nr katalogowy 9600000028

Nr katalogowy 9600000029
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ZASILANIE I STEROWANIE
ENERGIA / AUTOMATYCZNE ŁADOWARKI IU0U

ŁADOWANIE 2 AKUMULATORÓW +
AKUMULATORA ROZRUCHOWEGO

ŁADOWANIE
3 AKUMULATORÓW

ŁADOWANIE
3 AKUMULATORÓW

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, 6-stopniowej
charakterystyce ładowania IU0U
• Jednoczesne ładowanie 2 akumulatorów +
akumulatora rozruchowego
• Bardzo kompaktowa konstrukcja, niska waga
i prosty montaż

• Łagodne ładowanie akumulatorów 12 V
dzięki zoptymalizowanej, 6-stopniowej
charakterystyce ładowania IU0U
• Jednoczesne ładowanie 3 akumulatorów
• Bardzo kompaktowa konstrukcja, niska waga
i prosty montaż

• Łagodne ładowanie akumulatorów 12 V
dzięki zoptymalizowanej, 6-stopniowej
charakterystyce ładowania IU0U
• Jednoczesne ładowanie 3 akumulatorów
• Bardzo kompaktowa konstrukcja, niska waga
i prosty montaż

Nr katalogowy 9600000030

Nr katalogowy 9600000031

Nr katalogowy 9600000032
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Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści opisów, specyfikacjach i dostępności produktów w ramach ich udoskonaleń technicznych.

CHŁODZENIE
ŻYWNOŚĆ I NAPOJE
HIGIENA I URZĄDZENIA
SANITARNE
ZASILANIE I STEROWANIE
BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

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, 6-stopniowej
charakterystyce ładowania IU0U
• Jednoczesne ładowanie 2 akumulatorów
• Bardzo kompaktowa konstrukcja, niska waga
i prosty montaż

• Łagodne ładowanie akumulatorów 24 V
dzięki zoptymalizowanej, 6-stopniowej
charakterystyce ładowania IU0U
• Jednoczesne ładowanie 3 akumulatorów
• Bardzo kompaktowa konstrukcja, niska waga
i prosty montaż

• Łagodne ładowanie akumulatorów 24 V
dzięki zoptymalizowanej, 6-stopniowej
charakterystyce ładowania IU0U
• Jednoczesne ładowanie 3 akumulatorów
• Bardzo kompaktowa konstrukcja, niska waga
i prosty montaż

Nr katalogowy 9600000033

Nr katalogowy 9600000034

Nr katalogowy 9600000035
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ZASILANIE I STEROWANIE
ENERGIA / KONWERTERY Z ŁADOWARKĄ

PERFECTPOWER DCDC
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

Akumulatora
KONWERTER
Z ŁADOWARKĄ

lub

DC

12 V

Odbiornik

DOMETIC PERFECTPOWER DCC
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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BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

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 I STEROWANIE

•
•
•
•

HIGIENA I URZĄDZENIA
SANITARNE

• 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
• Możliwość stosowania również jako źródło zasilania,
wzmacniacz napięcia lub konwerter DC / DC
• Ładowanie z kompensacją temperatury – z opcjonalnym
czujnikiem temperatury (MCA-TS1)

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE

Konwertery z ładowarką serii PerfectPower DCC doskonale nadają
się do nowoczesnych pojazdów EURO 6. Zapewniają optymalnie 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 także służyć do wzmacniania napięcia
w instalacjach z przewodami o zbyt małym przekroju. Niektóre modele można wykorzystać do zwykłego przetwarzania napięcia 12 V
na 24 V lub odwrotnie.

CHŁODZENIE

OPTYMALNE ŁADOWANIE AKUMULATORA
PODCZAS JAZDY

ZASILANIE I STEROWANIE
ENERGIA / INWERTERY SINUSOIDALNE / MINI PRZETWORNICA

INWERTERY ZE ZMODYFIKOWANYM
NAPIĘCIEM SINUSOIDALNYM
Wysoka jakość, wyjątkowy wygląd, najlepsza technologia i mnóstwo funkcji zapewniających wygodę: inwertery Dometic PerfectPower mają wszytko, czego nie może zabraknąć w urządzeniach
klasy premium. Modele o mocy do 550 W są szczególnie lekkie
i kompaktowe. Przekształcają pochodzące z akumulatora napięcie
12 lub 24 V w prąd przemienny 230 V o kształcie trapezowym, który w pełni wystarcza do wielu zastosowań. Można je łatwo i szybko
zamontować. Są wyposażone w regulowane mocowania zatrzaskowe, umożliwiające elastyczny montaż i 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.

BEZPIECZEŃSTWO POD KONTROLĄ
Uziemione gniazdko zwiększające
bezpieczeństwo oraz diody LED wskazujące
stan działania
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• 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)

ELASTYCZNY SYSTEM UŁATWIAJĄCY
MONTAŻ

DWIE OPCJE WYŁĄCZNIKA
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.

CHŁODZENIE
ŻYWNOŚĆ I NAPOJE

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

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
• Moc ciągła: 100 W
• Moc szczytowa: 200 W
• Uchwyt montażowy do łatwego i estetycznego
montażu
• Gniazdo europejskie (nie pasuje do wtyków
stosowanych w Wielkiej Brytanii)
Nr katalogowy 9600000036
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BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

DOMETIC
POCKETPOWER SI 102

ZASILANIE I STEROWANIE

DOMETIC PERFECTPOWER
PP 402 / PP 404

HIGIENA I URZĄDZENIA
SANITARNE

DOMETIC PERFECTPOWER
PP 152 / PP 154

ZASILANIE I STEROWANIE
ENERGIA / INWERTERY SINUSOIDALNE

SINEPOWER DSP / DSP-T
CZYSTE NAPIĘCIE SINUSOIDALNE
– WYGODNE I BEZPIECZNE
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 inwertery automatycznie wyłączają się, a po ustabili-

zowaniu 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

IDEALNE DO POJAZDÓW EURO 6
Z INTELIGENTNYMI
ALTERNATORAMI

PERFECTPOWER CZY SINEPOWER?
ZMODYFIKOWANE CZY CZYSTE NAPIĘCIE SINUSOIDALNE?
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!

190 — DOMETIC.COM

ENERGOOSZCZĘDNY TRYB
CZUWANIA
(MODELE OD 600 W)

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

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

CHŁODZENIE

CZYSTE NAPIĘCIE SINUSOIDALNE
Idealna krzywa sinusoidalna jak z domowego gniazdka Doskonałe
do zasilania elektrycznych szczoteczek do zębów, laptopów,
odtwarzaczy DVD, ciśnieniowych ekspresów do kawy i innych
wrażliwych urządzeń.

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE

• Dometic SinePower DSP / DSP-T (str. 191 – 194)

NAPIĘCIE O KSZTAŁCIE TRAPEZOWYM

HIGIENA I URZĄDZENIA
SANITARNE

Krzywa trapezowa symulująca napięcie sinusoidalne Odpowiednie
do mniej wrażliwych urządzeń, takich jak przelewowe ekspresy
do kawy, lampki do czytania, tostery czy odkurzacze.
• Dometic PerfectPower (str. 188 – 189)

ZASILANIE I STEROWANIE

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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BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

DOMETIC SINEPOWER DSP 212 / DSP 224

ZASILANIE I STEROWANIE
ENERGIA / INWERTERY SINUSOIDALNE

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
Pilot 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
Pilot 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
Pilot zdalnego sterowania w zestawie

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

Ten elegancki pilot zdalnego sterowania umożliwia wygodną obsługę wszystkich istotnych,
podstawowych funkcji (włączanie / wyłączanie, tryb czuwania) inwerterów sinusoidalnych
Dometic SinePower DSP. Jest 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

192 — DOMETIC.COM

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

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:
włącz, wyłącz oraz tryb czuwania
• Łatwa obsługa – wystarczy nacisnąć przycisk
• Obsługa ładowania za pomocą pilota
Nr katalogowy 9600002564
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BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

Inwertery sinusoidalne SinePower DSP-T
automatycznie przechodzą w energoLandstrom
oszczędny, 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 automatyczny wyłącza się
po pewnym czasie w trybie czuwania.
ZapoAusgang
biega to jego zbędnemu rozładowywaniu.

Pobór mocy
100 A

ZASILANIE I STEROWANIE

ENERGOOSZCZĘDNY,
INTELIGENTNY TRYB
CZUWANIA

HIGIENA I URZĄDZENIA
SANITARNE

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 przyłączeniu pojazdu do zewnętrznego zasilania. Kolejną zaletą serii SinePower DSP-T jest energooszczędny, inteligentny tryb czuwania, który można skonfigurować
zgodnie z zapotrzebowaniem. Najłatwiej dokonać tego za pomocą komfortowego panelu zdalnego sterowania DSP-EM. Jest on dostępny jako akcesorium.

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE

Inwertery
klasy
premium

CZYSTE NAPIĘCIE SINUSOIDALNE – WYGODNE I BEZPIECZNE

CHŁODZENIE

SINEPOWER DSP-T

ZASILANIE I STEROWANIE
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 standardowe wyposażenie wszystkich inwerterów sinusoidalnych serii
SinePower DSP-T. Wynika to z faktu, że wiele urządzeń na 230 V wymaga nieprzerwanego
zasilania. Dodatkowo bardzo istotne jest płynne przełączanie napięcia. I właśnie to zapewniają 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

Inwerter

* Przez 10 minut
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CHŁODZENIE

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

HIGIENA I URZĄDZENIA
SANITARNE

Opcjonalne
wyposażenie
inwerterów
DSP-T

ra (dostępnego 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.

DOMETIC SINEPOWER
DSP-EM
Komfortowy panel zdalnego sterowania
Opcjonalne wyposażenie inwerterów SinePower DSP-T
Podstawowe funkcje: włączanie / wyłączanie, inteligentny tryb czuwania
Wskazuje istotne parametry eksploatacyjne
Posiada możliwość dostosowania do indywidualnych potrzeb
Po doposażeniu w czujnik akumulatora urządzenie służy jako
monitor energii
• Nadaje się również do sterowania ładowarką akumulatora MCA
Nr katalogowy 9600002565

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

PROPONOWANY ZESTAW
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 naładowania

akumulatora przez cały czas. Kompletny spokój dzięki świadomości,
że akumulator jest wystarczająco naładowany i chroniony oraz że zawsze wystarczy energii do zasilania lodówki.
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BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

NAJWYŻSZEJ KLASY ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

ZASILANIE I STEROWANIE

•
•
•
•
•

Akcesoria elektroniczne Dometic zapewniają 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.

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE

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 oraz rozbudowę
zgodnie z zapotrzebowaniem. Po przyłączeniu czujnika akumulato-

ZASILANIE I STEROWANIE
ENERGIA / INWERTER Z INTELIGENTNĄ ŁADOWARKĄ AKUMULATORA

SINEPOWER DSP-C
ROZWIĄZANIE W
ZAKRESIE ZASILANIA TYPU
„WSZYSTKO W JEDNYM”
Seria Dometic SinePower DSP-C oferuje maksymalną niezależność w zakresie zasilania. Inteligentne
połączenie inwertera i automatycznej ładowarki monitoruje napięcie sieciowe i odpowiednio reaguje
na każdą sytuację, uzupełniając zewnętrzne zasilanie lub, kiedy nie jest to konieczne, ładując akumulator
pojazdu. W przypadku całkowitej awarii zewnętrznego źródła zasilania inwerter automatycznie włącza
się i zasila podłączone urządzenia napięciem przemiennym 230 V. Dzięki maksymalnemu obciążeniu
1200 lub W 2000 W urządzenie zapewnia bezproblemową pracę ekspresów do kawy, kuchenek
mikrofalowych itp. Inteligentny tryb czuwania oszczędza energię, gdy nie jest potrzebne zasilanie,
zapewniając jednocześnie pełną elastyczność i możliwość konfiguracji.

NOWOŚĆ!

ZARZĄDZANIE ENERGIĄ –
WYSOKA WYDAJNOŚĆ

ENERGOOSZCZĘDNY,
INTELIGENTNY TRYB CZUWANIA

ŁATWE W UŻYCIU –
W ZESTAWIE MONITOR ENERGII

CHŁODZENIE

Inteligentne
i efektywne
zarządzanie
energią

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE

Inwerter klasy premium z inteligentną ładowarką

Inwerter klasy premium z inteligentną ładowarką

• Inteligentne i wydajne zarządzanie energią dzięki funkcji
ładowania akumulatorów
• Nowy, inteligentny tryb czuwania oszczędza energię, gdy urządzenie
nie jest potrzebne
• Oddzielny monitor energii w zestawie ułatwia obsługę i sterowanie
• Moc ciągła: 1200 W
• Moc szczytowa: 2400 W

• Inteligentne i wydajne zarządzanie energią dzięki funkcji
ładowania akumulatorów
• Nowy, inteligentny tryb czuwania oszczędza energię, gdy urządzenie
nie jest potrzebne
• Oddzielny monitor energii w zestawie ułatwia obsługę i sterowanie
• Moc ciągła: 2000 W
• Moc szczytowa: 4000 W

DSP 1212C / 12 V / Nr katalogowy 9600002559
DSP 1224C / 24 V / Nr katalogowy 9600002560

DSP 2012C / 12 V / Nr katalogowy 9600002561
DSP 2024C / 24 V / Nr katalogowy 9600002562

Wyjście
230 V

aktywny

opóźnienie
trybu czuwania tryb czuwania

aktywny

opóźnienie
trybu czuwania

tryb czuwania

Urządzenie wyłącza się automatycznie
po 20 minutach bezczynności

t
Obciążenie
inwertera
aktywne
Pobór prądu
inwertera
Prąd
bezczynności
Prąd czuwania

TRYB AKTYWNOŚCI: Inwerter wytwarza
napięcie przemienne 230 V do zasilania
podłączonych urządzeń. Pobiera on
z akumulatora tyle prądu stałego, ile
potrzeba do zaspokojenia zapotrzebowania
na moc podłączonych odbiorników.

t
OPÓŹNIENIE CZUWANIA: Po odłączeniu
obciążenia 230 V inwerter pozostaje przez
krótki czas bezczynny przed przejściem w tryb
czuwania. Ten czas, zwany opóźnieniem
czuwania można konfigurować. Pobór prądu
przez inwerter podczas opóźnienia czuwania
nazywany jest prądem bezczynności.

TRYB CZUWANIA: W trybie czuwania inwerter
sprawdza, czy podłączone jest obciążenie
230 V. Podczas tej fazy zużywa on niewielką
ilość prądu (prąd czuwania). Gdy tylko do
inwertera zostanie podłączone obciążenie 230 V
o poborze mocy wyższym niż wartość progowa
trybu czuwania, urządzenie powraca do
trybu aktywności. Wartość progową trybu
czuwania można skonfigurować, przy czym
minimalna moc wynosi 1 W (np. wymagana przez
ładowarkę do telefonów komórkowych).

AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE: Gdy
inwerter znajduje się w trybie czuwania i nie
jest podłączone żadne obciążenie 230 V,
po upływie określonego czasu urządzenie
całkowicie wyłącza się. Procesem tym steruje
zegar trybu czuwania. Oczywiście ten zegar
sterujący można zaprogramować również tak,
aby inwerter w ogóle nie wyłączał się.
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BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

INTELIGENTNY TRYB CZUWANIA

ZASILANIE I STEROWANIE

NOWOŚĆ!
DOMETIC SINEPOWER DSP 2012C / 2024C

HIGIENA I URZĄDZENIA
SANITARNE

NOWOŚĆ!
DOMETIC SINEPOWER DSP 1212C / 1224C

ZASILANIE I STEROWANIE
ENERGIA / GENERATORY

CIESZ SIĘ NIEZALEŻNOŚCIĄ!

GENERATORY
DOMETIC

Generatory Dometic zapewniają zasilanie w energię elektryczną
wszędzie tam, gdzie nie ma dostępu do stałej sieci energetycznej.
Są przez to niezbędne dla entuzjastów spędzania czasu wolnego
na powietrzu, którzy pragną maksymalnej wolności i niezależności.
Cała seria charakteryzuje się dużą mocą przy niewielkim zużyciu
paliwa oraz wysoką jakością. Wyposażone w silniki benzynowe
i Diesla. Te sprawdzone i przetestowane generatory dostarczają
zasilanie 230 V w podróży lub na polu kempingowym. Gwarantują
pracę klimatyzatora, urządzeń kuchennych i elektronicznych mimo
braku dostępu do sieci zasilającej.

Wszystkie modele TEC mają jeszcze jedną komfortową cechę: funkcję Autostart. Gdy jest ona włączona, generatory uruchomią się
automatycznie przy niedostatecznym napięciu akumulatora, by go
doładować. Kompaktowy agregat można zainstalować w podłodze
pojazdu lub w zewnętrznym schowku. Generator można obsługiwać również przy pomocy dołączonego do zestawu pilota zdalnego sterowania.

PRZYKŁAD UKŁADU SPALINOWEGO TEC 29

TEC 29

Przedłużenie układu
wydechowego
AG 125
Mocowanie przedłużenia

Tłumik
Do zamontowania układu wydechowego
należy użyć elastycznego węża metalowego
(w standardzie jest wąż o długości 2 metrów
z tłumikiem). Dłuższy układ wydechowy AG 125
jest opcjonalny. Wszystkie elementy znajdują się
w zestawie z TEC 29.

Kolanko układu
wydechowego

198 — DOMETIC.COM

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

DOMETIC TEC 29

CHŁODZENIE

GENERATORY BENZYNOWE

Generator zasilany benzyną 2,6 kW, 230 V

ZASILANIE I STEROWANIE

Nr katalogowy 9102900299

HIGIENA I URZĄDZENIA
SANITARNE

• Generator o zmiennej prędkości – cicha praca
i oszczędność paliwa
• Funkcja automatycznego startu do ładowania
akumulatorów
• Wygodny i bezpieczny rozrusznik elektryczny
• Automatyczne wyłączanie przy niskim
poziomie oleju chroni przed uszkodzeniem
• Ochrona przed zwarciem i przeciążeniem
• Funkcje alarmowe poprawiające
bezpieczeństwo
• Obsługa za pomocą zewnętrznego panelu
sterowania

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE

Ten generator na benzynę o mocy silnika
2,6 kW zapewnia napięcie 230 V prądu
przemiennego tam, gdzie prąd z sieci
jest niedostępny. Kompaktowy i lekki,
pracuje cicho i bardzo wydajnie. Ponieważ
wytwarza czyste, sinusoidalne napięcie,
nadaje się do zasilania wrażliwych urządzeń
elektronicznych.

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

GENERATORY BENZYNOWE

GENERATORY DIESLA

DOMETIC T 2500H

DOMETIC TEC 30EV

DOMETIC TEC 40D

Generator zasilany benzyną,
2 kW, 230 V

Generator zasilany olejem napędowym,
2,5 kW, 230 V

Generator zasilany olejem napędowym,
3,5 kW, 230 V

• 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

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

Nr katalogowy 9102900005

Nr katalogowy 9102900033

Nr katalogowy 9102900295
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ZASILANIE I STEROWANIE
OŚWIETLENIE

ŚWIETLANE PERSPEKTYWY
ODKRYJ ŚWIAT NASTROJOWEGO OŚWIETLENIA
Lampy oświetlają pomieszczenia, pomagają w orientacji i dbają o nasze bezpieczeństwo. Ale światło jest również doskonałym elementem
wystroju wnętrza: nadaje indywidualne akcenty oraz tworzy przyjemną i przytulną atmosferę. W ofercie Dometic znajdziesz wszystko, co
potrzebne do stworzenia własnej koncepcji oświetleniowej. Lampy
Dometic są zaprojektowane w oparciu o technologię LED, specjalnie
do zastosowań mobilnych. Cechują się eleganckim, minimalistycznym wzornictwem i doskonale komponują z wystrojem wnętrza.
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Na naszą kolekcję oświetlenia do kamperów i przyczep kempingowych składają się reflektory wpuszczane i do montażu napowierzchniowego, lampy na giętkim ramieniu oraz oświetlenie LED zintegrowane w profilach aluminiowych. Możesz też zdecydować się na nasze
niskoprofilowe moduły LED zapewniające harmonijne, rozproszone
światło.

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

CHŁODZENIE
ŻYWNOŚĆ I NAPOJE
HIGIENA I URZĄDZENIA
SANITARNE
ZASILANIE I STEROWANIE
BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

01 LAMPY

02 ZASILANIE

Eleganckie i energooszczędne: lampy
LED oświetlą część dzienną i sypialną,
aneks kuchenny czy schowek lub
po prostu zapewnią przytulną atmosferę.
Są zaprojektowane do użytku w drodze
i zapewniają harmonijne dopasowanie
do wnętrza pojazdu.

Zasilanie lamp i innych urządzeń
na napięcie 12 V. Zaawansowana
technologia impulsowa ze zintegrowaną
ładowarką akumulatora. Inteligentny
układ priorytetowego przełączania sieci,
który – kiedy tylko to możliwe – przełącza
się na zasilanie sieciowe, przez co
oszczędza akumulator.
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ZASILANIE I STEROWANIE
OŚWIETLENIE / LAMPY

OŚWIETLENIE LED OD DOMETIC
ELEGANCKIE I ENERGOOSZCZĘDNE
Nasze atrakcyjne rozwiązania oświetleniowe do kamperów i przyczep kempingowych powstały w ścisłej współpracy z wiodącymi
producentami tych pojazdów. Większość naszych produktów opartych jest na najnowocześniejszej technologii LED, przez co pozwala
zaoszczędzić do 90 % energii w porównaniu z konwencjonalnymi
lampami halogenowymi i może znacznie dłużej pracować z zasilaniem z akumulatora.

W tym katalogu zamieszczamy niewielki wybór naszych produktów
do doposażenia. Zrealizuj za ich pomocą swoją wymarzoną koncepcję oświetlenia pojazdu rekreacyjnego. A jeśli potrzebujesz dodatkowej inspiracji, skontaktuj się z nami.

Na naszą gamę produktów oświetleniowych składają się reflektory
wpuszczane do dyskretnej instalacji w suficie lub w ścianach oraz
do montażu napowierzchniowego, które można ustawić pod dowolnym kątem, jak również kolekcja niskoprofilowych modułów LED
o różnych kształtach i rozmiarach. Od lampek do czytania, przez
oświetlenie do szafek kuchennych czy do strefy wejściowej, aż po nastrojowe, rozproszone oświetlenie – pomyśleliśmy o wszystkim.

DOMETIC L70TM
Lampa LED na giętkim ramieniu
z przełącznikiem dotykowym. Wyposażona
w niebieskie oświetlenie nocne. Doskonała
do części sypialnej i dziennej. Elegancki
wygląd chromowanej powierzchni,
zamaskowane śruby montażowe.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zasilanie: 10 – 15 V DC
Pobór mocy: 3 W + 0,2 W (oświetlenie nocne)
Zużycie energii w ciągu 1000 godz.: 3 kWh
Klasa energetyczna: A+
Strumień świetlny: 160 lm
Żywotność: 25 000 godz.
Barwa światła: biała ciepła (3000 K)
Materiał: metal
Wymiary: 230 x 60 mm

Nr katalogowy 9106506321
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CHŁODZENIE
ŻYWNOŚĆ I NAPOJE

DOMETIC L31TM

Wychylny, wpuszczany reflektor LED.
Wykonany z aluminium. Precyzyjne
obracanie, z soczewką optyczną. Modny
wygląd. Z funkcją przyciemniania.

Lampa LED na giętkim ramieniu wykonana
z wysokogatunkowego, przyjemnego w dotyku tworzywa sztucznego. W podstawę
lampy wbudowane są dwa porty USB do ładowania (1 A i 2 A). Praktyczny przełącznik
dotykowy. Do jednoczesnego korzystania
z lampy oraz obu portów USB 1 A i 2 A wymagane jest zasilanie co najmniej 18 W.

Profil aluminiowy LED z przełącznikiem
dotykowym. Wsporniki montażowe
w zestawie. Doskonały jako oświetlenie
kuchenne lub do schowków.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zasilanie: 12 V DC
Pobór mocy: 1,4 W
Zużycie energii w ciągu 1000 godzin: 1,4 kWh
Klasa energetyczna: A+
Strumień świetlny: 90 lm
Żywotność: 25 000 godz.
Barwa światła: biała ciepła (3000 K)
Materiał: aluminium / tworzywo sztuczne
Wymiary: Ø 53 mm x 22 mm

Zasilanie: 10 – 15 V DC
Pobór mocy: 2 W
Klasa energetyczna: A
Strumień świetlny: 120 lm
Żywotność: 30 000 godz.
Barwa światła: biała ciepła (3000 K)
Zużycie energii w ciągu 1000 godz.: 2 kWh
Materiał: tworzywo sztuczne / metal
Długość: 372 mm, ruchoma głowica:
Ø 60 mm,podstawa: Ø 58 mm

Nr katalogowy 9106506669

Zasilanie: 10 – 15 V DC
Pobór mocy: 8 W
Zużycie energii w ciągu 1000 godzin: 8 kWh
Klasa energetyczna: A
Strumień świetlny: 480 lm
Żywotność: 30 000 godz.
Barwa światła: biała (4000 K)
Materiał: aluminium / tworzywo sztuczne
Wymiary: 590 x 45 x 18 mm

Nr katalogowy 9106506671

DOMETIC L99RM

Opatentowana
konstrukcja z
przyciemnianiem
dotykowym

Lampa LED 2 w 1 do montażu
napowierzchniowego lub wpuszczanego.
Odłączana bryzgoszczelna wkładka
w błękitnym kolorze. Zapewnia harmonijne
oświetlenie. Opatentowana konstrukcja –
aby przyciemnić, włączyć lub wyłączyć,
wystarczy dotknąć obudowy.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zasilanie: 10 – 15 V DC
Pobór mocy: 2 W
Zużycie energii w ciągu 1000 godz.: 2 kWh
Klasa energetyczna: A+
Strumień świetlny: 130 lm
Żywotność: 50 000 h
Barwa światła: biała (3600 K)
Materiał: aluminium / tworzywo sztuczne
Wymiary: Ø ok. 64 mm
Wersja do montażu napowierzchniowego:
Ø 62 mm x 18 mm
• Wersja do montażu wpuszczanego:
Ø 62 mm x 14 mm
Nr katalogowy 9106506668
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Nr katalogowy 9106506655

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ZASILANIE I STEROWANIE

DOMETIC L80TM

HIGIENA I URZĄDZENIA
SANITARNE

DOMETIC L100RM

ZASILANIE I STEROWANIE
OŚWIETLENIE / LAMPY / ZASILANIE

DOMETIC DTO-03
Moduł DTO LED o niezwykle niskim profilu.
Bardzo równomierne, przyciemniane
oświetlenie. W zestawie podkładka
samoprzylepna oraz elementy montażowe
na śruby.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zasilanie: 10 – 15 V DC
Pobór mocy: 3 W
Zużycie energii w ciągu 1000 godz.: 3 kWh
Klasa energetyczna: A
Strumień świetlny: 140 lm
Żywotność: 50 000 h
Barwa światła: biała ciepła (3000 K)
Materiał: aluminium / tworzywo sztuczne
Wymiary: 100 x 100 x 5 mm

Nr katalogowy 9106506660

DOMETIC DTO-06

DOMETIC DTO-09

DOMETIC DTO-01

Moduł DTO LED o niezwykle niskim profilu.
Bardzo równomierne, przyciemniane
oświetlenie. W zestawie podkładka
samoprzylepna oraz elementy montażowe
na śruby.

Moduł DTO LED o niezwykle niskim profilu.
Bardzo równomierne, przyciemniane
oświetlenie. W zestawie podkładka
samoprzylepna oraz elementy montażowe
na śruby.

Moduł DTO LED o niezwykle niskim profilu.
Bardzo równomierne, przyciemniane
oświetlenie. W zestawie podkładka
samoprzylepna oraz elementy montażowe
na śruby.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zasilanie: 10 – 15 V DC
Pobór mocy: 6 W
Zużycie energii w ciągu 1000 godzin: 6 kWh
Klasa energetyczna: A
Strumień świetlny: 330 lm
Żywotność: 50 000 h
Barwa światła: biała ciepła (3000 K)
Materiał: aluminium / tworzywo sztuczne
Wymiary: 200 x 100 x 5mm

Nr katalogowy 9106506661
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Zasilanie: 10 – 15 V DC
Pobór mocy: 9 W
Zużycie energii w ciągu 1000 godzin: 9 kWh
Klasa energetyczna: A
Strumień świetlny: 475 lm
Żywotność: 50 000 h
Barwa światła: biała ciepła (3000 K)
Materiał: aluminium / tworzywo sztuczne
Wymiary: 300 x 100 x 5 mm

Nr katalogowy 9106506662

Zasilanie: 10 – 15 V DC
Pobór mocy: 2 W
Zużycie energii w ciągu 1000 godz.: 2 kWh
Klasa energetyczna: A
Strumień świetlny: 100 lm
Żywotność: 50 000 h
Barwa światła: biała ciepła (3000 K)
Materiał: aluminium / tworzywo sztuczne
Wymiary: 100 mm po każdej stronie

Nr katalogowy 9106506663

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

CHŁODZENIE
ŻYWNOŚĆ I NAPOJE

Zasilacz impulsowy dba również o to, aby akumulatory były zawsze
naładowane. Wbudowana ładowarka nadaje się do wszystkich typów akumulatorów ołowiowych o pojemności od 50 do 300 Ah.
Kontrolki LED informują o aktualnym stanie ładowania.

Zasilacz impulsowy do urządzeń na 12 V ze
zintegrowaną ładowarką akumulatora
• Zasila lampy i inne urządzenia zapewniające komfort napięciem 12 V DC oraz ładuje
akumulatory. Układ priorytetowego przełączania sieci automatycznie włącza zasilanie
sieciowe 230 V, kiedy tylko stanie się ono
dostępne. Ładowarka do wszystkich typów
akumulatorów ołowiowych: ołowiowo-kwasowych, żelowych oraz z separatorami z włókna
szklanego (AGM)
• Wejście / wyjście: 230 V AC / 12 V DC
• Prąd ładowania: 15 A do 12,7 V DC;
5 A od 12, 8 V DC
• 5 obwodów elektrycznych
• Maksymalna moc wyjściowa: 350 W
• Funkcja ładowarki akumulatorów:
do wszystkich typów akumulatorów
ołowiowych do 300 Ah
• Wymiary: 250 x 210 x 60 mm
• Waga: 1,2 kg
Nr katalogowy 9106506667
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DOMETIC SMP301-07

ZASILANIE I STEROWANIE

Dometic SMP301-07 to niewielki i lekki zasilacz impulsowy bez
wentylatora, wyposażony w wiele przydatnych funkcji. Jego podstawowym zadaniem jest przetwarzanie napięcia sieciowego 230 V
na 12 V do zasilania lamp i innych urządzeń prądem stałym. Kiedy
zaś napięcie sieciowe jest niedostępne, urządzenia na prąd stały
automatycznie przełączane są na zasilanie z akumulatora.

HIGIENA I URZĄDZENIA
SANITARNE

ZASILACZ IMPULSOWY DO URZĄDZEŃ NA 12 V
Z WBUDOWANĄ ŁADOWARKĄ AKUMULATORA

/ WSPOMAGANIE KIEROWCY
/ ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA

BEZPIECZ
I OCH

EŃSTWO
RONA

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA
INFORMACJE OGÓLNE

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA
DOMETIC – MOŻESZ NA NAS POLEGAĆ!
Bycie wolnym oznacza życie bez lęku. Mając na uwadze tę naturalną
ludzką potrzebę, przygotowaliśmy ofertę produktów, które pozwolą
Ci korzystać z wakacji przy pełnym komforcie i poczuciu bezpieczeń
stwa. Wybierając spośród produktów przedstawionych na następ
nych stronach, możesz stworzyć indywidualny system bezpieczeń
stwa, który będzie chronił Ciebie, Twoich bliskich oraz Twój pojazd
podczas podróży.

208 — DOMETIC.COM

Wysokiej jakości systemy kamer oraz systemy parkowania umożliwią
cofanie pojazdu bez szkód w każdej sytuacji. Systemy nawigacyjne
pomogą Ci bez problemu znaleźć drogę do wymarzonych miejsc.
Nasz tempomat powstrzyma Cię przed nadmiernie szybką jazdą.
Nasze detektory gazu, alarmy i sejfy nie dadzą złodziejom żadnych
szans. Życzymy Ci cudownych wakacji, podczas których będziesz
czuć się naprawdę bezpiecznie.

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

CHŁODZENIE

01

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE
HIGIENA I URZĄDZENIA
SANITARNE

02

01 WSPOMAGANIE KIEROWCY

Od alarmów, przez detektor gazu i siatki
zabezpieczające dla dzieci po sejfy na cenne
przedmioty – nasza oferta obejmuje
je wszystkie. Wystarczy dokonać wyboru
spośród szerokiej gamy sprawdzonych
akcesoriów i stworzyć system ochrony, który
umożliwi podróżowanie w absolutnym
spokoju ducha.

MOBILE LIVING MADE EASY — 209

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

02 ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE
BEZPIECZEŃSTWA

ZASILANIE I STEROWANIE

Urządzenia zapewniające bezpieczną
i relaksującą jazdę. Kamery cofania i systemy
parkowania, którym nic nie umknie.
Nawigacje multimedialne wyposażone
w mapy 44 państw. Systemy multimedialne
zapewniające idealną rozrywkę
w samochodzie, a także inteligentne
akcesoria uzupełniające indywidualny
system bezpieczeństwa.

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.

CHŁODZENIE

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE

HIGIENA I URZĄDZENIA
SANITARNE

ZASILANIE I STEROWANIE

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

AGANIE
WCY
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WSPOMAGANIE KIEROWCY

ASYSTENCI BEZPIECZEŃSTWA
NA POKŁADZIE
BEZPIECZNE COFANIE POJAZDU, NAWIGACJA, ROZRYWKA LUB WSZYSTKO NARAZ
Kierowca kampera ma bardzo trudne zadanie. Musi znaleźć optymal
ną trasę, atrakcje turystyczne na nieznanym terenie oraz odpowied
nie pola kempingowe. A przy tym poprowadzić swój cenny pojazd
przez wąskie uliczki, nie uszkadzając go i zaparkować tam, gdzie nie
ma zbyt dużo miejsca do parkowania. Ogromną pomoc w tym zakre
sie stanowią inteligentne akcesoria Dometic, które można bezpro
blemowo zamontować w ramach doposażenia pojazdu.
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Systemy parkowania i systemy cofania zapewniają bezstresowe ma
newrowanie i zostają docenione już przy pierwszym uniknięciu uszko
dzenia karoserii. Jeszcze większy komfort zagwarantowany jest wów
czas, gdy kamery cofania Dometic współpracują z systemem nawigacji
do kamperów firmy Blaupunkt lub z naszym systemem multimedialnym.
Bezpieczne manewrowanie, nawigacja, rozrywka bądź wszystko ra
zem – dopasuj funkcje akcesoriów do własnych potrzeb i stwórz indy
widualny system wspomagania kierowcy – odpowiadający Twojemu
pojazdowi oraz Twojemu wyobrażeniu o idealnie komfortowej jeździe.

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

02

01 SYSTEM KAMER BIRDVIEW

02 NAWIGACJA I ROZRYWKA

HIGIENA I URZĄDZENIA
SANITARNE

Wyposażenie kokpitu pojazdu
w nawigację multimedialną lub system
multimedialny umożliwia dostęp do mapy
44 państw europejskich (w ramach
nawigacji), bezpłatny dostęp do bazy pól
kempingowych przyjmujących kampery
oraz idealną rozrywkę w samochodzie.
A także słuchanie radia oraz odtwarzanie
ulubionej muzyki i filmów. Dodatkową opcję
stanowi doposażenie pojazdu w kamerę
ułatwiającą cofanie.

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE

Cofanie dużych pojazdów jeszcze nigdy
nie było tak proste i bezpieczne! Nasz nowy
system BirdView, składający się z czterech
kamer i monitora o wysokiej rozdzielczości
oraz rozgałęźnika, zapewnia pełną
widoczność 360° wokół pojazdu.

CHŁODZENIE

01

03

04 NADAJNIK WIFI
Podróż z przyczepą i zasłoniętym widokiem
z tyłu? Wystarczy użyć smartfona lub
tabletu jako lusterka wstecznego! Potrzeba
do tego jedynie kamery z tyłu pojazdu oraz
nadajnika WiFi Dometic.

04

05

05 SYSTEM PARKOWANIA
I TEMPOMAT
Manewrowanie dużym kamperem
na ciasnym parkingu? Dzięki naszemu
systemowi parkowania złożonemu z sześciu
czujników to już nie problem. Przydatnym
urządzeniem na długich trasach i w obszarze
zabudowanym jest z kolei tempomat, który
automatycznie utrzymuje stałą prędkość
pojazdu. Pozwala to na oszczędzanie
paliwa i uniknięcie wysokich mandatów
za przekroczenie prędkości.
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Nasza oferta obejmuje pięć modeli kamer
Dometic w połączeniu z eleganckim 5- lub
7-calowy monitorem LCD o wysokiej
rozdzielczości. Są one dostosowane do
potrzeb kierowcy oraz indywidualnych cech
pojazdu i pozwalają na bezproblemowe
cofanie.

ZASILANIE I STEROWANIE

03 SYSTEMY COFANIA

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA
WSPOMAGANIE KIEROWCY / KAMERY COFANIA

ZAWRACANIE
JESZCZE NIGDY NIE
BYŁO TAKIE PROSTE
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 minimalizację 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 moduł
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.

WIDOK 360° WOKÓŁ POJAZDU

DWIE OPCJE MONITORÓW

CZUJNE I DYSKRETNE

Wszystko w zasięgu wzroku z perspektywy lotu
ptaka

Monitor Dometic lub wyświetlacz zainstalowanej
już nawigacji

Ultrakompaktowe kamery z obiektywem
o szerokim kącie widzenia 180°
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Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści opisów, specyfikacjach i dostępności produktów w ramach ich udoskonaleń technicznych.

CHŁODZENIE

ZAAWANSOWANY SYSTEM
WSPOMAGAJĄCY JAZDĘ

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE

ZALETY

HIGIENA I URZĄDZENIA
SANITARNE

• Widok 360° wokół pojazdu
• Doskonała kontrola nad położeniem pojazdu
względem otaczających obiektów
• Łatwe manewrowanie, nawet pojazdem
o dużych wymiarach
• Pomoc w unikaniu uderzenia w inny obiekt,
zarysowania pojazdu czy wypadków drogowych
• Wygodne przełączanie pomiędzy widokami
za pośrednictwem pilota lub sygnału
wyzwalającego

System umożliwiający obserwację
we wszystkich kierunkach

System zapewniający widoczność we wszystkich
kierunkach z kamerami i monitorem
Nr katalogowy 9600000511
System z czterema kamerami zapewniający
widoczność we wszystkich kierunkach
Nr katalogowy 9600000509
Uwaga: Sprzedaż i montaż wyłącznie przez
specjalnie przeszkolonych partnerów Dometic

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

WYTRZYMAŁA I SOLIDNA

Wygodne przełączanie pomiędzy widokami

Kamera w obudowie o podwyższonej wytrzymałości
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• Pełny widok 360° dookoła pojazdu
• Bezpieczniejsza i pewniejsza jazda z pełnym
widokiem pojazdu i podglądem otoczenia
• Wygodne przestawianie widoków za pomocą
pilota lub sygnału wyzwalającego
• Uniknięcie kolizji, zarysowań i wypadków
• Znacznie ułatwione manewrowanie – nawet
dużymi pojazdami!

ZASILANIE I STEROWANIE

DOMETIC PERFECTVIEW
CAM 360

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA
WSPOMAGANIE KIEROWCY / KAMERY COFANIA

KAMERY COFANIA,
KTÓRYM NIC NIE UMKNIE
Kamery Dometic PerfectView można łączyć z wieloma różnymi urzą
dzeniami. Są one kompatybilne ze wszystkimi monitorami, nawiga
cjami i systemami multimedialnymi Dometic oraz prawie ze wszystki
mi fabrycznie zamontowanymi nawigacjami satelitarnymi. Wysokiej
jakości kamera jest gotowa do pracy od razu po włączeniu. Działa
bez zarzutu także po zimnych nocach lub w lodowate, zimowe dni.
Wodoszczelna obudowa o stopniu ochrony od IP68 do IP69K za
pewnia, że ani deszcz, ani chlapiąca woda nie mogą zaszkodzić tym
wysokiej jakości urządzeniom.

CAM 44
teraz również
biała!

DOMETIC
PERFECTVIEW CAM 45 NAV

DOMETIC
PERFECTVIEW CAM 18 NAV

DOMETIC
PERFECTVIEW CAM 80 NAV

Kompaktowa kamera kolorowa,
kąt widzenia 120°

Kolorowa kamera kulista,
kąt widzenia 140°

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

• Obudowa z niemal niewidocznym
rozmieszczeniem kabli
• Odrębne moduły IR-LED, które optymalizują
jakość obrazu filmowanego nocą
• Sterowane termostatycznie podgrzewanie
• Mikrofon
• Funkcja normalnego obrazu lub lustrzanego
odbicia
• Szkło zabezpieczające: IP 69K
• Przystosowana do podłączenia do urządzeń
nawigacyjnych

• Kompaktowa konstrukcja — łatwa do ustawie
nia
• W zestawie adapter do podłączania systemów
multimedialnych lub urządzeń nawigacyjnych
• Szerokokątny obiektyw 140° z podświetle
niem diodami LED zapewnia obraz o wysokim
kontraście w nocy
• Nadaje się do użytku jako kamera cofania
lub kamera boczna
• Wbudowany mikrofon
• Mocne tworzywo ABS — pyło- i wodoszczelna
konstrukcja zgodna z IP 69K

• Bardzo kompaktowa budowa – najmniejsza
kamera na rynku
• Obiektyw szerokokątny 145° o dużym kącie
widzenia
• Zautomatyzowana, poruszana przez silnik
osłona chroni przed pyłem i żwirem
• Sterowane termostatycznie podgrzewanie
• Wbudowany mikrofon
• Oświetlenie diodami LED zapewnia obraz
o wysokim kontraście w nocy
• Funkcja obrazu lustrzanego, dzięki której
użytkownik widzi obraz z tyłu

Srebrna / Nr katalogowy 9600000525
Biała / Nr katalogowy 9600000526

Czarna / Nr katalogowy 9600000054
Biała / Nr katalogowy 9600000104

Nr katalogowy 9600000050
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Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści opisów, specyfikacjach i dostępności produktów w ramach ich udoskonaleń technicznych.

CHŁODZENIE

DOMETIC PERFECTVIEW CAM 35

Widoczność w bliskiej perspektywie pod kątem 150°

Możliwość doposażenia kamery
w funkcję widoczności w dalekiej
perspektywie pod kątem 60°

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE

PerfectView CAM 35 to innowacyjna kamera zaprojektowana specjalnie
do samochodów FIAT Ducato X250 i X290 oraz modeli bliźniaczych.
Specjalnie dostosowana do pojazdu konstrukcja kamery zapewnia do
bre dopasowanie i łatwy montaż, który nie wymaga wiercenia otworów
w karoserii, ani stosowania masy uszczelniającej. W obudowie kamery
zastosowano uszczelkę chroniącą przed wilgocią. Ze względów este
tycznych kamerę można polakierować na kolor pojazdu.

MOŻLIWOŚĆ ŁATWEGO DOPOSAŻANIA
HIGIENA I URZĄDZENIA
SANITARNE

Kamera CAM 35 umieszczona w konsoli światła
hamowania wyposażona jest w szerokokątny
obiektyw o kącie widzenia 150°, zapewniający
dobrą widoczność w bliskiej perspektywie
podczas cofania. Kamerę można również w łatwy
sposób wyposażyć w dodatkowy obiektyw o kącie
widzenia 60°, dający dobrą widoczność w dalekiej
perspektywie podczas jazdy do przodu.

ZASILANIE I STEROWANIE

DOMETIC
PERFECTVIEW CAM 35 NAV

Kamera z dwoma obiektywami i osłoną,
kąt widzenia 140°

Kamera w konsoli światła hamowania
z adapterem NAV, kąt widzenia 150°

• Dwa obiektywy kamery ułatwiają manewrowa
nie i parkowanie
• Kąt widzenia 140° w małej odległości pozwala
na bezpieczne cofanie
• Telefunkcja z kątem widzenia 50° zapewnia
jącym zasięg widzenia w dalekiej odległości
wykraczający poza tył pojazdu podczas jazdy
do przodu
• Zawiera adapter do podłączenia do urządzeń
do nawigacji
• Poruszana przez silnik osłona chroni obiektyw
kamery cofania przed brudem i uszkodzeniami
• Elektroniczna regulacja jasności zapewniająca
stałą wysoką jakość obrazu
• Oświetlenie diodami LED zapewnia obraz
o wysokim kontraście w nocy

• W zestawie adapter do podłączania systemów
multimedialnych lub urządzeń nawigacyjnych
• Obiektyw szerokokątny o dużym kącie widze
nia (150° po przekątnej)
• Do pojazdu marki FIAT Ducato X250, X290
(oraz modeli bliźniaczych)
• Możliwość rozbudowy o dodatkową kamerę
z teleobiektywem (60° po przekątnej, opcja)

Srebrna / Nr katalogowy 9600000044
Biała / Nr katalogowy 9600000141

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

DOMETIC
PERFECTVIEW CAM 44 NAV

Nr katalogowy 9102000133
Kamera dalekiego zasięgu, zestaw
modernizacyjny do systemu CAM 35
Nr katalogowy 9102000135
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BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA
WSPOMAGANIE KIEROWCY / NAWIGACJA

NAWIGACJA MULTIMEDIALNA ATLANTIS
ZAPROJEKTOWANA SPECJALNIE
DO FIATA DUCATO X290
Idealnie dopasowuje się do wnętrza, zapewnia najlepszą rozrywkę,
prowadzi bezpiecznie do celu: komfortowy zestaw, który stworzy
liśmy dla nowego Fiata Ducato X290 opiera się na wysokiej klasy
systemie nawigacji Blaupunkt Atlantis i jest wyposażony w ramkę,
która została dopasowana do wnętrza pojazdu. Rozwiązanie to
można obsługiwać bezpośrednio z kierownicy, zapewniając dostęp
do całego szeregu mediów, a także doskonałą jakość dźwięku i od
bioru. W połączeniu z kamerą Dometic wybraną według własnych
preferencji stanowi on także doskonały system cofania.

• Konstrukcja i rozmiar dopasowane do Fiata Ducato X290
z możliwością słuchania radia
• System operacyjny Android, identyczny jak w tablecie
lub smartfonie
• Pojemnościowy wyświetlacz Silk Vision (antyrefleksyjny)
• Możliwość podłączenia systemu DAB+
• Zestaw głośnomówiący Bluetooth Parrot
• System rozrywki dla pasażerów RSE (Rear Seat Entertainment)
• Cztery gniazda USB
• WiFi (w zestawie moduł USB)
• Regulowany kąt montażu minimalizuje problem odbijania
światła od świateł dachowych, szyb przednich i bocznych
• Doskonała jakość dźwięku i odbioru

Możliwość
instalacji
wybranych
aplikacji
ze sklepu
AppStore

BLAUPUNKT ATLANTIS
Przeznaczona do konkretnego samochodu nawigacja multimedialna
z wyświetlaczem TFT Silk Vision o przekątnej 6,8" i obudowie
o wysokim połysku, która idealnie pasuje do deski rozdzielczej
samochodów Fiat Ducato.
• Dostosowany do pojazdu multimedialny system nawigacji
z wyświetlaczem TFT Silk Vision 6,8"
• WiFi (ze złączem USB)
• Regulacja kąta ustawienia pozwala na zminimalizowanie odblasków
świateł dachowych, szyby przedniej oraz szyb bocznych
Z oprogramowaniem do samochodów ciężarowych / kamperów
Nr katalogowy 9600000636
Z oprogramowaniem do samochodów osobowych
Nr katalogowy 9600000635
Tuner DAB+ / Nr katalogowy 9600000322

Urządzenie można połączyć z każdą kamerą Dometic. Uwaga! Kamery nie są elementem zestawu i należy je zamawiać
oddzielnie. Dane techniczne są dostępne na str. 262 – 263.
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• Doskonała widoczność w każdym
oświetleniu (technologia antyre
fleksyjna)
• Wysokiej jakości zestaw głośno
mówiący Bluetooth PARROT™
• Możliwość podłączenia dodat
kowego wyświetlacza, z opcją wy
świetlania tych samych informacji,
co na wyświetlaczu głównym

BLAUPUNKT COLUMBIA 945
System nawigacyjny i multimedialny 2 DIN z 6,8" wyświetlaczem
TFT Silk Vision, zapewniającym znakomitą czytelność we wszystkich
warunkach oświetleniowych. Możliwość dodania dodatkowego
wyświetlacza.
• Multimedialny system nawigacji 2 DIN
z wyświetlaczem TFT Silk Vision 6,8"
• WiFi (ze złączem USB)
• Mapy 44 krajów Europy
Z oprogramowaniem do samochodów ciężarowych / kamperów
Nr katalogowy 9600000634
Z oprogramowaniem do samochodów osobowych
Nr katalogowy 9600000633
Tuner DAB+ / Nr katalogowy 9600000322

Urządzenie można połączyć z każdą kamerą Dometic. Uwaga! Kamery nie są elementem zestawu i należy je zamawiać
oddzielnie. Dane techniczne są dostępne na str. 262 – 263.
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BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

KOMFORT JAZDY

ZASILANIE I STEROWANIE

OBSŁUGA
•S
 ystem operacyjny Android
• I ntuicyjna obsługa, jak
w smartfonie
•M
 ożliwość pobierania aplikacji
i innych treści ze sklepu App Store

HIGIENA I URZĄDZENIA
SANITARNE

• System operacyjny Android, identyczny jak w tablecie
lub smartfonie
• Pojemnościowy wyświetlacz Silk Vision (antyrefleksyjny)
• Możliwość podłączenia systemu DAB+
• Zestaw głośnomówiący Bluetooth Parrot
• Doskonała jakość dźwięku i odbioru
• System rozrywki dla pasażerów RSE (Rear Seat Entertainment)
• Cztery gniazda USB
• WiFi (w zestawie moduł USB)

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE

Jakość klasy premium i bogactwo komfortowych funkcji w tym ultra
nowoczesnym rozwiązaniu spełnią nawet najwyższe oczekiwania.
System nawigacji multimedialnej Blaupunkt Columbia 945 oferuje
niemal nieograniczone możliwości dostępu do mediów. Urządze
nie jest oferowane w zestawie z oprogramowaniem nawigacyjnym
do kamperów lub samochodów osobowych, oczywiście także z ka
merą cofania, dzięki czemu może służyć również jako asystent bez
pieczeństwa.

CHŁODZENIE

NAWIGACJA MULTIMEDIALNA COLUMBIA 945
NAJWYŻSZY POZIOM KOMFORTU
I BEZPIECZEŃSTWA

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA
WSPOMAGANIE KIEROWCY / NAWIGACJA / MULTIMEDIA

NAWIGACJA MULTIMEDIALNA PALM BEACH DAB
MULTIMEDIA I NAWIGACJA W NAJLEPSZYM
WYDANIU
Nawigacja multimedialna Palm Beach DAB zapewnia wszystko,
czego możesz oczekiwać od nowoczesnych urządzeń tego typu:
tuner DAB+ do odbioru cyfrowych stacji radiowych, doskonałą ja
kość dźwięku oraz zestaw głośnomówiący Bluetooth, a do tego
odtwarzacz DVD obsługujący wszystkie popularne formaty obrazu
i dźwięku.
System ten można w łatwy sposób uzupełnić o kamerę cofania
Dometic, uzyskując kompleksowe urządzenie zapewniające wy
godną nawigację i bezpieczne manewrowanie.

• Nawigacja multimedialna Palm Beach DAB – idealna w zestawie
z kamerą cofania Dometic
• Wbudowany tuner DAB+ umożliwiający odbiór cyfrowych stacji
radiowych
• Parametryczny, 10-zakresowy korektor, zapewniający doskonałą
jakość dźwięku
• Pojemnościowy wyświetlacz Silk Vision (antyrefleksyjny)
• Doskonała jakość transmisji dźwięku Bluetooth (HFP, A2DP,
PBAP, AVRCP)
• Wbudowany zestaw głośnomówiący z dostępem do książki
telefonicznej

OBSŁUGA

NAWIGACJA

•S
 prawdzone, czytelne menu
•W
 zestawie pilot zdalnego
sterowania na podczerwień

• Najnowsze oprogramowanie
nawigacyjne
• Dostępna opcjonalnie
do samochodów osobowych
lub większych kamperów,
w zależności od konfiguracji
kamery
• Bezpłatne aktualizacje map przez
12 miesięcy

BLAUPUNKT PALM BEACH
Nawigacja multimedialna z ekranem dotykowym TFT 6,2",
wbudowanym odtwarzaczem multimedialnym, zestawem
głośnomówiącym i dostępem do listy kontaktów w telefonie
• Nawigacja multimedialna 2 DIN z wyświetlaczem TFT 6,2"
i ekranem dotykowym
• Wbudowany tuner DAB+ oraz FM, fal średnich i długich
o doskonałej jakości odbioru
• Wraz z anteną DAB+

Wbudo
wany tuner
DAB+!

Z oprogramowaniem do samochodów ciężarowych / kamperów
Nr katalogowy 9600007243
Z oprogramowaniem do samochodów osobowych
Nr katalogowy 9600007242

Urządzenie można połączyć z każdą kamerą Dometic. Uwaga! Kamery nie są elementem zestawu i należy je zamawiać
oddzielnie. Dane techniczne są dostępne na str. 262 – 263.
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CHŁODZENIE

SYSTEM PERFECTVIEW MC 402
ROZWIĄZANIE MULTIMEDIALNE
Z MOŻLIWOŚCIĄ ROZBUDOWY

• Najlepsza jakość odbioru sygnału
radiowego z wykorzystaniem
najnowocześniejszej technologii
Blaupunkt
• Parametryczny korektor dźwięku
• Mocny wzmacniacz z 4 wyjściami
x maks. 45 W

DOMETIC PERFECTVIEW MC 402
System multimedialny 2 DIN z monitorem 6,2", ekranem
dotykowym i wejściem na kamerę cofania
• Radio VHF/MW z funkcją RDS, możliwością zaprogramowania 30 stacji
i dostępem do informacji o ruchu drogowym
• Zintegrowany odtwarzacz DVD/VCD/DivX®/CD/MP3/WMA
• Przesyłanie dźwięku za pośrednictwem Bluetooth
• Przygotowanie dla kompatybilnych odbiorników DAB
Nr katalogowy 9600000350
Tuner DAB+ / Nr katalogowy 9600001568

Urządzenie można połączyć z każdą kamerą Dometic. Uwaga! Kamery nie są elementem zestawu i należy je zamawiać
oddzielnie. Dane techniczne są dostępne na str. 262 – 263.
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BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

RADIO I DŹWIĘK

•S
 prawdzone, przejrzyste menu
•W
 zestawie pilot zdalnego
sterowania na podczerwień

ZASILANIE I STEROWANIE

OBSŁUGA

HIGIENA I URZĄDZENIA
SANITARNE

• System multimedialny MC 402 – idealne centrum rozrywki
w wersji podstawowej
• Zajmuje podwójną wnękę DIN
• Możliwość użytkowania pojedynczo lub z kamerą cofania
• Bluetooth 2.0 / kompatybilność ze smartfonem
• Wbudowany zestaw głośnomówiący z dostępem do książki
telefonicznej

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE

Ten niedrogi system multimedialny oferuje sprawdzoną jakość
Dometic. Łączy w sobie funkcje radia samochodowego z odtwarza
czem obsługującym takie formaty jak DVD / VCD / DivX® / CD / MP3 /
WMA. Po doinstalowaniu kamery cofania zapewnia także bezpie
czeństwo podczas manewrowania. Po wrzuceniu biegu wsteczne
go, na wyświetlaczu, pojawia się obraz z kamery za pojazdem.

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA
WSPOMAGANIE KIEROWCY / SYSTEMY COFANIA

MONITORY O WYSOKIEJ ROZDZIELCZOŚCI –
PIERWSZORZĘDNA JAKOŚĆ OBRAZU
Gama produktów PerfectView została wzbogacona o dwa nowe
monitory z najnowocześniejszą technologią wideo AHD (Analo
gue High Definition). W połączeniu z kamerą HD ready (np. CAM
80AHD) umożliwiają one wyświetlanie obrazów o wysokiej roz
dzielczości w celu zwiększenia bezpieczeństwa i wygody. Jasny
wyświetlacz o wysokim kontraście nie męczy wzroku oraz zapewnia
czytelny obraz w każdych warunkach oświetlenia.
Oprócz tego nowe modele monitorów Dometic posiadają wszyst
kie cechy jakościowe swoich popularnych, wciąż dostępnych
poprzedników: elegancką, superpłaską konstrukcję, doskonałą
odporność na wibracje, wilgoć i wahania temperatury oraz auto
matyczne wykrywanie kamery, umożliwiające proste podłączenie
kamery przyczepy.

Monitory PerfectView mają trzy wejścia kamer – jedno z nich z roz
poznawaniem sygnału, np. do automatycznego aktywowania kamery
bocznej za pośrednictwem kierunkowskazu.
• Wyjątkowo płaska, elegancka konstrukcja
• sTechnologia wideo AHD dla pierwszorzędnej jakości obrazu
(M 55L AHD i M 75L AHD)
• Trzy wejścia kamer, w tym jedno z wykrywaniem sygnału
• Automatyczne wykrywanie kamery przyczepy

MONITORY DOMETIC PERFECTVIEW
O PRZEKĄTNEJ 5" I 7"

NOWOŚĆ!
Również
z technologią
AHD

•
•
•
•

Cyfrowy panel LCD z podświetleniem LED
Optymalna jakość obrazu nawet przy niskich temperaturach
Trzy wejścia kamer, w tym jedno z wykrywaniem sygnału
Możliwość oddzielnego zapisywania ustawień obrazu dla każdego
z wejść kamer
• Elegancki uchwyt monitora z ukrytym kablem
• Możliwość załączania np. kamer bocznych włącznikiem kierunkowskazów
• Automatyczne rozpoznawanie kamery umożliwiające proste podłączenie
kamery przyczepy

DODATKOWE ZALETY NOWYCH SYSTEMÓW
WIDEO AHD RVS 580AHD + RVS 780AHD
• + Ekran o wysokiej rozdzielczości z ponad 0,6 milionami pikseli
• + Lepsze wyświetlanie kolorów i ograniczony efekt rybiego oka

Kamera
HD
PRZEGLĄD SYSTEMÓW COFANIA
CAM 35

CAM 45 / CAM 45W

CAM 44 / CAM 44W

CAM 80AHD

Monitor 7"
PerfectView M 75L

–

RVS 745 9600000563
RVS 745W 9600000565

RVS 794 9600000076
RVS 794W 9600000145

–

Monitor 7"
PerfectView M 75L AHD

–

–

–

RVS 780AHD
9600013869

RVS 536
9600000561

RVS 545 9600000562
RVS 545W 9600000564

RVS 594 9600000075

–

–

–

–

RVS 580AHD
9600013871

Monitor 5"
PerfectView M 55L
Monitor 5"
PerfectView M 55L AHD
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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

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

OBSŁUGA

ZASILANIE I STEROWANIE

• Technologia wideo AHD
(Analogue High Definition,
M55L AHD + M75L AHD)
• Ekran o wysokiej rozdzielczości
zapewniający szczegółowe
odwzorowanie obrazu

HIGIENA I URZĄDZENIA
SANITARNE

TECHNOLOGIA

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

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE

WZORNICTWO I WYGLĄD

CHŁODZENIE

MONITORY PERFECTVIEW SPRAWDZONA JAKOŚĆ
I WYSOKI KOMFORT

PORĘCZNOŚĆ
• Uchwyt kulkowy zapewnia
precyzyjne pozycjonowanie

NOWY POZIOM JAKOŚCI OBRAZU
Nasze nowe systemy wideo AHD o wysokiej rozdzielczości obrazu,
RVS 580AHD i RVS 780AHD, zapewniają niespotykany dotąd poziom
bezpieczeństwa i wygody. Rozdzielczość monitora wynosząca
0,6 miliony pikseli w połączeniu z dynamicznym filtrem odcinającym
promieniowanie podczerwone CAM 80AHD zapewniają całkowicie
nowy poziom jakości obrazu.
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BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA
WSPOMAGANIE KIEROWCY / NADAJNIK RADIOWY WIFI / AKCESORIA DO SYSTEMÓW COFANIA

ŁATWA W MONTAŻU POMOC DLA KIEROWCY
NA DESCE
ROZDZIELCZEJ:

Z TYŁU POJAZDU:

smartfon lub tablet
(iOS lub Android)

nadajnik, kamera
cofania, specjalna
antena

Chcesz wyposażyć swój samochód w system z kamerą cofania,
ale nie napracować się przy montażu? Nadajnik wideo Dometic
PerfectView VT 50WiFi będzie dla Ciebie idealnym wyborem. Obej
muje odległość do 20 m i jest niezawodnym, bezprzewodowym
rozwiązaniem do obserwacji strefy za dowolnym samochodem
pasażerskim. Inteligentny zestaw obejmuje małą kamerę cofania,

Kompletny
zestaw
z kamerą

którą zwyczajnie przyczepia się do tablicy rejestracyjnej i dowol
nie ustawia, bez konieczności wiercenia otworów. Nadajnik wideo
Wi-Fi bezprzewodowo przesyła obraz z kamery na Twój smartfon
lub tablet. Nie trzeba przeciągać przewodów w pojeździe. Wystar
czy pobrać odpowiednią aplikację (na system Android lub iOS) i
rozpocząć korzystanie!

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
ziemią). 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
• Możliwość regulacji kamery
• Wygodne cofanie dzięki przełączanym
znacznikom odległości
• Niezawodna transmisja na odległość do 20 m
(pole swobodne)
• Wodoszczelna konstrukcja klasy IP67
Nr katalogowy 9600003262
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CHŁODZENIE

AKCESORIA DO SYSTEMÓW COFANIA

• Umożliwia jednoczesne wyświetlanie na jednym monitorze
obrazów z 4 podłączonych kamer
• Regulowane odtwarzanie automatyczne i czasy uruchamiania
kamer
• Możliwość oddzielnej regulacji kamer i automatyczne
zapisywanie ostatniego ustawienia
• Nieodpowiedni do systemów CRT

•
•
•
•
•
•

Transmisja
sygnału –
bezprzewodowa
i bezawaryjna

ZASILANIE I STEROWANIE

Obraz z maks.
4 kamer
na ekranie

Transmisja bez zakłóceń
Zasięg transmisji do 120 m przy dobrej widoczności
Opóźnienie w odbiorze poniżej 200 ms
Częstotliwość odświeżania: do 30 klatek / s
Możliwa jednoczesna praca maksymalnie 6 łączy radiowych
Wodoszczelność IP65

HIGIENA I URZĄDZENIA
SANITARNE

CYFROWE ŁĄCZE RADIOWE
DO TRANSMISJI SYGNAŁÓW WIDEO

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE

ROZGAŁĘŹNIK SYGNAŁU WIDEO
DLA MAKSYMALNIE 4 KAMER

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

DOMETIC PERFECTVIEW VS 400

DOMETIC PERFECTVIEW VT 100DIG

Rozdzielacz wideo do podłączania maksymalnie czterech kamer
do jednego monitora

Radiowy nadajnik sygnału wideo do systemów kamer cofania

Oglądaj obraz z maksymalnie 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.
• Cztery obrazy z kamer na jednym monitorze
• Automatyczna obsługa zapewniająca łatwość użytkowania
• System jest idealny dla zastosowań profesjonalnych, np. w pojazdach
budowlanych
• Możliwość oddzielnej regulacji kamer i automatyczne zapisywanie
ostatniego ustawienia
• Temperatura eksploatacji: Od -30 °C do +60 °C
• Napięcie robocze: 12–32 V (prąd stały) — odpowiednie do systemów
wymagających napięcia 12 V i 24 V

Nr katalogowy 9600013958

Cyfrowe połączenie radiowe niezawodnie przenosi sygnały audio
i wideo na odległość do 120 m. Technologia bezprzewodowa
eliminuje konieczność czasochłonnego układania przewodów w
pojeździe. Nie trzeba także wykonywać kosztownej konserwacji
przewodów. Cyfrowe radio w obudowie wodoodpornej można
zainstalować na zewnątrz pojazdu.
• Bezprzewodowa transmisja sygnałów audio i wideo na odległość ponad
120 m (w linii prostej)
• Nie wymaga rozprowadzania przewodów w pojeździe
• Wyjątkowo stabilna transmisja sygnału – rozwiązanie lepsze
od tradycyjnych łączy radiowych
• Wodoodporny – może być zamocowana na zewnątrz pojazdu
• Szybka reakcja – mniej niż 200 ms opóźnienia odbioru
• Doskonała jakość obrazu – częstotliwość wyświetlania do 30 kl./s
• Równoczesne działanie do sześciu łączy radiowych
Nr katalogowy 9600000068
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BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA
WSPOMAGANIE KIEROWCY /SYSTEM PARKOWANIA

SYSTEM PARKOWANIA DO KAMPERÓW
Nie jest łatwo manewrować kamperem w ciasnych przestrzeniach.
Trzeba bowiem brać pod uwagę większą wysokość i szerokość po
jazdu, niż w przypadku samochodu osobowego. Dlatego właśnie
system parkowania Dometic MWE 7006 składa się z łącznie sześciu
cyfrowych czujników w trzech wariantach montażu. W zależności
od przeznaczenia pojazdu, czujniki mogą monitorować tył, górę,
jak również boki pojazdu. System przy dokonywaniu pomiaru może
uwzględniać dodatkowe elementy zabudowy pojazdu, jak np.
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zaczep holowniczy. Bagażnik rowerowy z tyłu? Żaden problem.
Za pomocą przełącznika można ręcznie wybrać jedną z dwóch do
stępnych stref zatrzymania, z rozłożonym lub złożonym bagażni
kiem rowerowym.
Oczywiście ochroną objęty jest również przód pojazdu: umożliwia
to 6-czujnikowy system MWE 7106F.

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

System wspomagania parkowania do kamperów, z 6 czujnikami

WARIANTY MONTAŻU

ZASILANIE I STEROWANIE

Akcesoria do MWE 7006 / 7106F
Uchwyt czujnika do systemów parkowania Dometic MagicWatch
Nr katalogowy 9101500071

HIGIENA I URZĄDZENIA
SANITARNE

Cyfrowy system wspomagania parkowania, z tyłu i z boku, wyposażony
w sześć czujników
MWE 7006 / Nr katalogowy 9600000359
Cyfrowy przedni system parkowania dla samochodów osobowych
i furgonetek z 6 kompaktowymi elektronicznymi czujnikami
MWE 7106F / Nr katalogowy 9600000361

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE

• 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
• Trzy opcje montażu pozwalające na uzyskanie optymalnej ochrony.
• Regulowane trzy poziomy wrażliwości czujników
• Funkcjonowanie jest możliwe po odpowiednim ustawieniu dyszla
holowniczego
• Ręczne przełączanie między dwiema strefami blokady (np. przy złożonym
lub rozłożonym stojaku na rower)

CHŁODZENIE

DOMETIC MAGICWATCH MWE 7006/ 7106F

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

WARIANT A

WARIANT B

WARIANT C

zderzak (4) + tył u góry (2)

zderzak (6)

zderzak (4) + boki (2)

Idealny
do wysokich
lub szerokich
pojazdów
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BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA
ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA

ROZWI
W ZAK
BEZPIECZ
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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

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE

HIGIENA I URZĄDZENIA
SANITARNE

ZASILANIE I STEROWANIE

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

ĄZANIA
RESIE
EŃSTWA
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BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA
ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA

AKCESORIA ZAPEWNIAJĄCE
BEZPIECZEŃSTWO
ZAPROJEKTOWANE TAK, ABY UMOŻLIWIĆ PODRÓŻOWANIE W ABSOLUTNYM SPOKOJU DUCHA
Czy Twój pojazd jest bezpieczny w nocy? Co możesz zrobić, żeby
odstraszyć potencjalnych włamywaczy? Czy dzieci są bezpieczne,
kiedy bawią się i skaczą na łóżku? Czy zastanawiasz się, gdzie najlepiej przechowywać swojego laptopa, dokumenty i pieniądze w czasie, kiedy spędzasz miłe chwile na mieście lub na plaży?
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Teraz już nie musisz się o to martwić. Usiądź wygodnie i odpręż się.
Pozwól, aby produkty Dometic same zatroszczyły się o Twoje bezpieczeństwo. W końcu jesteś na wakacjach – a to przecież najcenniejszy czas w ciągu roku. Nasze akcesoria zapewniające bezpieczeństwo są zawsze niezawodne. Zastosowano w nich sprawdzoną
technologię, co przekonało do nich miliony entuzjastów kamperów
na całym świecie.

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

CHŁODZENIE

01

02

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE
HIGIENA I URZĄDZENIA
SANITARNE

03

01 DETEKTOR GAZU

Sejf Dometic to bezpieczne rozwiązanie
do przechowywania cennych przedmiotów
podczas wypadów na miasto lub na plażę.
Kompaktowy, stalowy korpus oraz dwa
19-milimetrowe, stalowe rygle nie dają
złodziejom żadnych szans.

03 ALARMY
Czy jesteś dumnym właścicielem Fiata
Ducato X290? Jeśli tak, możesz łatwo
i wszechstronnie zabezpieczyć swojego
kampera, używając naszego alarmu typu
„włącz i korzystaj”, wykorzystującego system
magistrali CAN.
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BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

02 SEJF

ZASILANIE I STEROWANIE

Nasz pomysł na ochronę przed napadami
rabunkowymi z użyciem gazu. To poręczne
urządzenie wykrywa wszystkie popularne
gazy odurzające i natychmiast ostrzega
przed nimi za pomocą sygnału dźwiękowego
i migającej na czerwono diody LED.

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA
ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA / DETEKTOR GAZU / SEJF / ALARM / SIATKA ZABEZPIECZAJĄCA

SKUTECZNA OCHRONA PRZED
NIEBEZPIECZNYMI GAZAMI
Nasze rozwiązanie uchroni Cię przed napadami rabunkowymi
z użyciem gazu oraz przed wyciekami z instalacji gazowej. Detektor gazu MagicSafe MSG 150 niezawodnie wykrywa obecność
gazów odurzających i natychmiast uruchamia alarm, jednocześnie
ostrzegając za pomocą sygnału dźwiękowego i migającej na czerwono diody LED. Jednocześnie włącza się przekaźnik wyjściowy.
Przy jego pomocy możliwe jest włączanie zewnętrznych urządzeń

alarmowych o poborze prądu do 10 A. Alarm dźwiękowy można
wyciszyć 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 i 24 V
• Niezawodny, natychmiastowy sygnał alarmowy uruchamiający się
w przypadku potencjalnego zagrożenia wyciekiem gazu
• Alarm dźwiękowy i wizualny
• Działa samodzielnie lub w połączeniu z systemami alarmowymi Dometic
MagicSafe MS 650, MS 660 i MS 670
Nr katalogowy 9600000368
Syrena alarmowa do systemów MS 660 i MSG 150
Nr katalogowy 9600000370

Gdzie schować paszporty, pieniądze, zegarki i biżuterię, kiedy jest
się na plaży lub zwiedza miasto? Dometic wyposaża w sejfy pokojowe hotele na całym świecie. Sejf 310C został natomiast stworzony
specjalnie do kamperów. Solidna stalowa obudowa, drzwi ze stalo-

wymi ryglami o grubości 18 mm, sprawdzony mechaniczny system
zamykający – złodzieje nie mają szans. Ten stosunkowo lekki sejf
Dometic można zainstalować w pozycji poziomej lub pionowej. Nie
zwlekaj! Chroń swoje kosztowności!

DOMETIC SAFE 310C
Sejf z mechanicznym systemem zamykania, 9 litrów
Ten mechaniczny sejf ma pojemność 9 l, bez zawartości waży 7,4 kg.
Sejf można w łatwy sposób zamknąć przy użyciu dołączonego
klucza, a dwa 18-milimetrowe rygle zabezpieczą zawartość przed
kradzieżą.
• Stalowa konstrukcja z wysokiej jakości wykończeniem, zapewniająca
maksymalne bezpieczeństwo
• Drzwi z grubymi stalowymi ryglami o długości 18 mm
• Zamek mechaniczny
• Łatwa obsługa za pomocą klucza
• Wymiary: 310 x 165 x 235 mm
Nr katalogowy 9106600543
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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

ALARM DO FIATA DUCATO X290
bagażnika, itd.. Ponadto można podłączyć do niego czujnik ruchu
na podczerwień lub elektromagnetyczny łącznik stykowy – istnieje
możliwość podłączenia maksymalnie do 55 czujników. Funkcjami
alarmu można wygodnie sterować za pomocą oryginalnego pilota
zdalnego sterowania. Do zestawu dołączono dodatkowego pilota
do wyłączania nadzoru nad przestrzenią pasażerską.

Zabezpiecz swoją własność, rodzinę i wakacje dzięki systemowi bezpieczeństwa
dla modelu Fiat Ducato X290.

Nr katalogowy 9600000374

ZASILANIE I STEROWANIE

• Możliwość skonfigurowania maksymalnie 55 czujników (np. czujnik ruchu, radiowy)
• Zaprojektowany i skonfigurowany do modelu FIAT Ducato X290
• W zestawie z wszystkimi podzespołami i częściami w celu ułatwienia instalacji i zapewnienia
niezawodnego funkcjonowania
• Skonfigurowany fabrycznie system alarmowy z wiązką przewodów połączeniowych
z wtykiem oraz magistralą CAN
• Możliwość zdalnej integracji z oryginalnym systemem
• Ostrzegawczy komunikat dźwiękowy
• Inteligentne rozróżnienie między rzeczywistymi i pozornymi zagrożeniami.

HIGIENA I URZĄDZENIA
SANITARNE

DOMETIC MAGICSAFE MS 680

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE

Czy jesteś dumnym właścicielem Fiata Ducato X290? Jeśli tak, możesz szybko i łatwo zabezpieczyć całego kampera. Cyfrowy alarm
Dometic MS 680 został zaprojektowany specjalnie do nowego
modelu pojazdu. Podłącza się go do styku OBD II Fiata Ducato dołączoną do zestawu specjalną wiązką przewodów. System za pośrednictwem magistrali CAN uzyskuje dostęp do wszystkich podstawowych funkcji, takich jak wyłącznik drzwiowy, zapłon, wyłącznik

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

Radiowy czujnik ruchu do autoalarmu MS 680
Nr katalogowy 9600000376
Radiowy magnetyczny czujnik kontaktowy do autoalarmu MS 680
Nr katalogowy 9600000377

SIATKA ZABEZPIECZAJĄCA
DOMETIC
SIATKA ZABEZPIECZAJĄCA DOMETIC
Czy boisz się, że Twoje dziecko może spaść z łóżka i zrobić sobie krzywdę? Posiadając siatkę
zabezpieczającą możesz je przed tym ochronić. Mocuje się ją czterema śrubami do stelaża
i podczepia dwoma paskami do sufitu. Jej demontaż również zajmuje kilka sekund.
• Łatwy montaż i demontaż
• Odpowiada normom przemysłu samochodowego, dla wysokości do 900 mm
• Produkt dostępny w dwóch standardowych rozmiarach
1500 x 580 / Nr katalogowy 9104100231
1800 x 580 / Nr katalogowy 9104100232
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2.13 / Klimatyzatory dachowe Dometic

DANE TECHNICZNE

KLIMATYZATORY
Nr katalogowy
Zalecana długość pojazdu (m)
Moc chłodzenia (W / Btu / h)
Moc grzania (W)
Zużycie
Tryb chłodzenia /grzania (W)
Pompa ciepła (W)

FRESHJET 1700

FRESHJET 2200

FRESHJET 3200

9105306658

9105306515

9105306659

maks. 6

maks. 7

powyżej 7

1700 / 5800

2200 / 7500

2800 / 9560

800

1200

3300*¹

620 / 800
—

950 / 1200
—

1300 / —
1350

230 V AC / 50 Hz

Napięcie wejściowe
Pobór prądu
Tryb chłodzenia /grzania (A)
Pompa ciepła (A)
Wymagany bezpiecznik
Chłodzenie (A)
Grzanie (A)
Czynnik chłodniczy
Ilość czynnika chłodniczego
Równoważnik CO2
Potencjał tworzenia efektu
cieplarnianego (GWP)

2,7/ 3,5
—

4,1 / 5,2
—

5,7 / —
5,9

4
4

5
6

10
10

R407c
0,545 kg
0,96683 t
1774

R407c
0,520 kg
0,92248 t
1774

R410a
0,735 kg
1,53468 t
2088

Wymiary (szer. x wys. x gł. mm)
Zewn.
Wewn.
Otwór dachowy (szer. x gł., mm)
Grubość dachu (mm)
Waga (kg)

562 x 225 x 787
470 x 45 x 555

650 x 248 x 980
470 x 45 x 555

400 x 400

400 x 400

400 x 400

25 – 60

25 – 60

25 – 60

29

32

36

/ Dyfuzor powietrza

2 (z przodu / z tyłu)

Liczba dysz

Płynna regulacja podziału strumienia powietrza między dysze

Działanie dysz

4

Liczba stopni regulacji nawiewu
Pilot zdalnego sterowania

Znak homologacji „e” według dyrektywy samochodowej/EMV

Certyfikaty
/ Akcesoria
Rama adaptacyjna

Rama adaptacyjna do modeli FreshJet do montażu w otworach dachowych większych niż standardowy wymiar 400 x 400 mm /
9103500476

Rama adaptacyjna

Rama adaptacyjna do montażu klimatyzatorów lub okien na dachu ryflowanym / 9104114007

Pokrowiec ochronny

—

—

—

*¹ Maks. moc grzania =
moc pompy ciepła

Rama adaptacyjna do montażu
klimatyzatorów lub okien
w otworach na dachu ryflowanym
o wymiarach 400 x 400 mm
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Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści opisów, specyfikacjach i dostępności produktów w ramach ich udoskonaleń technicznych.

2.10 / Klimatyzatory dachowe Dometic

2.13 / Klimatyzatory podławkowe Dometic

CHŁODZENIE

FRESHWELL 3000

9102900165

9105306670

maks. 7

maks. 8

2200 / 7500

2700 / 9200

2700*¹

3000*²

950 / —
1200

990 / —
1100

230 V AC / 50 Hz

230 V AC / 50 Hz

4,1 / —
5,2

4,3/ —
4,8

5
6

5
5

R407c
0,560 kg
0,9934 t
1774

R410a
0,600 kg
1,2528 t
2088

758 x 210 x 1105
550 x 53 x 880

400 x 286 x 628
—

400 x 700

—

25 – 60

—

42

21

2 (z przodu / z tyłu)

3 wyloty powietrza

Płynna regulacja podziału strumienia powietrza między dysze

3 wyloty powietrza (wyposażenie dodatkowe) rozmieszczone w pomieszczeniu
centralnie lub zgodnie z zapotrzebowaniem

4

3

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE

FRESHLIGHT 2200

HIGIENA I URZĄDZENIA
SANITARNE
ZASILANIE I STEROWANIE

—

—

—

—

9103500237

—

Maks. moc grzewcza = moc pompy ciepła + moc elementu grzejnego
400

628

286

1105 mm

min. 25, maks. 60

880 mm

400

628

758 mm

286

53 mm
210 mm

*2

550 mm
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BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

Znak homologacji „e” według dyrektywy samochodowej/EMV

3.39 / Akcesoria do doposażania klimatyzatorów

DANE TECHNICZNE

GENERATORY

T 2500H

TEC 29

TEC 30EV

TEC 40D

Nr katalogowy

9102900005

9102900299

9102900033

9102900295

Benzyna RON 91

Benzyna RON 91

Diesel

Diesel

maks. 1,2 l/h

maks. 1,2 l/h

maks. 0,7 l/h

maks. 1,4 l/h

2 000

2 600

2 500

3 500

Moc szczytowa (W)

2 200

2 900

2 900

3 900

Napięcie wyjściowe

230 V AC ±10% (ciągłe) / czyste
napięcie sinusoidalne

Tryb pracy / paliwo
Zużycie paliwa
Moc stała (W)

230 V AC ±1% (ciągłe) /
czyste napięcie sinusoidalne

•

•

•

•

Maks. prąd rozruchowy (A)

24

33

33

45

Poziom hałasu w odległości 7 m

Ochrona przed zwarciem

60

54 – 59

60

64

Wyciszenie akustyczne

•

•

•

•

Obsługa za pomocą zewnętrznego
panelu sterowania

•

•

•

•

Certyfikaty
Moc silnika (kW (KM))

E3

E13

E13

E24

4,0 (5,5)

4,0 (5,5)

3,3 (4,5)

4,7 (6,4)

Szerokość z zawieszeniem (mm)

640

580

572

765

Wymiary (szer. x wys. x gł., mm)

530 x 290 x 385

480 x 290 x 385

465 x 465 x 466

765 x 457 x 467

50,0

44,0

70,0

96,5

•

•

Stal nierdzewna

Materiał (obudowa)
Waga (kg)

Więcej informacji: str. 260
/ Kompatybilne z klimatyzatorami Dometic
•

•

FreshJet 1700

•

•

•

•

FreshJet 2200

•

•

•

•

FreshJet 3200

—

•

•

•

FreshWell 3000

—

•

•

•







465



466

465

465
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FreshLight 2200



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



2.08 / Rozwiązania komfortowe
CHŁODZENIE

DANE TECHNICZNE

ZESTAWY DC DO ZASILANIA
NAPIĘCIEM 12 LUB 24 V

9600007287

Pobór prądu
(12 V DC) (A)*¹

30 – 113

50 – 75

Zalecana wydajność
generatora (A)*²

≥ 150

≥ 75

Zalecana całkowita pojemność
akumulatora (Ah)*³

≥ 250

≥ 250

Moc stała (W)

1 800

1 800

284 x 118 x 405

284 x 118 x 405

•
•
7,5
35
2

•
•
7,5
35
2

•

•

FreshLight 2200

•

•

FreshJet 1700

•

•

FreshJet 2200

•

•

FreshJet 3200

•

•

FreshWell 3000

•

•

Wymiary (szer. x wys. x gł., mm)
Inwerter
W zestawie
Inwerter czyste napięcie sinusoidalne
Układ priorytetowego przełączania sieci
Pilot zdalnego sterowania, kabel sygnałowy (m)
2 kable do akumulatora, dł. 1,5 m (mm²)
Kabel podłączeniowy 230 V (szt.)
Rozdzielacz prądu ładowania
z przekaźnikiem mocy
/ Kompatybilne z klimatyzatorami Dometic

*¹ Zużycie prądu jest zależne od zastosowanego klimatyzatora i temperatury zewnętrznej.
*² Moc generatora jest zależna od zastosowanego klimatyzatora i temperatury zewnętrznej.
*³ Łączna pojemność akumulatora jest zależna od zastosowanego klimatyzatora.
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BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

9600007286

ZASILANIE I STEROWANIE

Nr katalogowy

HIGIENA I URZĄDZENIA
SANITARNE

ZESTAW DC DSP-T 24
ŻYWNOŚĆ I NAPOJE

ZESTAW DC DSP-T 12

3.42 / Okna dachowe 280 x 280 mm

3.42 / Okna dachowe 400 x 400 mm

DANE TECHNICZNE

OKNA DACHOWE

MINI HEKI STYLE

MINI HEKI S

Nr katalogowy
(z wymuszoną cyrkulacją)

9104117434

9104117679

9104116244

9104116245

9104100289

9104100290

Nr katalogowy
(bez wymuszonej cyrkulacji)

9104117435

9104117680

9104116242

9104116243

–

–

Kampery

•

•

•

•

–

–

Przyczepy kempingowe

•

•

•

•

•

•

Obsługa
Uchwyty
Dźwignia
Korbka
Wersja elektryczna

–
•
–
–

–
•
–
–

–
•
–
–

–
•
–
–

•
–
–
–

•
–
–
–

Liczba ustawień

2

2

3

3

5

5

50°

50°

50°

50°

–

–

Oświetlenie 12 V (W)

–

–

–

–

–

–

Przeszklenie PMMA
Pojedyncze
Podwójne

–
•

–
•

–
•

–
•

•
–

•
–

Zaciemnienie
System rolet
Duette
Harmonijka prosta

–
–
opcja

–
–
•

–
–
•

–
–
•

–
–
•

–
–
•

Moskitiera
Harmonijka prosta
System rolet

•
–

•
–

•
–

•
–

•
–

•
–

ASA

ASA

ASA

ASA

ASA

ASA

Kolor ramy RAL 9001

•

•

•

•

•

•

Standardowa grubość dachu (mm)

–

–

42

60

42

60

Dopuszczalna grubość dachu (mm)

23 – 42
43 – 60 *³

23 – 42
43 – 60 *³

25 – 41 *¹

43 – 59 *¹

23 – 41 *¹

43 – 59 *¹

Wymiary zabudowy =
Wymagane wymiary zewnętrzne (mm)

430 x 390

430 x 390

550 x 510

550 x 510

500 x 500

500 x 500

Wymiary otworu (mm)

280 x 280

280 x 280

400 x 400

400 x 400

400 x 400

400 x 400

1,7

1,7

3,3

3,3

2,9

2,9

Maks. kąt otwarcia

Materiał ramy

*¹ Wymaga skrócenia tulei śrub mocujących *² Wymaga skrócenia ramy wewnętrznej *³ Wymaga dodatkowego zestawu do instalacji

MICRO HEKI

Waga (kg)
/ Akcesoria

43 – 60 mm
9104118059

Rama adaptacyjna
Rama adaptacyjna
Rama wewnętrzna – zestaw
do doposażenia

9104116108
–

Rama adaptacyjna do otworów dachowych > 400 x 400 mm
9103500476

9104116108
–

Rama adaptacyjna do zabudowy na dachu ryflowanym przy wymiarach otworu okiennego
400 x 400 mm / 9104114007
–

Spojler (mm)
Spojler (mm)

–

–

–

9104100260
–

–

–

–

–

–

Zestaw montażowy (mm)

23 – 25 / 43
9104118048

23 – 25 / 43
9104118048

–

–

–

–

Zestaw montażowy (mm)

26 – 27 / 44 – 45
9104118049

26 – 27 / 44 – 45
9104118049

–

–

–

–

Zestaw montażowy (mm)

28 – 29 / 46 – 47
9104118050

28 – 29 / 46 – 47
9104118050

–

–

–

–

Zestaw montażowy (mm)

30 – 31 / 48 – 49
9104118051

30 – 31 / 48 – 49
9104118051

–

–

–

–

Zestaw montażowy (mm)

32 – 33 / 50 – 51
9104118052

32 – 33 / 50 – 51
9104118052

–

–

–

–

Dodatkowe rozmiary dostępne na stronie dometic.com
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Okna dachowe 700 x 500 mm

Okna dachowe 960 x 655 mm

HEKI 3 PLUS

9104120057 (kolor biały)
9104121199 (kolor szary)

9104120059 (kolor biały)
9104121201 (kolor szary)

9104100235

9104100240

9104115635

9104120058 (kolor biały)
9104121200 (kolor szary)

9104120060 (kolor biały)
9104121202 (kolor szary)

–

–

•

•

–

–

•

•

•

•

•

•

–
•
–
–

–
–
•
–

–
•
–
–

–
•
–
–

–
–
•
–

3

bezstopniowo

3

3

bezstopniowo

45°

60°

55°

55°

70°

–

–

–

4x5

–/2x8

–
•

–
•

–
•

–
•

–
•

–
–
•

–
–
•

•
–
–

–
•
–

–
•
–

•
–

•
–

–
•

–
•

•
–

ASA

ASA

ASA

ASA

ASA

•

•

•

•

30–34

25 – 32

25 – 32

25 – 32

25 – 29 / 35 – 60 *³

25 – 29 / 35 – 60 *³

33 – 60 *³

33 – 60 *³

33 – 60 *³

880 x 650

880 x 650

1080 x 790

1080 x 790

1080 x 790

700 x 500

700 x 500

960 x 655

960 x 655

960 x 655

8,0

8,5

11,0

11,0

15,0

9104116106 (z przodu)

9104116106 (z przodu)

–

–

–

9104116107 (z tyłu)

9104116107 (z tyłu)

–

–

–

–

–

9104100241

–

–

800
9104100236

800
9104100236

800
9104100236

800
9104100236

800
9104100236

–

–

1 100
9104100237

1 100
9104100237

1 100
9104100237

25 – 29
9104100261

25 – 29
9104100261

25 – 32
w zestawie

25 – 32
w zestawie

25 – 32
w zestawie

30 – 34
w zestawie

30 – 34
w zestawie

32 – 39
9104100245

32 – 39
9104100245

32 – 39
9104100245

35 – 42
9104100263

35 – 42
9104100263

39 – 46
9104100246

39 – 46
9104100246

39 – 46
9104100246

43 – 52
9104100264

43 – 52
9104100264

46 – 53
9104100247

46 – 53
9104100247

46 – 53
9104100247

53 – 60
9104116106

53 – 60
9104116107

53 – 60
9104100248

53 – 60
9104100248

53 – 60
9104100248
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BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

•
30 – 34

ZASILANIE I STEROWANIE

HEKI 2 DE LUXE

HIGIENA I URZĄDZENIA
SANITARNE

HEKI 2

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE

MIDI HEKI STYLE (KORBKA)

CHŁODZENIE

MIDI HEKI STYLE (UCHWYT)

4.36 / Dometic Cool-Ice WCI

DANE TECHNICZNE

LODÓWKI PASYWNE
Nr katalogowy

WCI 13

WCI 22

WCI 33

9600000500

9600000501

9600000502

13

22

33

388 x 305 x 245

388 x 313 x 365

400 x 440 x 360

2,8

4,2

5,7

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

Polietylen formowany rotacyjnie

Materiał

4.36 / Dometic Cool-Ice CI

DANE TECHNICZNE

LODÓWKI PASYWNE
Nr katalogowy
Pojemność (l, ok.)
Wymiary (szer. x wys. x gł., mm)
Waga (kg, ok.)

CI 42

CI 55

CI 70

CI 85

CI 85W

CI 110

9600000541

9600000542

9600000543

9600000544

9600000545

9600000546

43

56

71

87

86

111

640 x 335 x 418

570 x 432 x 515

690 x 432 x 515

840 x 432 x 525

840 x 432 x 525

1055 x 442 x 535

8,7

10,6

11,8

14

14,6

18,1

Polietylen formowany rotacyjnie

Materiał
/ Akcesoria

Poduszka do siedzenia

9108400892

9108400893

9108400894

9108400895

9108400895

9108400896

Przegroda

9108400897

9108400898

9108400898

9108400898

9108400898

9108400898

Mały koszyk

9108400899

9108400900

9108400900

9108400900

9108400900

9108400900

Uchwyt na napoje
i wspornik

9108400901

9108400901

9108400901

9108400901

9108400901

9108400901

Uchwyt na napoje

9108400902

9108400902

9108400902

9108400902

9108400902

9108400902

Uchwyt na wędkę

9108400903

9108400903

9108400903

9108400903

9108400903

9108400903

Otwieracz do butelek

9108400904

9108400904

9108400904

9108400904

9108400904

9108400904

Zestaw mocujący

9108400905

9108400905

9108400905

9108400905

9108400905

9108400905

240 — DOMETIC.COM

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

4.02 / Dometic CoolFun SC

4.36 / Dometic TropiCool TCX

CHŁODZENIE

DANE TECHNICZNE

LODÓWKI TERMOELEKTRYCZNE

Pojemność (l, ok.)
Zasilanie
Pobór mocy
przy 12 V DC (W)
przy 24 V DC (W)
przy 230 V AC (W)

Izolacja
Całkowite wypełnienie pianką
poliuretanową

TCX 14

TCX 21

TCX 35

9600000486

9600000487

9600013319

9600013320

9600013321

29

37

14

20

33

12 V DC /
230 V AC

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

47
–
55

47
–
55

46
50
64

46
50
64

46
50
64

A++

A++

A++

A++

A++

maks. 18

maks. 18

maks. 27

maks. 27

maks. 27

+65

+65

+50 do +65

+50 do +65

+50 do +65

Neopor

Całkowite wypełnienie
pianką poliuretanową

PP

PP

HIGIENA I URZĄDZENIA
SANITARNE

Klasa energetyczna
Zakres temperatur
Chłodzenie poniżej
temp. otoczenia (°C, ok.)
Podgrzewanie

SC 38

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE

Nr katalogowy

SC 30

Materiał

Odlew wtryskowy
Ciemnoszary/jasnoszary

Kolor
Waga (kg, ok.)

ZASILANIE I STEROWANIE

System
Termoelektryka (system Peltiera)

4,0

5,3

5,0

6,0

10,0

Homologacja E TÜV/GS (dyrektywa motoryzacyjna EMC)

Certyfikaty
/ Akcesoria

9105303709

355

550

303

201

250

420

1,5/2L

260

1,5/2L

208
328

323

350

208

319

313
356

395

350

313
285

340

198

303

237

250

208

376

450

450

567
615

260

328

201

250

296

467

250

265

460

313
356

208

323
1,5/2L

567
615

319

352

303

550

350

450
237

395

350

313
285

467

303

376

1,5/2L

450

296

9105303709

420

9105303709

1,5/2L

–

265

352

–

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

Uniwersalny zestaw mocujący

198

355
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340

4.30 / Dometic CoolFreeze CFX

DANE TECHNICZNE

LODÓWKI
KOMPRESOROWE
Nr katalogowy

CFX 28

CFX 35W

CFX 40W

CFX 50W

CFX 65W

9600000468

9600000470

9600000472

9600000474

9600000476

26
3,5

32
4,5

38
7

46
8,5

60
13

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

12 / 24 V DC
100–240 V AC

Zasilanie
Zakres temperatur (°C)

+10 do -22

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

R134a
38 g
0,054 t
1430

R134a
33 g
0,047 t
1430

R134a
38 g
0,054 t
1430

R134a
43 g
0,062 t
1430

R134a
57 g
0,082 t
1430

40

43

48

52

58

0,30
0,58

0,32
0,60

0,36
0,64

0,38
0,68

0,42
0,76

A++

A++

A++

A++

A++

Pobór mocy (W, ok.)
Zużycie prądu (Ah/h) przy 12 V
temp. otoczenia +20°C
temp. otoczenia +32°C
obie wartości przy temp.
wewnętrznej +5°C
Klasa energetyczna
Izolacja
Całkowite wypełnienie
pianką poliuretanową

W pełni hermetyczny kompresor ze zintegrowanym panelem sterowania, termostat elektroniczny, zabezpieczenie przed
spadkiem napięcia/ zabezpieczenie elektroniczne, automatyczne zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją

System

Obudowa: Polipropylen + ABS
Pokrywa: Polietylen

Materiał

jasnoszary/ciemnoszary

Kolor
13,1

Waga (kg, ok.)

17,5

18,5

20,4

22,3

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

Certyfikaty
W zestawie
wyjmowany kosz
Zdejmowane uchwyty
transportowe
/ Akcesoria
Zestaw do mocowania
w pojeździe
Pasy mocujące

9600000166

–

–

–

–

–

9108400905

9108400905

9108400905

9108400905

Stojak na lodówkę

9600000689

9600000689

9600000689

9600000689

9600000689

Akumulator litowo-jonowy BP
124

9600005902

9600005902

9600005902

9600005902

9600005902

Pokrowiec izolujący i ochronny

–

9600014416

9600014417

9600014418

–

165 mm

132mm

425 mm

398 mm

398 mm

630 mm
692 mm

319 mm
369 mm

461 mm

125 mm
319 mm288 mm

630 mm
692 mm

261 mm

561 mm

461 mm
661 mm
725 mm

333 mm

455 mm

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

342 mm

461 mm

151 mm

561 mm

455 mm

630 mm
692 mm

319 mm

345 mm

272mm 288 mm

342 mm

369 mm

461 mm

333 mm

151 mm

620 mm
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319 mm

630 mm 398 mm
692 mm

132mm

425 mm
342 mm

288 mm

411 mm

620 mm

319 mm

175 mm

425 mm398 mm

125 mm

319 mm

288 mm

411 mm

345 mm

425 mm
342 mm

272mm

175 mm

151 mm

151 mm

661 mm

725 mm

CHŁODZENIE

CFX 95DZW

CFX 100W

CF 11

CF 16

CF 26

9600001409

9600000480

9600000536

9600005337

9600005339

9600005341

70
43 + 27*

85
50,5 + 34,5*

88
–

10,5
–

15
–

21,5
4

12 / 24 V DC
100–240 V AC

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE

CFX 75DZW

12 / 24 V DC
100–240 V AC

+10 do -22

+10 do -18

R134a
67 g
0,096 t
1430

R134a
64 g
0,092 t
1430

R134a
28 g
0,040 t
1430

R134a
30 g
0,043 t
1430

R134a
28 g
0,040 t
1430

70

65

65

35

35

35

0,67
1,31

0,75
1,25

0,75
1,25

0,29
0,61

0,21
0,44

0,44
0,67

A+

A+

A+

A++

A++

A++

HIGIENA I URZĄDZENIA
SANITARNE

R134a
57 g
0,082 t
1430

ZASILANIE I STEROWANIE

W pełni hermetyczny kompresor ze zintegrowanym panelem sterowania, termostat elektroniczny, zabezpieczenie przed spadkiem napięcia/
zabezpieczenie elektroniczne, automatyczne zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją
Obudowa: Polipropylen + ABS
Pokrywa: Polietylen

Obudowa: Polipropylen
Pokrywa: Polietylen

jasnoszary/ciemnoszary

jasnoszary/ciemnoszary

32

32

8,5

9,5

10,5

–

–

–

–

–

–

Homologacja E TÜV/GS (dyrektywa motoryzacyjna EMC)

–

–

–

–

9105303708

9105303708

9108400905

9108400905

9108400905

–

–

–

9600000689

9600000689

9600000689

–

–

–

9600005902

9600005902

9600005902

9600005902

9600005902

9600005902

–

–

–

–

–

–

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

31

* 2 komory do chłodzenia
i mrożenia z oddzielnym
sterowaniem
550

956.8





117

182



350

271,8

901.9



366,9

529.9



170.6

425





471.8

416.2

365.8

365.8

260

549,5

260

351.8

123
190

285

956.8
165 mm

901.9

173,5

173,3

285

182

123

271,8



350



117



425





366,9



170.6



471.8

416.2

261 mm

365.8

365.8

260

549,5

190

110,4

529.9

550

260

351.8

277,7

m

m

4.35 / Dometic CoolFreeze CF

173,5

277,7

173,3

110,4
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4.21 / Dometic CoolFun CK

DANE TECHNICZNE

LODÓWKI KOMPRESOROWE /
LODÓWKI ABSORPCYJNE
Nr katalogowy

CK 40D

CK 40D HYBRID

9600004297

9600000482

38

38

230 V AC

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

Pojemność (l, ok.)
Zasilanie
Pobór mocy
przy 12 V DC (W)
przy 24 V DC (W)
przy 230 V AC (W)
Gaz (g/h)
Klasa energetyczna
Zakres temperatur
Chłodzenie poniżej
temperatury otoczenia (°C, ok.)
Czynnik chłodniczy
Ilość czynnika chłodniczego
Równoważnik CO2
Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego
(GWP)

3,9
przy temp. otoczenia +20°C i temp. wewnętrznej +5°C

–

A++

A+

+10 do -15

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

R600a
17
0
0

R134a
38
0,054 t
1430

Kompresor 230 V,
elektroniczny termostat

Termoelektryka + kompresor 230 V, elektroniczny termostat
w trybie kompresorowym

Izolacja
Całkowite wypełnienie
pianką poliuretanową
System
Materiał
Kolor

Obudowa: powlekana blacha stalowa, górna i dolna część: tworzywo sztuczne
czarny

czarny

22

22

Waga (kg, ok.)

Homologacja E TÜV/GS (dyrektywa motoryzacyjna EMC)

Certyfikaty
/ Akcesoria
Stojak na lodówkę

9600000689

9600000689

* poniżej temperatury otoczenia

520

515
270

520

515
270
454

410
364

454

364

410

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

4.37 / Dometic CombiCool ACX

CHŁODZENIE

ACX 40 G

ACX 35

ACX 40

9105204288**

40

31

40

12 V DC / 230 V AC
Kartusz gazowy

12 V DC / 230 V AC
LPG

12 V DC / 230 V AC
LPG

85
–
85
9,8

75
–
75
30 mbar: 11,7

85
–
85
30 mbar: 11,7

HIGIENA I URZĄDZENIA
SANITARNE

9105204290

–

–

maks. 30

maks. 30

–

–

–

Technologia absorpcyjna

Technologia absorpcyjna

Technologia absorpcyjna

Aluminium

ZASILANIE I STEROWANIE

–
maks. 30

Aluminium

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE

9105204291

Aluminium

Wygląd aluminium / czarny

Wygląd aluminium / czarny

16

14

15

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

Wygląd aluminium / czarny

Certyfikowana zgodnie z dyrektywą ws. urządzeń spalających paliwa gazowe 90/396/EWG

9600000689

9600000689

9600000689

**z wężem, tylko do użytku z przyłączem gazu (złączka)





















































MOBILE LIVING MADE EASY — 245

4.27 / Dometic CombiCool RF

4.28 / Dometic RGE

DANE TECHNICZNE

LODÓWKI ABSORPCYJNE
Nr katalogowy

RF 60

RF 62

RGE 2100

9105203244

9105203623

9105706621

Pojemność brutto (l)

102 bez zamrażalnika

z zamrażalnikiem
zamrażalnik
Zasilanie

ok. 61
–

ok. 56
5

96
9

12 V DC / 230 V AC
LPG

12 V DC / 230 V AC
LPG

230 V AC
LPG

110
110
14,8

110
110
14,8

135
–
18

1,9
1,9
325 do 375

1,9
1,9
325 do 375

2,6
–
270

Parametry przyłączy
230 V (W)
12 V (W)
Gaz (g/h)
Zużycie energii
230 V (kWh/24 h)
12 V (kWh/24 h)
Gaz (g/24 h)

Do 30°C poniżej temperatury otoczenia

Zakres temperatur

Do 30°C poniżej temperatury otoczenia,
zamrażalnik do -12°C

Izolacja
całkowite wypełnienie
pianką poliuretanową
Systemy zapłonu
zapłon z akumulatora
zapłon piezoelektryczny
AES*

–

Materiał
obudowa
drzwi
panel dekoracyjny

–
–

–
–

–

Powlekana blacha stalowa
Tworzywo sztuczne
Aluminium

Powlekana blacha stalowa
Tworzywo sztuczne
Powlekana blacha stalowa

Powlekana blacha stalowa
Powlekana blacha stalowa
—

czarny / aluminium

biały

biały

Wymiary (szer. x wys. x gł., mm)

486 x 615 x 490

486 x 617 x 490

531 x 859 x 558

Waga (kg, ok.) z zamrażalnikiem

26

25

33,3

Kolor

Certyfikaty
Certyfikowana zgodnie
z dyrektywą ws. urządzeń spalających
paliwa gazowe 90/396/EWG
Homologacja E (dyrektywa
motoryzacyjna EMC)

617

–

* AES: Automatyczny wybór zasilania
486

486

490
388

39

12

12

490
388

486

81

490
388

39

859

39

615

55

81

12

615
12
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490
388

859

55
615

39

55

486

81

55

81

615

**z wężem, tylko do użytku
z przyłączem gazu (złączka)

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

4.28 / Dometic seria 5

CHŁODZENIE

RM 5330

RM 5380

RMV 5305

9105703857

9105703862

9105703865

9500001325

60
5

70
5

80
5

73
8

12 V DC / 230 V AC
LPG 30 mbar

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE

RM 5310

12 V DC / 230 – 240 V AC
LPG 30 mbar

125
120
18,3

125
120
18,3

135
130
18,3

2,5
2,5
270

2,5
2,5
270

2,5
2,5
270

2,4
3,12
270

HIGIENA I URZĄDZENIA
SANITARNE

125
120
18,3

Lodówka +7°C, zamrażalnik do -12°C przy temperaturze otoczenia do 32°C (odpowiada klasie klimatycznej SN)

–
–

ZASILANIE I STEROWANIE

–
–

–
–

–
–

szary

szary

szary

szary

486 x 618 x 474

486 x 821 x 474

486 x 821 x 474

486 x 821 x 479

20

22

24

24,5

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

Powlekana blacha stalowa
Tworzywo sztuczne
Powlekane aluminium

471,6
486
55

92,6

340

39
486
55

92,6

486

471,6
340

486 mm

478,5 mm

39

821 mm

821

8

39
486
55

55

471,6

471,6
340

486 mm

478,5 mm

39

821 mm

821

221
8

618

552
11

92,6

39
821

340

758

11
92,6

340

758

55

486

92,6

8

120

471,6
486

120
8

618

552

221

758

39

821

55

340

758

471,6
92,6
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4.28 / Dometic serii 8

DANE TECHNICZNE

LODÓWKI ABSORPCYJNE

RM 8400 / 8401

RMS 8400 / RMS 8401

RM 8500/ 8505

Nr katalogowy
(zawiasy po lewej stronie)

RM 8400 / 9500001551
RM 8401 / 9500001555

RMS 8400 / 9500001580
RMS 8401 / 9500001584

RM 8500 / 9500001560
RM 8505 / 9500001568

Nr katalogowy
(zawiasy po prawej stronie)

RM 8400 / 9500001550
RM 8401 / 9500001554

RMS 8400 / 9500001579
RMS 8401 / 9500001583

RM 8500 / 9500001559
RM 8505 / 9500001567

90
87
8

80
77
8

100
96
9

Pojemność brutto (l)
Pojemność netto (l)
Zamrażalnik (l)

12 V DC / 230 V AC / LPG 30 mbar

Zasilanie
Parametry przyłączy
230 V (W)
12 V (W)
Gaz (g/h)
Zużycie energii
230 V / 12 V (kWh/24 h)
Gaz (g/24 h)
Zakres temperatur

135
130
18,3

125
120
18,3

135
130
18,3

2,0 do 2,2
250 do 270

2,0 do 2,2
250 do 270

2,0 do 2,2
250 do 270

Lodówka +7°C, zamrażalnik do -12°C przy temperaturach zewnętrznych do 32°C (odpowiada klasie klimatycznej SN)

Izolacja
Całkowite wypełnienie pianka
poliuretanową
Systemy zapłonu*
Zapłon z akumulatora
MES
AES

RM 8400
RM 8401
–

Materiał
Obudowa
Drzwi, panel dekoracyjny

Waga (kg, ok.) z zamrażalnikiem
Certyfikaty

RM 8500
–
RM 8505

Powlekana blacha stalowa
Tworzywo sztuczne

Kolor
Obudowa i drzwi
Wymiary (szer. x wys. x gł., mm)

RMS 8400
RMS 8401
–

srebrno-szary
486 x 821 x 569

486 x 821 x 569

525 x 821 x 569

27,5

25,0

27,8

Certyfikowana zgodnie z dyrektywą ws. urządzeń spalających paliwa gazowe 90/396/EWG, homologacja E (dyrektywa motoryzacyjna
EMC)

*MES: Ręczny wybór zasilania
AES: Automatyczny wybór
zasilania
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Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści opisów, specyfikacjach i dostępności produktów w ramach ich udoskonaleń technicznych.

4.28 / Dometic serii 10

CHŁODZENIE

RMS 8500 / 8505

RM 8555 / 9500001573

RMS 8500 / 9500001588
RMS 8505 / 9500001596

RM 8555 / 9500001572

RMS 8500 / 9500001587
RMS 8505 / 9500001595

115
111
12

90
86
9

RMD 10.5T

RMD 10.5XT

9600014843

9600014845

153
124
29

177
142
35

250
170
?

250
170
?

24,2
580

24,2
580

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE

RM 8555

135
130
18,3

125
120
18,3

2,0 do 2,2
250 do 270

2,0 do 2,2
250 do 270

HIGIENA I URZĄDZENIA
SANITARNE

12 V DC / 230 V AC / LPG 30 mbar

Lodówka +7°C, zamrażalnik do -12°C przy temperaturach zewnętrznych do 32°C (odpowiada klasie klimatycznej SN)

RMS 8500
–
RMS 8505

_
_
•

ZASILANIE I STEROWANIE

–
–
RM 8555

_
_
•

Powlekana blacha stalowa + tworzywo sztuczne
Tworzywo sztuczne

Srebrno-szary

czarny

525 x 821 x 624

525 x 821 x 569

523 x 1245 x 550

523 x 1245 x 605

29,0

25,5

40

41,5

1245

1245

Certyfikowana zgodnie z dyrektywą ws. urządzeń spalających paliwa gazowe 90/396/EWG, homologacja E (dyrektywa motoryzacyjna EMC)

52

3

0

55

52

3

5

60
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BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

Powlekana blacha stalowa
Tworzywo sztuczne

4.24 / Dometic serii 10

DANE TECHNICZNE

LODÓWKI KOMPRESOROWE

RC 10.4 70

RC 10.4 90

Nr katalogowy

9105204621

9105204623

70
7,5

90
7,5

12 / 24 V DC

12 / 24 V DC

Pojemność (l, ok.)
Zamrażalnik
Zasilanie
Średni pobór mocy
(W, ok.)

51

55

Zużycie prądu (Ah/h)
przy 12 V
temp. otoczenia +25°C
temp. otoczenia +32°C
obie wartości przy temp. wewnętrznej
+5°C

1,39
–

1,39
–

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

R134a
40g

R134a
43g

Izolacja
Całkowite wypełnienie
pianką poliuretanową
System

W pełni hermetyczny kompresor ze zintegrowanym elektronicznym układem sterowania, zabezpieczenie przed spadkiem napięcia /
elektroniczny bezpiecznik, automatyczne zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją

Materiał
Obudowa
Drzwi, panel dekoracyjny

Powlekana blacha stalowa + tworzywo sztuczne
Tworzywo sztuczne

Kolor
Obudowa
Rama drzwi
Panel dekoracyjny

Czarny
Czarny
Błyszczące czarne wykończenie (odłączany panel dekoracyjny drzwi)

Waga (kg)

19,5

21,5
Homologacja E TÜV/GS (dyrektywa motoryzacyjna EMC)

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

9600000445

9600000445

–

–

Rama montażowa ze stali nierdzewnej

–

–

821

975

Zasilacz sieciowy MPS 35
110 – 240 V > 24 V

42

0
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0

45

42

0

5

48

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

4.24 / Dometic CoolMatic CD

CHŁODZENIE

CD 30 / CD 30W

CD 30S

9600008369 (kolor czarny)
9600008371 (kolor biały)

9600008370
(stal nierdzewna)

9105330621 (kolor czarny)
9105330622 (kolor biały)

9105330620
(stal nierdzewna)

20
–

20
–

30
–

30
–

12 / 24 V DC

12 / 24 V DC

12 / 24 V DC

12 / 24 V DC

40

40

40

40

0,67 (przy 20°C)
1,33

0,67 (przy 20°C)
1,33

0,67 (przy 20°C)
1,33

0,67 (przy 20°C)
1,33

R134a
42 g
0,060 t
1430

ZASILANIE I STEROWANIE

W pełni hermetyczny kompresor ze zintegrowanym elektronicznym układem sterowania, elektroniczny termostat, zabezpieczenie przed spadkiem napięcia /
bezpiecznik elektroniczny, automatyczne zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją

Wytrzymała metalowa obudowa, szuflada z elementów formowanych wtryskowo
czarny, front ze stali nierdzewnej

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

czarny, front ze stali nierdzewnej

16,1

16,1

18

18

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

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

Homologacja E (dyrektywa motoryzacyjna EMC)

9600000440

9600000440

9600000440

9600000440

9600000445

9600000445

9600000445

9600000445

9105303901

9105303901

9105303901

9105303901

440
370

490

245

200
245

730
560

250

240

250

181,5

490

200

320

240

438
336

250

565
422

181,5

320

440
370

730
560

438
336

565
422
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250

R134a
38 g
0,054 t
1430

HIGIENA I URZĄDZENIA
SANITARNE

CD 20S

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE

CD 20 / CD 20W

4.24 / Dometic CoolMatic CRX / CRX S

DANE TECHNICZNE

LODÓWKI KOMPRESOROWE

CRP 40 / 40S

CRX 50 / 50S

CRX 65 / 65S

CRX 80 / 80S

Nr katalogowy

9105204517
9105204441

9105306565
9105306566

9105306568
9105306569

9105306570
9105306571

39
5,3

45
4,4

57
7

78
7,5

12 / 24 V DC

12 / 24 V DC

12 / 24 V DC

12 / 24 V DC

Średni pobór mocy (W, ok.)

45

40

45

48

Zużycie prądu (Ah/h)
przy 12 V
temp. otoczenia +25°C
temp. otoczenia +32°C
obie wartości przy temp.
wewnętrznej +5°C

1,5
1,8

1,1
1,7

1,14
1,8

1,19
2,0

R134a
38 g
0,054 t
1430

R134a
38 g
0,054 t
1430

R134a
42 g
0,060 t
1430

R134a
48 g
0,069 t
1430

Pojemność (l, ok.)
zamrażalnik
Zasilanie

Czynnik chłodniczy
Ilość czynnika chłodniczego
Równoważnik CO2
Potencjał tworzenia efektu
cieplarnianego (GWP)
Izolacja
Całkowite wypełnienie pianką
poliuretanową

W pełni hermetyczny kompresor ze zintegrowanym elektronicznym układem sterowania, zabezpieczenie przed spadkiem napięcia /
bezpiecznik elektroniczny, automatyczne zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją, bezstopniowy termostat,
CRP z odłączanym agregatem chłodniczym (1,5 m)

System

Materiał
Korpus
Wnętrze
Rama drzwi
Okucia
Drzwi
Kolor
Obudowa
Rama drzwi
Panel dekoracyjny

CRX / CRP 40:
z powlekaną ramą metalową
tworzywo sztuczne
tworzywo sztuczne
stal nierdzewna
–

CRX S / CRP 40S:
z powlekaną ramą metalową
tworzywo sztuczne
–
stal nierdzewna
stal nierdzewna (AISI316)

CRX / CRP 40:
czarny
srebrny
srebrny matowy (wygląd szczotkowanej stali nierdzewnej)

CRX S / CRP 40S:
czarny
srebrny
stal nierdzewna (AISI316)

Waga (kg)

19 / 21

17

18 / 19

20 / 21

Homologacja E TÜV/GS (dyrektywa motoryzacyjna EMC)

Certyfikaty
/ Akcesoria
Zasilacz sieciowy MPS 35
110 – 240 V > 24 V
Standardowa rama montażowa
CRX / CRP
CRX S / CRP 40S
Rama montażowa
do zabudowy zlicowanej
CRX /CRP
CRX S / CRP 40S

9600000445

9600000445

9600000445

9600000445

9105306405
9105305676

9105306405
9105305676

9105306406
9105305677

9105306407
9105305678

9105306410
9105305671

9105306410
9105305671

9105306411
9105305672

9105306412
9105305673

475
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448

545

640
475

528

640

500



525

380

534





500









380

528

545










534







448

525



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

4.24 / Dometic CoolMatic CRD / CRX D

CHŁODZENIE

CRD 50 / 50S

CRX 65D / 65DS

9105306572
9105306573

9105306578
9105306580

9105306581
9105306582

9105306540
9105306548

104
9

130
11

38,5
6

57
7

12 / 24 V DC

12 / 24 V DC / 100–240 V AC

12 / 24 V DC

12 / 24 V DC

50

65

40

45

1,8
2,4

1,9
2,5

1,5
1,8

1,14
1,8

R134a
47 g
0,067 t
1430

R134a
50 g
0,072 t
1430

R134a
38 g
0,054 t
1430

R134a
38 g
0,054 t
1430

HIGIENA I URZĄDZENIA
SANITARNE

CRX 140 / 140S

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE

CRX 110 / 110S

ZASILANIE I STEROWANIE

W pełni hermetyczny kompresor ze zintegrowanym elektronicznym układem sterowania, zabezpieczenie przed spadkiem napięcia /
bezpiecznik elektroniczny, automatyczne zabezpieczenie przed zmianą polaryzacji, mechaniczny, płynnie ustawiany termostat
CRX S / CRP S:
z powlekaną ramą metalową
tworzywo sztuczne
–
stal nierdzewna
stal nierdzewna (AISI316)

CRX / CRD:
czarny
srebrny
srebrny matowy (wygląd szczotkowanej stali nierdzewnej)

CRX S / CRD S:
czarny
srebrny
stal nierdzewna (AISI316)

22,5 / 23,5

30 / 31



17 / 18

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

CRX / CRP:
z powlekaną ramą metalową
tworzywo sztuczne
tworzywo sztuczne
stal nierdzewna
–

20 / 21

Homologacja E TÜV/GS (dyrektywa motoryzacyjna EMC)

9600000445

–

9600000445

9600000445

9105306408
9105305679

9105306409
9105305680

9105306405
9105305676

9105306406
9105305677

9105306413
9105305674

9105306414
9105305675

9105306410
9105305671

9105306411
9105305672

520

558

448

380

534

525

815

745

448500

534

815

380

545

525

558

745

520

545

500
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3.16 / Dometic PerfectCharge MCA

DANE TECHNICZNE

AUTOMATYCZNE ŁADOWARKI IU0U
Nr katalogowy
Przyłącza akumulatora

MCA 1215

MCA 1225

MCA 1235

MCA 1250

MCA 1280

9600000028

9600000029

9600000030

9600000031

9600000032

1+1

2+1

2+1

3

3

Napięcie wejściowe (V)

90 – 260

Częstotliwość (Hz)

50 – 60

Napięcie końcowe ładowania (V)

14,4 / 14,7

Napięcie robocze ładowania (V)

13,8

Zalecana pojemność akumulatora (Ah)
Maks. pojemność akumulatora (Ah)

40 – 170

75 – 300

100 – 400

150 – 600

200 – 800

–

–

–

–

–

Ograniczenie fazy U0 (h)

8

Sprawność do (%)

92

Prąd ładowania (A)

15

25

35

50

80

Charakterystyka ładowania

–

–

–

–

–

179 x 63 x 238

179 x 63 x 238

179 x 63 x 274

208,5 x 75 x 283

208,5 x 75 x 303

1,6

1,7

1,9

3,1

4

Temperatura pracy (°C)

-20 do +50

Wymiary (szer. x wys. x gł., mm)
Waga (kg)
6-stopniowa krzywa ładowania
Ochrona przed przeciążeniem / zwarciem
Możliwość użycia jako zasilacz

Za pośrednictwem pilota zdalnego sterowania lub przełączników DIP w urządzeniu

Tryb czuwania
Typy akumulatorów

Akumulatory ołowiowo-kwasowe (mokre, żelowe, AGM), akumulator litowo-jonowy Dometic eStore
Odpowiada IP 21

Stopień ochrony
/ Akcesoria
Czujnik temperatury MCA-TS1

9600000099

9600000099

9600000099

9600000099

9600000099

Pilot zdalnego sterowania MCA-RC1

9600000100

9600000100

9600000100

9600000100

9600000100

Sterownik MPC 01

9102500073

9102500073

9102500073

9102500073

9102500073

Czujnik Hella MCA-HS1

9600000101

9600000101

9600000101

9600000101

9600000101

3.16 / Dometic PerfectPower DCC

DANE TECHNICZNE

KONWERTERY Z ŁADOWARKĄ DC

DCC 1212-10

DCC 1212-20

DCC 1212-40

DCC 2412-20

Nr katalogowy

9600003753

9600003754

9600003755

9600003750

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)

3-stopniowa krzywa ładowania lub wartość stała

Napięcie wyjściowe / krzywa
Prąd ładowania (A)
Typy akumulatorów
Sprawność do (%)
Wymiary (szer. x wys. x gł., mm)
Waga (kg)

10

20

40

20

Akumulatory ołowiowo-kwasowe (mokre, żelowe, AGM), akumulator litowo-jonowy Dometic eStore
89%

89%

89%

89%

153 x 73 x 180

153 x 73 x 220

153 x 73 x 260

153 x 73 x 220

1,25

1,55

1,85

1,55

Homologacja E (dyrektywa motoryzacyjna EMC)

Certyfikaty
/ Akcesoria
Czujnik temperatury MCA-TS1
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9600000099

9600000099

9600000099

9600000099
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3.16 / Dometic PerfectCharge IU
CHŁODZENIE

MCA 2425

MCA 2440

IU 812

9600000033

9600000034

9600000035

9600000037

2

3

3

1

90 – 260

230 (180 – 253)

50 – 60

50 – 60

28,8 / 29,4

14,4

27,6
40 – 170
–

13,6

75 – 300

100 – 400

–

–

–

100
–

92

–

25

40

8

–

–

–

IU0U z ograniczeniem czasowym fazy IU0

179 x 63 x 238

208,5 x 75 x 283

208,5 x 75 x 303

120 x 70 x 200

1,6

2,9

3,9

0,9

-20 do +50

0 do +50

–

–

Za pośrednictwem pilota zdalnego sterowania lub przełączników DIP w urządzeniu

–

Odpowiada IP 21

–

9600000099

9600000099

9600000099

–

9600000100

9600000100

9600000100

–

–

–

–

–

–

–

–

–

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

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

DCC 2412-40

DCC 1224-10

DCC 1224-20

DCC 2424-10

9600003751

9600003748

9600003749

9600003752

24 (16 – 32)

12 (8 – 16)

12 (8 – 16)

24 (16 – 32)

12 (13,2 – 14,7)

24 (26,4 – 29,4)

24 (26,4 – 29,4)

24 (26,4 – 29,4)

3-stopniowa krzywa ładowania lub wartość stała
40

10

20

10

Akumulatory ołowiowo-kwasowe (mokre, żelowe, AGM), akumulator litowo-jonowy Dometic eStore
89%

89%

89%

89%

153 x 73 x 260

153 x 73 x 220

153 x 73 x 260

153 x 73 x 220

1,85

1,55

1,85

1,55

Homologacja E (dyrektywa motoryzacyjna EMC)

9600000099

9600000099

9600000099

ZASILANIE I STEROWANIE

12,5

HIGIENA I URZĄDZENIA
SANITARNE

8

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE

MCA 2415

9600000099

MOBILE LIVING MADE EASY — 255

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 / krzywa (V AC)

230 / zmodyfikowana fala sinusoidalna

Częstotliwość wyjściowa (Hz)

50

50

50

0,25

0,25

0,25

Moc stała (W)

150

350

550

Moc szczytowa (W)

350

700

1100

Prąd jałowy (A)

Wentylator reagujący na temperaturę i moc

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

90

90

90

129 x 71 x 177

129 x 71 x 192

129 x 71 x 237

0,84

0,99

1,4

Waga (kg. ok.)

Homologacja E (dyrektywa motoryzacyjna EMC)

Certyfikaty

Odpowiada IP 21

Stopień ochrony

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 / krzywa (V AC)
Częstotliwość wyjściowa (Hz)

230 / czysta fala sinusoidalna
50

50

50

50

0,6 / 0,4

0,6 / 0,4

<0,8 A / <0,5 A

1,0 / 0,6

–

–

0,3 / 0,2

0,35 / 0,2

Moc ciągła (W)

150

350

600

1000

Moc szczytowa (W)

300

700

1200

2000

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

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

90

90

90

90

127 x 52 x 210

127 x 52 x 210

230 x 80 x 220

230 x 80 x 240

1,1

1,2

2,8

3,1

–

–

–

–

Homologacja E (dyrektywa motoryzacyjna EMC)

Certyfikaty

Odpowiada 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 VS-230

–

–

9600000324

9600000324
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3.29 / Inwerter Dometic PocketPower Smart
CHŁODZENIE

SI 102
9600000036
ŻYWNOŚĆ I NAPOJE

12 (11 – 15)
230 / zmodyfikowana fala sinusoidalna
50
–
100
200

HIGIENA I URZĄDZENIA
SANITARNE

90
67 x 43 x 125
0,28
Homologacja E (dyrektywa motoryzacyjna EMC)
–

ZASILANIE I STEROWANIE

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 (10–16,5 V) / 24 (20–33 V)

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

50

50

50 / 60

50 / 60

50 / 60

50 / 60

<1,2 / <0,6

<1,5 / <0,8

2,5 / 1,3

2,5 / 1,3

2,8 / 1,4

3,6 / 1,8

0,4 / 0,25

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

90

90

90

272 x 97 x 340

272 x 97 x 360

284 x 118 x 405

284 x 118 x 405

284 x 118 x 481

324 x 122 x 490

4,9

5,2

4,8

6,1

6,6

10,9

–

–
Homologacja E (dyrektywa motoryzacyjna EMC)
Odpowiada IP 21

12 V: 9102700003
24 V: 9600000268

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: 50% mocy szczytowej

MOBILE LIVING MADE EASY — 257

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

DSP 1512 / DSP 1524

3.30 / Dometic SinePower DSP-C

DANE TECHNICZNE

ŁADOWARKI AKUMULATORÓW
Z INWERTERAMI SINUSOIDALNYMI

DSP 1212C

DSP 1224C

DSP 2012C

DSP 2024C

Nr katalogowy

9600002559

9600002560

9600002561

9600002562

Napięcie wejściowe (V DC)

12 (10 – 16,5 V)

24 V (20 – 33 V)

12 (10 – 16,5 V)

24 V (20 – 33 V)

Napięcie wejściowe (V AC)

180–260

Napięcie wyjściowe (V AC)/krzywa

230 / czysta fala sinusoidalna

Częstotliwość wyjściowa (Hz)

+-3%

50/60 +- 3%

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

3

1,5

4

2

< 0,3

< 0,2

< 0,3

< 0,2

Moc stała (W)

1200

1200

2000

2000

Moc szczytowa (W)

2400

2400

4000

4000

Sprawność do (%)

> 88

> 89

> 88

> 89

200

100

100

50

Napięcie końcowe ładowania (V)

13,8 / 14,4 / 14,7

Napięcie ładowania podtrzymującego (V)

13,8

Zalecana pojemność akumulatora (Ah)

120

60

Prąd ładowania (A)

50

25

Temperatura otoczenia podczas pracy (°C)
Wymiary (szer. x wys. x gł., mm)
Waga (kg, ok.)
Wbudowany układ priorytetowego
przełączania sieci z synchronizacją napięcia

-20 do 60
248 x 188 x 405

248 x 188 x 405

248 x 188 x 481

248 x 188 x 481

5,6

5,6

7,2

7,2

•

•

•

•

Homologacja E (dyrektywa motoryzacyjna EMC)

Certyfikaty

Odpowiada IP 21

Stopień ochrony
/ Akcesoria
Komfortowy panel zdalnego sterowania DSP-EM

W zestawie

W zestawie

W zestawie

W zestawie

IBS Multiplexer

9600002566

9600002566

9600002566

9600002566

Czujnik Hella MCA-HS1

9600000101

9600000101

9600000101

9600000101
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CHŁODZENIE

3.48 / Dometic eSTORE

DANE TECHNICZNE

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE

AKUMULATOR LITOWO-JONOWY

DOMETIC eSTORE
9102900224

Nr katalogowy
Pojemność akumulatora (Ah)

100
LiFePO4

Substancja chemiczna:
Napięcie akumulatora (V, DC)

12
200

Moc stała (W)

2000

Temperatura ładowania (°C)

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

Temperatura pracy (rozładowywanie) (°C)

-30 do +55
Do 2000 (25°C, stopień rozładowania 80%)

Liczba cykli

Brak

Zasiarczanie
Czas ładowania (h)

1:15 (z ładowarką > 100 A)
315 x 285 x 160

Waga (kg)

17
Homologacja E (dyrektywa motoryzacyjna EMC) UN38.3, IEC62133, UN 3480

Certyfikaty

Odpowiada IP 21

Stopień ochrony
/ Akcesoria

eSTORE – przewód magistralny MPC 01
do komunikacji pomiędzy eSTORE a MPC 01 / 9600000438
eSTORE – przewód magistralny MCA
do komunikacji pomiędzy eStore a MCA lub DSP-EM. (w instalacjach z MPC 01 należy używać wyłącznie przewodu magistralnego eSTORE MPC 01!) / 9600000443

3.48 / Dometic PLB40

DANE TECHNICZNE

PLB40

Nr katalogowy

9600012878

Pojemność akumulatora (Ah)

40 / 512 Wh

Substancja chemiczna:
Napięcie akumulatora (V, DC)
Natężenie wyjściowe
prądu stałego
Moc stała (W)
Wymiary (szer. x wys. x gł., mm)
Waga (kg)

LiFePO4
12,8
15
150 (na przyłączu 12 V)
197 x 257 x 197
7,54

MOBILE LIVING MADE EASY — 259

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

eSTORE – wiązka przewodów magistralnych
do komunikacji pomiędzy urządzeniami eSTORE przy korzystaniu z wielu urządzeń eSTORE w magistrali eSTORE / 9102900279

ZASILANIE I STEROWANIE

Wymiary (szer. x wys. x gł., mm)

AKUMULATOR LITOWO-JONOWY

HIGIENA I URZĄDZENIA
SANITARNE

Natężenie wyjściowe prądu stałego (A)

3.39 / Generatory Dometic

DANE TECHNICZNE

GENERATORY

TEC 29

TEC 30EV

TEC 40D

T 2500H

Nr katalogowy

9102900299

9102900033

9102900295

9102900005

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

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

Napięcie wyjściowe
Całkowity współczynnik
zniekształceń (%)

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

1

1

5

5

50 ±1%

50 ±1%

50 ±1%

50 ±5%

33

33

45

24

Moc stała (W)

2 600

2 500

3 500

2 000

Moc szczytowa (W)

2 900

2 900

3 900

2 200

Częstotliwość (Hz)
Maks. prąd rozruchowy (A)

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

4,0 (5,5)

3,3 (4,5)

4,7 (6,4)

4,0 (5,5)

Benzyna RON 91

Diesel

Diesel

Benzyna RON 91

maks. 1,2 l/h

maks. 0,7 l

maks. 1,4 l

maks. 1,2 l

Poziom hałasu w odległości 7 m
(dBA)

54 – 59

60

64

60

Gwarantowany poziom hałasu
(dBA)

86

84

89

86

Wymiary (szer. x wys. x gł., mm)

480 x 290 x 385

465 x 465 x 466

765 x 457 x 467

530 x 290 x 385

Zużycie

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

580

572

765

640

Stal nierdzewna

Stal nierdzewna

Stal nierdzewna

Stal nierdzewna

44

70

96,5

50

•

•

•

—

•

• z opcjonalnym regulatorem
ładowania

•

•

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

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

Wyłączanie przy niskim poziomie oleju,
elektryczny rozrusznik, ochrona przed
zwarciem, wyciszenie akustyczne,
obsługa za pomocą zewnętrznego
panelu sterowania

E13

E13

E24

E3

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

9102900009

9102900009

9102900009

9102900009

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

9102900010

9102900010

9102900010

9102900010

Certyfikaty
/ Akcesoria

Zbiornik ze stali nierdzewnej, 20 litrów

9102900011

9102900011

9102900011

9102900011

Zestaw węży

9102900003

9102900003

9102900003

9102900003

Elastyczny wąż metalowy 25 mm, 2 m

9102900137

9102900137

9102900137

9102900137

Elastyczny wąż metalowy 25 mm, 5 m

9102900138

9102900138

9102900138

9102900138

Regulator ładowania akumulatora

–

–

–

9102900014

Komin podłogowy

–

–

–

9102900023

Przełącznik (generator / sieć)

–

–

–

9102900013
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3.19 / Dometic PerfectView RVS
CHŁODZENIE

DANE TECHNICZNE

CAM 45NAV /
CAM 45W NAV

CAM 80 NAV

CAM 44NAV /
CAM 44W NAV

CAM 35 NAV

Nr katalogowy

9600000054 /
9600000104

9600000525 /
9600000526

9600000050

9600000044 /
9600000141

9102000133

Kolorowa kamera kulista

Kolorowa kamera

Kolorowa kamera
z zamykaną osłoną

Kolorowa kamera z dwoma
obiektywami i zamykaną
osłoną

Kolorowa kamera
cylindryczna

Wymiary (szer. x wys. x gł., mm)

84 x 58 x 44 mm
(z uchwytem)

78 x 60 x 50 mm
(z uchwytem)

106 x 68 x 54 mm
(z uchwytem)

114 x 74 x 62 mm
(z uchwytem)

375 x 82 x 44 mm
z konsolą

Napięcie robocze

od 11 do 16 V DC

od 11 do 16 V DC

od 11 do 16 V DC

od 12 do 16 V DC

od 11 do 16 V DC

maks. 1 W

maks. 1,5 W

1,8 W z ogrzewaniem

ok. 1,2 W

ok. 1 W

1/3" CMOS

1/4" CCD

1/3" CCD

1/3" CMOS (w bliskiej
perspektywie)
1/4" CMOS (w dalekiej
perspektywie)

1/4" CMOS

Opis

Pobór mocy
Czujnik obrazu

Czułość

250 000

270 000

290 000

345 000

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

145° po przekątnej
poz.: ok. 100°
pion.: ok. 72°

Bliska perspektywa:
140° po przekątnej,
poz.: ok. 100° pion.: ok. 72°
Daleka perspektywa: 50°
po przekątnej
poz.: ok. 35° pion.: ok. 28°

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

< 1 luks, 0 luksów z diodą

< 1 luks, 0 luksów z diodą

< 0,5 luksa, 0 luksów
z diodą

< 1 luks, 0 luksów z diodą

< 1,5 luksa

-20 do +70

-20 do +70

-20 do +65

-30 do +70

-30 do +70

czarny / biały

srebrny / biały

srebrny

srebrny / biały

czarny

6g

10 g

6g

6g

10 g

100 g

200 g

350 g

360 g

400 g

elektroniczna

elektroniczna

elektroniczna

elektroniczna

elektroniczna

przełączana

przełączana

przełączana

fabrycznie lustrzana

ustawiona fabrycznie

IP 68

IP 68

IP 69K

NTSC

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

IP 69K

IP 69K
ISO 16750

ISO 16750

Funkcja normalnego
Funkcja normalnego
Funkcja normalnego
Obsługa poprzez
Do pojazdów FIAT Ducato
obydwa wejścia kamery
X250, X290 i modeli
obrazu lub lustrzanego
obrazu lub lustrzanego
obrazu lub lustrzanego
odbicia, anodowana
odbicia, automatyczna,
na monitorze, ręczne lub bliźniaczych. Dopasowany
odbicia, anodowana
do modelu samochodu
i powlekana proszkowo
i powlekana proszkowo
sterowana silnikiem osłona automatyczne przełączanie
pomiędzy kamerami,
uchwyt na kamerę
obudowa aluminiowa,
kamery chroniąca przed
obudowa aluminiowa,
mikrofon, diody
mikrofon, diody
zabrudzeniem obiektywu,
anodowana i powlekana
wykorzystujący oryginalne
anodowana i lakierowana
proszkowo obudowa
punktu montażowe świateł
podczerwieni sterowane
na podczerwień
proszkowo obudowa
aluminiowa z pokrywą
hamowania. Fabrycznie
fotorezystorem
sterowane fotorezystorem
ustawiona funkcja
zapewniające doskonałą
zapewniające
aluminiowa z pokrywą
ochronną i uchwytem
ze stali nierdzewnej,
lustrzanego odbicia
jakość obrazu,
doskonałą jakość obrazu
ochronną i uchwytem
nawet w ciemności;
nawet w ciemności,
ze stali nierdzewnej,
sterowana silnikiem osłona
kamery, mikrofon, diody
podgrzewanie regulowane podgrzewanie regulowane mikrofon, podgrzewanie
podczerwieni sterowane
na podstawie temperatury na podstawie temperatury regulowane na podstawie
fotorezystorem dla lepszej
otoczenia
otoczenia
temperatury otoczenia,
widoczności w nocy,
diody podczerwieni
sterowane fotorezystorem
znaczniki odległości
w trybie cofania (3 linie)
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BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

355 000
140° po przekątnej,
poz.: ok. 90°,
pion.: ok. 70°

ZASILANIE I STEROWANIE

Rozdzielczość (pikseli)
Kąt obrazu

HIGIENA I URZĄDZENIA
SANITARNE

CAM 18NAV /
CAM 18W NAV

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE

KAMERY

3.22 / Nawigacja multimedialna Blaupunkt

DANE TECHNICZNE

NAWIGACJA MULTIMEDIALNA /
SYSTEM MULTIMEDIALNY

BLAUPUNKT ATLANTIS

BLAUPUNKT COLUMBIA 945

–

–

Nr katalogowy
z oprogramowaniem
do samochodów ciężarowych/
kamperów

9600000636

9600000634

Nr katalogowy
z oprogramowaniem
do samochodów osobowych

9600000635

9600000633

Nr katalogowy

Odpowiedni do Fiata Ducato X290 z przygotowaniem dla radia

Odpowiedni do ramki do zabudowy z podwójnym DIN

Wyświetlacz dotykowy TFT 6,8" Silk Vision (ekran antyodblaskowy)

Wyświetlacz dotykowy TFT 6,8" Silk Vision (ekran antyodblaskowy)

Rozdzielczość

800 x 480 pikseli

800 x 480 pikseli

Nawigacja

Mapy 44 krajów

Mapy 44 krajów

Tuner FM, MW, LW, 50 miejsc w pamięci, najnowocześniejsza
technologia strojenia Blaupunkt Codem IV, przygotowanie do DAB+

Tuner FM, MW, LW, 50 miejsc w pamięci, najnowocześniejsza
technologia strojenia Blaupunkt Codem IV, przygotowanie do DAB+

Zestaw głośnomówiący z dostępem
do książki telefonicznej i przesyłaniem dźwięku

Zestaw głośnomówiący z dostępem
do książki telefonicznej i przesyłaniem dźwięku

Rozwiązanie typu „Włącz i korzystaj” obejmujące ustawienia
wstępne i adapter do sterowania za pomocą pilota, regulowany
kąt montażu minimalizujący efekt odbicia od okien dachowych,
szyby przedniej i szyb bocznych, 12 miesięcy bezpłatnej
aktualizacji map, ustalanie wielu możliwych tras, widok mapy
w 3D, objazdy utrudnień na drodze na podstawie systemu TMC,
uwzględnianie indywidualnych właściwości pojazdu przy ustalaniu
trasy, odtwarzacz DVD/CD, WiFi/Internet, system operacyjny
Android 4.1.1 (Jelly Bean)

12 miesięcy bezpłatnej aktualizacji map, ustalanie wielu możliwych
tras, widok mapy w 3D, objazdy utrudnień na drodze na podstawie
systemu TMC, uwzględnianie indywidualnych właściwości pojazdu
przy ustalaniu trasy, odtwarzacz DVD/CD, WiFi/Internet, system
operacyjny Android 4.1.1 (Jelly Bean)

System nawigacji, ramka montażowa z uchwytem, akcesoria
montażowe, pilot zdalnego sterowania na podczerwień,
oprogramowanie nawigacji, antena GPS, moduł TMC

System nawigacji, akcesoria montażowe, pilot zdalnego sterowania
na podczerwień, oprogramowanie nawigacji, antena GPS,
moduł TMC

Ramki montażowe do FIATA
Ducato, modele od 2007 r.

–

9600000224

Mercedes-Benz Sprinter,
model 2006 lub późniejszy

–

9600000225

Ford Transit, model 2006 lub
późniejszy

–

9600000227

Wymiary zabudowy
Ekran

Radio
Bluetooth
Zalety

W zestawie

/ Akcesoria

IVECO Daily

–

9600000229

Zestaw DAB+ do doposażenia

9600000322

9600000322

Antena ze wzmacniaczem do radia

9600000321

9600000321

262 — DOMETIC.COM

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

3.22 / System multimedialny Dometic PerfectView MC
CHŁODZENIE

PERFECTVIEW MC 402

–

9600000350

9600007243

–

Wyświetlacz dotykowy LCD 6,2"

800 x 480 pikseli

800 x 480 pikseli

Mapy 44 krajów

–

Tuner DAB+ oraz wysokiej jakości tuner FM i MW z pamięcią 30 stacji

Radio FM, MW, LW, pamięć 30 stacji

Zestaw głośnomówiący z dostępem
do książki telefonicznej i przesyłaniem dźwięku

Zestaw głośnomówiący Parrot, przesyłanie dźwięków

12 miesięcy bezpłatnej aktualizacji map, ustalanie wielu możliwych tras,
widok mapy w 3D, objazdy utrudnień na drodze na podstawie systemu TMC,
uwzględnianie indywidualnych właściwości pojazdu przy ustalaniu trasy,
odtwarzacz DVD/CD ze zintegrowanym tunerem DAB+

System multimedialny z monitorem 6,2" (podwójna ramka DIN),
wyświetlaczem dotykowym, wieloma funkcjami multimedialnymi oraz wejściem
na kamerę cofania. Zabezpieczenie kodem przed kradzieżą, odtwarzanie wideo:
DVD, MP4, Xvid; Odtwarzanie audio: MP3, WMA

System nawigacji, akcesoria montażowe, pilot zdalnego sterowania na podczerwień,
oprogramowanie nawigacji, antena GPS, moduł TMC, antena DAB+

System multimedialny, akcesoria montażowe, pilot zdalnego
sterowania na podczerwień

9600000224

9600000224

9600000225

9600000225

9600000227

9600000227

9600000229

9600000229

–

9600001568

9600000321

–
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BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

Odpowiedni do ramki do zabudowy z podwójnym DIN

Wyświetlacz dotykowy TFT 6,2"

ZASILANIE I STEROWANIE

Odpowiedni do ramki do zabudowy z podwójnym DIN

HIGIENA I URZĄDZENIA
SANITARNE

9600007242

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE

BLAUPUNKT BLAUPUNKT PALM BEACH

3.19 / Dometic PerfectView CAM 360 3.19 / Dometic PerfectView RVS

DANE TECHNICZNE

SYSTEMY COFANIA
Nr katalogowy

CAM 360

RVS 745 / RVS 745W

RVS 794 / RVS 794W

RVS 780 AHD

9600000563 / 9600000565

9600000076 / 9600000145

9600013869

KAMERA KOLOROWA
CAM 360

KAMERA KOLOROWA
CAM 45 / CAM 45W

KOLOROWA KAMERA
Z DWOMA OBIEKTYWAMI
I OSŁONĄ CAM 44 / CAM 44W

KOLOROWA KAMERA
Z OSŁONĄ
CAM 80AHD

50 x 33 x 27

78 x 60 x 50 mm
(z uchwytem)

114 x 74 x 62 mm
(z uchwytem)

106 x 68 x 54 mm
(z uchwytem)

od 9 do 32 V DC

od 11 do 16 V DC

od 12 do 16 V DC

od 11 do 16 V DC

–

maks. 1,5 W

ok. 1,2 W

1,8 W z ogrzewaniem

1/3" CMOS

1/4" CCD

1/3" CMOS (w bliskiej
perspektywie)
1/4" CMOS (w dalekiej
perspektywie)

1/2,9" CMOS

9600000511
9600000509 (bez monitora)

/ Kamery

Wymiary (szer. x wys. x gł., mm)
Napięcie robocze
Pobór mocy
Czujnik obrazu
Rozdzielczość (pikseli)
Kąt obrazu

Czułość

385 000

250 000

290 000

2 000 000

180°

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

Bliska perspektywa: 140°
po przekątnej,
poz.: ok. 100°
pion.: ok. 72°
Daleka perspektywa: 50°
po przekątnej
poz.: ok. 35°
pion.: ok. 28°

125° po przekątnej
poz.: ok. 110°
pion.: ok. 60°

0,1 luksa

< 1 luks, 0 luksów z diodą

< 1 luks, 0 luksów z diodą

< 0,5 luks, 0 luksów z diodą

-20 do +75

-20 do +70

-30 do +70

-30 do +70

srebrny

srebrny / biały

srebrny / biały

srebrny

10 g

10 g

6g

6g

200 g

360 g

350 g

elektroniczna

elektroniczna

elektroniczna

elektroniczna

ustawiona fabrycznie

przełączana

ustawiona fabrycznie

przełączana

IP 69K

IP 68

Standard wideo PAL
Temperatura pracy (°C)
Kolor
Odporność na wibracje
Waga
Kompensacja jasności
Funkcja lustrzanego
odbicia obrazu
Klasa ochrony

IP 67

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

IP 69K

ISO 16750

Certyfikaty certyfikat E
–

ISO 16750
Patrz str. 261

7" KOLOROWY MONITOR LCD M 75L

7" KOLOROWY MONITOR LCD M 75L AHD

190 x 110 x 26 mm

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 30 V DC

od 11 do 30 V DC

Pobór mocy
Rozdzielczość

8W

8W

384 000 pikseli

600 000 pikseli

-20 do +70

-20 do +70

400 g

400 g

400

400

PAL/NTSC auto
Temperatura pracy (°C)
Odporność na wibracje 6 g
Waga
Jasność cd/m²
Przyciemnianie

automatyczne (fotorezystor)

automatyczne (fotorezystor)

Wejścia kamery

2 + 1 z rozpoznawaniem sygnału

2 + 1 z rozpoznawaniem sygnału

przełączana

przełączana

Certyfikat E, ISO 16750

Certyfikat E, ISO 16750

Funkcja lustrzanego odbicia
obrazu
Certyfikaty
Zalety
W zestawie
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Możliwość automatycznego lub ręcznego włączenia, automatyczne przełączenie dzień/noc,
funkcja normalnego obrazu lub lustrzanego odbicia, 3 wejścia kamery, 1 z wykrywaniem sygnału wideo,
możliwość zapisu ustawień obrazu dla każdej kamery, głośnik, podświetlenie LED
Monitor, kamera, 20 m kabel połączeniowy od monitora do kamery, zestaw kabli monitora,
elementy montażowe dla wszystkich podzespołów
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści opisów, specyfikacjach i dostępności produktów w ramach ich udoskonaleń technicznych.

CHŁODZENIE

RVS 594

RVS 580 AHD

9600000561

9600000562 / 9600000564

960000075

9600013871

KOLOROWA KAMERA CYLINDRYCZNA
CAM 35

KAMERA KOLOROWA
CAM 45 / CAM 45W

KOLOROWA KAMERA Z OSŁONĄ
Z DWOMA OBIEKTYWAMI CAM 44

KOLOROWA KAMERA Z OSŁONĄ
CAM 80AHD

375 x 82 x 44 mm
z konsolą

78 x 60 x 50 mm
(z uchwytem)

114 x 74 x 62 mm
(z uchwytem)

106 x 68 x 54 mm
(z uchwytem)

od 11 do 16 V DC

od 11 do 16 V DC

od 12 do 16 V DC

od 11 do 16 V DC

ok. 1 W

maks. 1,5 W

ok. 1,2 W

1,8 W z ogrzewaniem

1/4" CMOS

1/4" CCD

1/3" CMOS (w bliskiej perspektywie)
1/4" CMOS (w dalekiej perspektywie)

1/2,9" CMOS

290 000

2 000 000

Bliska perspektywa: 140° po przekątnej,
poz.: ok. 100°
pion.: ok. 72°
Daleka perspektywa: 50° po przekątnej
poz.: ok. 35°
pion.: ok. 28°

125° po przekątnej
poz.: ok. 110°
pion.: ok. 60°

< 1,5 luksa

< 1 luks, 0 luksów z diodą

< 1 luks, 0 luksów z diodą

< 0,5 luksa, 0 luksów z diodą

-30 do +70

-20 do +70

-30 do +70

-30 do +70

czarny

srebrny / biały

srebrny

srebrny

10 g

10 g

6g

6g

NTSC

400 g

200 g

360 g

350 g

elektroniczna

elektroniczna

elektroniczna

elektroniczna

ustawiona fabrycznie

przełączana

ustawiona fabrycznie

przełączana

IP 69K

IP 68

IP 69K

IP 69K

ISO 16750

ISO 16750
Patrz str. 261

5" KOLOROWY MONITOR M 55L

5" KOLOROWY MONITOR M 55L AHD

146 x 87 x 26 mm

146 x 87 x 26 mm

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

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

od 11 do 30 V DC

od 11 do 30 V DC

8W

8W

384 000 pikseli

400 000 pikseli

-20 do +70

-20 do +70

350 g

350 g

350

350

automatyczne (fotorezystor)

automatyczne (fotorezystor)

2 + 1 z rozpoznawaniem sygnału

2 + 1 z rozpoznawaniem sygnału

przełączana

przełączana

Certyfikat E, ISO 16750

Certyfikat E, ISO 16750

Możliwość automatycznego lub ręcznego włączenia, automatyczne przełączenie dzień/noc, funkcja normalnego obrazu lub lustrzanego odbicia,
3 wejścia kamery, 1 z wykrywaniem sygnału wideo, możliwość zapisu ustawień obrazu dla każdej kamery, głośnik, podświetlenie LED
Monitor, kamera, 20 m kabel połączeniowy od monitora do kamery, zestaw kabli monitora, elementy montażowe dla wszystkich podzespołów
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250 000
120° po przekątnej
poz.: ok. 80°
pion.: ok. 65°

ZASILANIE I STEROWANIE

345 000
150° po przekątnej
poz.: ok. 95°
pion.: ok. 70°

HIGIENA I URZĄDZENIA
SANITARNE

RVS 545 / RVS 545W

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE

RVS 536

INFORMACJE OGÓLNE
KATALOGI

ABY ZAMÓWIĆ PRODUKTY DOMETIC –
ZADZWOŃ LUB NAPISZ DO NAS!
+48 22 414 32 00 / INFO@DOMETIC.PL

MASZ OCHOTĘ NA WIĘCEJ …?
ZAMÓW NASZE KATALOGI!

2019

KATALOG 2019

KATALOG 2019

BOGATA OFERTA PRODUKTÓW ZAPEWNIAJĄCYCH
KOMFORT NA ŁODZIACH REKREACYJNYCH

BOGATA OFERTA WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO
DO SAMOCHODÓW OSOBOWYCH, CIĘŻAROWYCH I DOSTAWCZYCH

BOGATA OFERTA PRODUKTÓW ZAPEWNIAJĄCYCH KOMFORT
NA ŁODZIACH REKREACYJNYCH

BOGATA OFERTA WYPOSAŻENIA DO SAMOCHODÓW
OSOBOWYCH, CIĘŻAROWYCH I DOSTAWCZYCH

Ciekawa oferta dla miłośników pływania łodziami rekreacyjnymi.
Indywidualnie dobrane rozwiązania w zakresie komfortu na jachcie i łodzi:
chłodzenie, klimatyzacja, elektronika, generowanie napięcia, wyposażenie
kuchni i systemy sanitarne.

Produkty zapewniające bezpieczeństwo i zwiększające komfort podróży
w samochodzie osobowym, dostawczym i w ciężarówce. Od systemów
parkowania i kamer cofania, aż po urządzenia do konserwacji akumulatora.
A dodatkowo bogata oferta lodówek przenośnych przydatnych w pracy
i w czasie wolnym.

NASZE KATALOGI SĄ RÓWNIEŻ DOSTĘPNE W INTERNECIE POD ADRESEM: DOMETIC.COM

OBSŁUGA KLIENTA
INTERNET

TWÓJ PARTNER DOMETIC

dometic.com
info@dometic.pl

Dystrybutorów Dometic łatwo znajdziesz na naszej stronie internetowej:
dometic.com
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Dometic jest globalną firmą, która – poprzez dostarczanie
doskonałych rozwiązań pozwalających zaspokoić podstawowe
potrzeby ludzi podczas podróży – sprawia, że życie w drodze
staje się prostsze. Ułatwiamy gotowanie, dbanie o higienę
osobistą i utrzymywanie przyjemnej temperatury poza domem.
Oferujemy inteligentne i niezawodne produkty o wyjątkowym
wzornictwie.

POLAND
DOMETIC POLAND SP. Z O.O
ul. Puławska 435A
PL-02-801 Warszawa
Tel +48 22 414 32 00
Fax +48 22 414 32 01
Mail info@dometic.pl
Net dometic.com

AUSTRIA
DOMETIC AUSTRIA GMBH
Neudorferstrasse 108
A-2353 Guntramsdorf
Tel +43 2236 908070
Fax +43 2236 90807060
Mail info@dometic.at
BELGIUM
DOMETIC BRANCH OFFICE BELGIUM
Lourdesstraat 84 B
B-8940 Geluwe
Tel +32 2 3598040
Fax +32 2 3598050
Mail info@dometic.be
DENMARK
DOMETIC DENMARK A/S
Nordensvej 15, Taulov
DK-7000 Fredericia
Tel +45 75585966
Fax +45 75586307
Mail info@dometic.dk
FINLAND
DOMETIC FINLAND OY
Valimotie 15
FIN-00380 Helsinki
Tel +358 20 7413220
Mail info@dometic.fi
FRANCE
DOMETIC SAS
ZA du Pré de la Dame Jeanne
B.P. 5
F-60128 Plailly
Tel +33 3 44633525
Fax +33 3 44633518
Mail vehiculesdeloisirs@dometic.fr
GERMANY
DOMETIC WAECO INTERNATIONAL
GMBH
Hollefeldstraße 63
D-48282 Emsdetten
Tel +49 (0) 2572 879-0
Fax +49 (0) 2572 879-300
Mail info@dometic-waeco.de

HONG KONG
DOMETIC GROUP ASIA PACIFIC
Suites 2207-11, 22/F, Tower 1
The Gateway, 25 Canton Road
Tsim Sha Tsui, Kowloon
Tel +852 2 4611386
Fax +852 2 4665553
Mail info@waeco.com.hk
HUNGARY
DOMETIC ZRT. SALES OFFICE
H-1147 Budapest
Kerékgyártó u. 5.
Tel +36 1 468 4400
Fax +36 1 468 4401
Mail budapest@dometic.hu
ITALY
DOMETIC ITALY S.R.L.
Via Virgilio, 3
I-47122 Forli (FC)
Tel +39 0543 754901
Fax +39 0543 754983
Mail vendite@dometic.it
JAPAN
DOMETIC KK
Maekawa-Shibaura, Bldg. 2
2-13-9 Shibaura Minato-ku
Tokyo 108-0023
Tel
+81 3 5445 3333
Fax +81 3 5445 3339
Mail info@dometic.jp
MEXICO
DOMETIC MX, S. DE R. L. DE C. V.
Circuito Médicos No. 6 Local 1
Colonia Ciudad Satélite
CP 53100 Naucalpan de Juárez
Estado de México
Tel +52 55 5374 4108
Fax +52 55 5393 4683
Mail info@dometic.com.mx
NETHERLANDS
DOMETIC BENELUX B.V.
Ecustraat 3
NL-4879 NP Etten-Leur
Tel +31 76 5029000
Fax +31 76 5029019
Mail info@dometic.nl
NEW ZEALAND
DOMETIC NEW ZEALAND LTD.
PO Box 12011
Penrose
Auckland 1642
Tel +64 9 622 1490
Fax +64 9 622 1573
Mail customerservices@dometic.co.nz

NORWAY
DOMETIC NORWAY AS
Østerøyveien 46
N-3236 Sandefjord
Tel +47 33428450
Fax +47 33428459
Mail firmapost@dometic.no
POLAND
DOMETIC POLAND SP. Z O.O
ul. Puławska 435A
PL-02-801 Warszawa
Tel +48 22 414 32 00
Fax +48 22 414 32 01
Mail info@dometic.pl
PORTUGAL
DOMETIC SPAIN, S.L.
Branch Office em Portugal
Rot. de São Gonçalo nº 1– Esc. 12
2775-399 Carcavelos
Tel +351 219 244 173
Fax +351 219 243 206
Mail info@dometic.pt
RUSSIA
DOMETIC RUS LLC
Komsomolskaya square 6 – 1
RU-107140 Moscow
Tel +7 495 780 79 39
Fax +7 495 916 56 53
Mail info@dometic.ru
SINGAPORE
DOMETIC PTE LTD
18 Boon Lay Way
06-141 Trade Hub 21
Singapore 609966
Tel +65 6795 3177
Fax +65 6862 6620
Mail dometic.sg@dometic.com
SLOVAKIA & CZECH REPUBLIC
DOMETIC SLOVAKIA S.R.O.
Sales Office Bratislava
Nádražná 34/A
900 28 Ivanka pri Dunaji
Tel +421 2 45 529 680
Fax +421 2 45 529 680
Mail bratislava@dometic.com
SOUTH AFRICA
DOMETIC (PTY) LTD.
Regional Office South Africa &
Sub-Saharan Africa
2 Avalon Road, West Lake View
Ext 11, Modderfontein 1645
Tel +27 87 3530380
Mail info@dometic.co.za

SPAIN
DOMETIC SPAIN, S.L.
Avda. Sierra del Guadarrama, 16
E-28691 Villanueva de la Cañada
Madrid
Tel +34 91 833 6089
Fax +34 900 100 245
Mail info@dometic.es
SWEDEN
DOMETIC SCANDINAVIA AB
Gustaf Melins gata 7
SE-421 31 Västra Frölunda
Tel +46 31 7341100
Fax +46 31 7341101
Mail info@dometicgroup.se
SWITZERLAND
DOMETIC SWITZERLAND AG
Riedackerstrasse 7a
CH-8153 Rümlang
Tel +41 44 8187171
Fax +41 44 8187191
Mail info@dometic.ch
UNITED ARAB EMIRATES
DOMETIC MIDDLE EAST FZCO
P.O. Box 17860
S-D 6, Jebel Ali Freezone
Dubai
Tel +971 4 883 3858
Fax +971 4 883 3868
Mail info@dometic.ae
UNITED KINGDOM
DOMETIC UK LTD.
Dometic House, The Brewery,
Blandford St. Mary
Dorset DT11 9LS
Tel +44 344 626 0133
Fax +44 344 626 0143
Mail sales@dometic.co.uk
USA
DOMETIC RV DIVISION
1120 North Main Street
Elkhart, IN 46515
Tel +1 574-264-2131

9108002003

AUSTRALIA
DOMETIC AUSTRALIA PTY. LTD.
1 John Duncan Court
Varsity Lakes QLD 4227
Tel +61 7 55076000
Fax +61 7 55076001
Mail sales@dometic-waeco.com.au

