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Väčšina z nás miluje juh s jeho horúcimi letami a 
množstvom slnka. To však môže naozaj rozpáliť vaše 
obytné auto a pobyt vnútri sa stane neznesiteľným. Aké 
sú možnosti? Montážou klimatizácie Dometic vytvoríte 
klímu podľa vlastných potrieb. Zhlboka sa nadýchnite a 
relaxujte!

ˇ



Mobilné klimatizačné riešenia

Obsah, špecifikácie a dostupnosť podliehajú zmenám kvôli technickému pokroku.

3 Mobilné klimatizačné riešenia

Obsah, špecifikácie a dostupnosť podliehajú zmenám kvôli technickému pokroku.
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KLIMATIZÁCIE DOMETIC  
RADOST Z “DOKONALEJ  
TEPLOTY”
Strešné a skriňové klimatizácie Dometic nielen že ochladzujú priestor, ale zároveň
aj znižujú vlhkosť. Dokážu tak zabezpečiť ideálne prostredie!

 

Strešné 
klimatizácie 

Skriňové  
klimatizácie

Centrálne umiestnenie,
rýchla montáž

Inovácia 
od Dometic-u

Flexibilné umiestnenie,  
vzhľad  

Strešné klimatizácie  
s oknom

-

  

NOVÉ 

FreshJet 

1700 /  

2200

NOVÉ 

FreshWell 

2000

Prehľad klimatizácií podľa dĺžky vozidla*

do 7 m

 NOVINKA! Dometic  
 FreshJet 2200

 Dometic  
 FreshLight 2200

 Dometic B 2200

do 8 m

 Dometic B 2600 

 Dometic HB 2500

nad 8 m

 Dometic B 3200 

do 6 m

 NOVINKA! Dometic  
 FreshJet 1700

 NOVINKA! Dometic  
 FreshLight 1600

 NOVINKA! Dometic  
 FreshWell 2000

do 5 m

 Dometic  
 FreshJet 1100

 

 

pocit pohodlia závisí od teploty a vlhkosti vzduchu

26 °C

24 °C

22 °C

20 °C

18 °C

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Relatívna vlhkosť

Teplota

pohodlie nepohodlie nepohodlie spôsobené suchom / teplom

*Prehľad predstavuje vhodné odporúčania pre vozidlá. Druh klimatizácie sa môže meniť v závislosti od typu a izolácie vozidla.

ˇ

Či sme doma alebo v rekreačnom vozidle tak náš komfort 
závisí nielen od teploty. Takisto vlhkosť zohráva rozhodujúcu 
úlohu. Schéma vedľa jasne dokazuje vzťah medzi teplotou a 
vlhkosťou. Ak je vlhkosť vzduchu nízka, stále sme schopní 
tolerovať veľmi vysoké teploty. S rastom vlhkosti pociťujeme 
horúčavy a výsledkom toho sú problémy s cirkuláciou a 
spánkom. Kvalitné klimatizácie dokážu v obytnom 
automomobile  popri chladení zároveň pohlcovať vlhkosť.

Klimatizácie Dometic používajú vysokovýkonnú 
kompresorovú technológiu, aby zabezpečili chladenie, 
pohlcovanie vlhkosti a bezproblémovú prevádzku pri 
vysokých teplotách. Ubezpečujeme vás, že ktorýkoľvek z 
našich deviatich modelov uspokojí vaše predstavy o ideálnej 
klíme na palube.

Strešné klimatizácie predstavujú riešenie pre 
malé priestory. Vysoko efektívna prevádzka: 
stúpajúci horúci vzduch je nasatý dovnútra, 
schladený a následne prirodzene zostupuje 
nadol. Strešné klimatizácie Dometic boli 
navrhnuté pre štandardné strešné výrezy (40 x 40 
cm). Taktiež je možná ich zámena za strešné 
okno.

Táto klimatizácia, ktorá je jediná svojho druhu na 
svete vás nenúti obetovať strešné okno, práve 
naopak! Modely radu Dometic FreshLight sú 
vybavené oknom, ktoré je zabudované priamo do 
klimatizačnej jednotky. Výsledkom toho sú 
ideálne teploty vo vnútri karavanu alebo obytného 
automobilu s presvetlením interiéru denným 
svetlom. 

Popri obľúbenej skriňovej klimatizácii HB 2500 
vyvinul Dometic aj verziu pre menšie karavany a 
obytné automobily. Tento systém rozdeľuje 
vzduch prostredníctvom troch otvorov, z ktorých 
každý môže byť podľa potreby umiestnený v 
interiéri vášho vozidla. Medzi výhody skriňovej 
klimatizácie patria kompaktné rozmery, nulové 
zaťaženie strechy a nezmenené ťažisko karavanu 
alebo obytného automobilu.

Najvhodnejšie prostredie pri - 26 ° C
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Dometic FreshJet

≥   Systém distribúcie vzduchu: 
Vzduch je vyvedený širokými otvormi
vo všetkých štyroch smeroch.

MALÁ, KOMPAKTNÁ, DOSTUPNÁ
V TROCH VÝKONNOSTNÝCH TRIEDACH

Dometic FreshJet 1100  
Chladiaci výkon: 1000 Wattov

Dometic FreshJet 1700  
Chladiaci výkon: 1700 Wattov 
Tepelný výkon: 800 Wattov

Dometic FreshJet 2200  
Chladiaci výkon: 2200 Wattov 
Tepelný výkon: 1200 Wattov

1.  
Jednoduchá obsluha: 

manuálne alebo pomocou 

diaľkového ovládania 

2.  
Individuálne nastavenie smeru  

prúdenia vzduchu  

 

3.  
LED podsvietenie je možné  

stlmiť pomocou diaľkového

ovládania alebo manuálne  

 

 

Dometic FreshJet – ideálna pre dvojzónové chladenie

ŠPICKA V KLIMATIZÁCIÁCH    
JEDEN MODEL PRE VŠETKY DLŽKY VOZIDIEL    

Najkompaktnejšia 

strešná

 

klimatizácia
 

na trhu

Klimatizačná zóna A Klimatizačná zóna B

ˇ
´
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Nastavenie klímy v spálni a zvlášť v 
obývacom priestore je pomocou 
dvoch jednotiek FreshJet také 
jednoduché! Po zvolení výkonu 
chladenia, veľkosti miestnosti, 
preferovanej teploty a obľúbenej 
destinácie bude všetko prebiehať 
podľa vašich predstáv. Kedže majú 
modely FreshJet veľmi nízky 
štartovací prúd, vždy bude najme-
nej jedna klimatizačná jednotka z 
dvoch schopná prevádzky aj v 
kempingoch s nízkou prepäťovou 
ochranou.
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 Viac informácií získate na strane 20

 Chladenie pocas jazdyˇ              2.08

DC-Kit-1 / -2  / -3 / -4 
Prísť do cieľa vychladený a pokojný - vysokokvalitné DC sady  
umožňujú prevádzku klimatizácie aj počas jazdy.

DC-Kit-1 // (FreshJet 1100)   
Tov. č.: 9100300003  
 
DC-Kit-2 // (FreshJet 1100 / 1700 / 2200) 
Tov. č.: 9100300001  
 
DC-Kit-3 // (FreshJet 1100 / 1700 / 2200)  
Tov. č.: 9100300002  
 
DC-Kit-4 // (FreshJet 2200)  
Tov. č.: 9100300044

 Viac informácií získate na strane 17

Jednoducho stlačením tlačidla

1. ON / OFF / 2. Nastavenie teploty / 3. Rýchlosť ventilátora  
4. Režim prevádzky / 5. Digitálne funkcie

2

5

4

3
1  

 
 

 
 
 
 

 

LAHKÁ KONŠTRUKCIA V TROCH    
VÝKONNOSTNÝCH VERZIÁCH  
DOMETIC FRESHJET 1100 / 1700 / 2200

Kompaktná,

ľahká,  

vhodná pre  

každého!

Namontované ako “duo”

 

Výhody modelov radu Dometic
FreshJet:
≥  Extrémne kompaktný dizajn, nízka hmotnosť 

a tichá prevádzka

≥  Príjemne chladný, odvlhčený vzduch

≥  FreshJet 1700 / 2200 s dodatočnou  
funkciou kúrenia

≥    Veľmi nízky štartovací prúd, FreshJet 2200 
s funkciou Softstart

≥  Všetky funkcie je možné aktivovať alebo deaktivo-
vať diaľkovým ovládaním

≥  Zabudované LED osvetlenie

≥ Systém distribúcie vzduchu so štyrmi  
 nastaviteľnými výduchmi

≥  Tri výkonnostné modely pre vozidlá  
s dĺžkou od 5 do 7 metrov  

≥  Ideálne na duálnu inštaláciu pre vytvorenie 
dvojzónového chladenia vo veľkých vozidlách

≥  S použitím doplnkového príslušenstva je možná  
prevádzka aj počas jazdy (12 Voltov DC)

≥  Štyri rýchlosti ventilátora s manu- 
álnym alebo aut. ovládaním

Dometic FreshJet 1100 2.10

≥ Chladiaci výkon: 1000 Wattov / 3400 Btu/h
≥ Spotreba v chladiacom režime: 430 Wattov
≥  Prevádzka počas jazdy možná s použitím kitu DC 1/2 alebo DC 3  

(12 Voltov DC)

Tov. č.: 9102900213 

NOVINKA!  Dometic FreshJet 1700 2.10

≥ Chladiaci výkon: 1700 Wattov / 5800 Btu/h
≥ Tepelný výkon: 800 Wattov
≥ Spotreba v chladiacom režime: 620 Wattov
≥  Prevádzka počas jazdy možná s použitím kitu DC 2 alebo DC 3 

(12 Voltov DC)

Tov. č.: 9102900218 

NOVINKA! Dometic FreshJet 2200 2.10

≥ Chladiaci výkon: 2200 Wattov / 7500 Btu/h
≥ Tepelný výkon: 1200 Wattov
≥ Spotreba v chladiacom režime: 950 Wattov
≥  Prevádzka počas jazdy možná s použitím kitu DC 2/3 alebo DC 4  

(12 Voltov DC)

Tov. č.: 9102900222  
Dostupné od Apríla 2013

 Držiak rámu Dometic
Univerzálne príslušenstvo   
pre strešné klimatizácie Dometic             3.42

 

Držiak rámu  
Tov. č.: 9103500476 

S funkciou
 

Softstart*

*  Funkcia Softstart znižuje štartovací prúd zo 150 ms na 80 ms a tým zabezpečí spustenie
prevádzky systému v každom kempingu.  

ˇ

Dômyselná myšlienka: ultra-kompaktný dizajn je rovnaký 
pre všetky tri modely FreshJet s rozdielom len vo výkone. 
Tým je zabezpečené, že najkompaktnejšia strešná 
klimatizácia na trhu poskytuje príjemné prostredie vo 
vozidlách s dĺžkou až do 7 metrov! Na streche pritom 
ostáva ešte množstvo miesta pre satelit alebo solárne 
články. 
Ďalšie výhody predstavuje nízky štartovací prúd modelov 
FreshJet 1100 a 1700 spolu s funkciou Softstart “veľkého” 
modelu 2200. To znamená, že klimatizácie budú v 
prevádzke kdekoľvek, dokonca aj v kempingoch s nízkou 
prepäťovou ochranou.  Znaky pohodlia: LED podsvietenie, 
diaľkové ovládanie a široké vzduchové otvory, ktoré 
umožňujú prúdenie vzduchu všetkými štyrmi smermi. 
Modely FreshJet 1700 a 2200 sú vybavené aj možnosťou 
kúrenia. Montáž ľahkých a kompaktných jednotiek je 
jednoduchá vďaka optimalizovanej veľkosti riadiacej 
jednotky, čo umožňuje nespočetné variácie pri inštalácii.

Dvojzónové ovládanie klimatizácie s relatívne nízkym zaťažením 
strechy: modely FreshJet sú skvelou voľbou s minimalistickým 
dizajnom. Montáž dvoch týchto jednotiek nepredstavuje problém pre 
strechy väčšiny vozidiel. Po ich montáži ostáva miesto aj pre satelit 
alebo solárny systém.

Všetky funkcie vašej klimatizácie Dometic sú jednoducho nastaviteľné 
diaľkovým ovládaním. Digitálny displej zobrazuje zvolené nastavenia ako 
teplotu, rýchlosť ventilátora, stav batérie, časovač a podobne.

Zabezpečuje bezstarostnú inštaláciu pre modely FreshJet do 
strešných výrezov, ktoré prekračujú štandardný rozmer 400 x 400 
mm.

Kompaktná strešná klimatizácia vhodná pre vozidlá s maximálnou 
dĺžkou 5 metrov. Do vozidiel, ktorých dĺžka presahuje 5 metrov sú 
vhodné ako duo pre dvojzónové chladenie.

Kompaktná strešná klimatizácia vhodná pre vozidlá s maximálnou 
dĺžkou 6 metrov. Do vozidiel, ktorých dĺžka presahuje 6 metrov sú 
vhodné ako duo pre dvojzónové chladenie.
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Kompaktná strešná klimatizácia vhodná pre vozidlá s maximálnou 
dĺžkou 7 metrov. Do vozidiel, ktorých dĺžka presahuje 7 metrov sú 
vhodné ako duo pre dvojzónové chladenie.



S technológiou tepel-
ného cerpadla
Dometic B 2600 2.10

≥  Chladiaci výkon:   2500 Wattov  
 8500 Btu / h

≥  Tepelný výkon: *  3300 Wattov
≥  Rýchlosti ventilátora:   4 / aut.

Tov. č.: 9102900102  

*  

 Chladenie pocas jazdy              2.08

DC-Kit-2 / -3 / -4 (B 2200) / DC-Kit-4 (B 2600)
Prísť do cieľa vychladený a pokojný - vysokokvalitné DC sady 
umožňujú prevádzku klimatizácie aj počas jazdy.

DC-Kit-2  // Tov. č.: 9100300001  
DC-Kit-3  // Tov. č.: 9100300002  
DC-Kit-4  // Tov. č.: 9100300044

 Viac informácií získate na strane 20

VITAJTE NA VRCHOLE RADY    
DOMETIC B 3200

Najvýkonnejšia
z modelovej
rady
≥  Pre vozidlá dlhšie ako  

8 metrov

≥  Príjemne tichá prevádzka

≥  Tri rýchlosti ventilátora

≥  Doplnková funkcia  
výhrevu

≥  Nastaviteľná pomocou 
ovládacieho panelu

Dometic B 3200 2.10

 

≥  Chladiaci výkon: 3200 Wattov  / 10,900 Btu/h  
≥  Tepelný výkon: 1600 Wattov
≥  Spotreba v režime chladenia/kúrenia: 1350 / 1500 Wattov    
≥  Rýchlosti ventilátora: 3

(strešná klimatizácia + vzduchové rozvody)  
Tov. č.: 9108555538 + 9108556585*  
 
*  Pri objednávke prosím uveďte obidve tovarové čísla

 Chladenie pocas jazdy

DC-Kit-4
Prísť do cieľa vychladený a pokojný - vysokokvalitná DC sada  
umožňuje prevádzku klimatizácie aj počas jazdy.

DC-Kit-4 // Tov. č.: 9100300044 

 

Najpredávanejší

Dometic B 2200       2.10

≥ Chladiaci výkon:   2200 Wattov 
7500 Btu/h

≥  Tepelný výkon:       1200 Wattov
≥  Rýchlosti ventilátora:   4 / aut.

Tov. č.: 9100100009

Systém distribúcie vzduchu

Distribúcia a kvalita vzduchu
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Komfortná trieda
≥   Všetky funkcie môžu byť ovládané diaľkovým  

ovládaním

≥    Individuálna regulácia prúdenia vzduchu 
s automatickým ovládaním ventilátora

≥   Dve verzie pre vozidlá s dĺžkou až do 8 metrov

≥    Príjemne tichá prevádzka

≥   Doplnková funkcia kúrenia

≥   B 2600 s úsporným systémom tepelného čerpadla

≥   Ovládací panel s podsvietením

≥  Štyri rýchlosti ventilátora s manuálnym alebo  
automatickým ovládaním

OBLÚBENÉ ZÁKLADNÉ MODELY 
DOMETIC B 2200 / B 2600

 
 

 Držiak rámu Dometic
Univerzálne príslušenstvo   
pre strešné klimatizácie Dometic              3.42

 
 

Držiak rámu  
Tov. č.: 9103500476 

Dialkové ovládanie
Množstvo funkcií môže byť  
jednoducho ovládané diaľkovým ovládaním.

Strešné klimatizácie

ˇ

Patria medzi najpredávanejšie klimatizácie v Európe a ich 
montáž je tak jednoduchá! Sú dôsledne prispôsobené 
najnovším požiadavkám komfortu. Kompaktné jednotky 
dodávajú čerstvý odvlhčený vzduch zbavený prachu 

a nečistôt, taktiež s funkciou vykurovania. Veľkou výhodou 
modelu B 2600 je, že pracuje s technológiou tepelného 
čerpadla a preto spotrebuje menej energie ako 
porovnateľné klimatizačné jednotky. 

Zabezpečuje bezstarostnú inštaláciu strešných klimatizácií do 
strešných výrezov, ktoré prekračujú štandardný rozmer 400 x 400 
mm.

model

Strešná klimatizácia 2200 Wattová 
pre vozidlá s dĺžkou do 7 metrov.

Strešná klimatizácia 2500 Wattová 
pre vozidlá s dĺžkou do 8 metrov.

ˇ

Pri poklese teploty okolitého prostredia je 
tepelný výkon čerpadla znížený. Tento 
systém doporučujeme použiť pri 
vonkajších teplotách + 2°C a viac.

V rovnakom čase 
môže byť prúdenie 
vzduchu riadené 
jedným alebo 
oboma smermi.

Prúdenie vzduchu je možné usmerniť podľa vašich predstáv posúvaním klapky na 
difúznej jednotke dopredu, dozadu alebo dopredu aj dozadu. Jemné a nevtieravé 
svetlo poskytujú štyri lampy zasadené v ráme.

ˇ

ˇ

Obrovská sila. Aj v extrémnych podmienkach má model 
Dometic B 3200 s chladiacim výkonom 3200 Wattov 
množstvo energie na rozdávanie. Bez námahy dokáže 
vykúriť alebo vychladiť filtrovaným vzduchom obytný

Ovládací panel: elegantný, 
ergonomický a jednoducho 
ovládateľný
Zrozumiteľný a vkusný ovládací 
panel. Nastavenie teploty a 
rýchlosti ventilátora pomocou 
dvoch otočných ovládačov.

Päť vzduchových otvorov dodáva 
do interiéru studený a teplý 
vzduch. Prúdenie vzduchu je 
možné nastaviť podľa potreby 
otvorením alebo zatvorením 
výduchov na elegantnom difúzeri. 
Model B 3200 dokáže chladiť 
alebo zohrievať a zároveň 
prečisťovať vzduch vo vozidle. 
Funckiu filtrácie je možné 
aktivovať dokonca pri vypnutej 
klimatizácii alebo kúrení.  
Jednoducho zapnite cirkuláciu 
vzduchu a dýchajte čerstvý 
vzduch!

ˇ

Strešná klimatizácia s výkonom 3200 Wattov pre vozidlá s dĺžkou 
nad 8 metrov.

automobil s niekoľkými miestnosťami. Je vhodný pre 
veľké obytné automobily a komerčné vozidlá na cesty 
naprieč regiónmi s horúcou klímou alebo miestami s 
veľkými teplotnými výkyvmi.
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Strešné klimatizácie s oknom11 12

UNIKÁTNA KOMBINÁCIA  
KLIMATIZÁCIE A OKNA   
DOMETIC FRESHLIGHT 1600 / 2200

PRÍJEMNÉ DÝCHANIE S ÚŽASNÝM VÝHĽADOM  

 

 

 Chladenie pocas jazdy
DC-Kit-2 / -3 (voliteľný doplnok)  2.08

Prísť do cieľa vychladený a pokojný - vysokokvalitné DC sady   
umožňujú prevádzku klimatizácie aj počas jazdy.

DC-Kit-2 // Tov. č.: 9100300001  
DC-Kit-3 // Tov. č.: 9100300002   
DC-Kit-4 // Tov. č.: 9100300044  

*  

 Viac informácií získate na strane 20

 Ochranný kryt  3.42

 

≥  Chráni pred škrabancami, živicou a špinou
≥  Odolné materiály a vysokokvalitné spracovanie
≥  V zime chráni pred snehom a ľadom
≥ Materiál: 100% polyester

Tov. č.: 9103500237 

Hlavné benefity
≥  Strešná klimatizácia so zabudovaným oknom

≥  Úsporný systém tepelného čerpadla s chladením
a vykurovaním

≥  Aktívny systém ventilácie

≥  Jednodielna tieniaca clona

≥  Individuálna regulácia prúdenia vzduchu 
s automatickým ovládaním ventilátora

≥  Teplota a rýchlosť ventilátora pohodlne  
nastaviteľná s diaľkovým ovládaním

≥  Ovládací panel so zabudovanými, stmavovacími 
LED svetlami

 
 

 

Dometic FreshLight 1600 / 2200 2.10

Strešné klimatizácie so strešným oknom pre vozidlá s dĺžkou 
do 6 alebo 7 metrov.

≥  Prvá strešná klimatizácia so zabudovaným oknom na svete
≥  Strešné okno so systémom aktívnej ventilácie a jednodielnou

tieniacou clonou
≥ Úsporný systém tepelného čerpadla pre chladenie a vykurovanie
≥  Individuálna regulácia prúdenia vzduchu s aut. ovládaním ventilátora
≥  Prevádzka počas jazdy s použitím sady DC-Kit-2, DC-Kit-3 (12 Voltov DC)
≥  Navrhnuté pre vozidlá s dĺžkou do 6 alebo 7 metrov
≥ Chladiaci výkon: 1550 Wattov / 5300 Btu/h  //  2200 Wattov / 7500 Btu/h
≥ Tepelný výkon: 2050 Wattov  //  2700 Watt

FreshLight 1600 // Tov. č.: 9102900207  
FreshLight 2200 // Tov. č.: 9102900165 

ˇDialkové ovládanie

 

Dostupné 

v dvoch  

verziách!

Strešné klimatizácie s oknom

S týmito inovatívnymi klimatizáciami už nemusíte obetovať 
strešné okno, práve naopak. Dometic FreshLight má okno 
zabudované priamo do klimatizačnej jednotky. Výsledkom toho 
sú ideálne teploty na palube obytného automobilu alebo 
karavanu s prirodzeným svetlom, ktoré prichádza zhora. 
Dostupné v dvoch výkonnostných variantách.

Množstvo funkcií je možné ovládať diaľkovým 
ovládaním: ON/OFF, prednastavená teplota interiéru, 
režim klimatizácie, rýchlosť ventilátora, aut. vypnutie, 
časovač, podsvietenie ON/OFF a iné. Nastavenia sú 
zobrazené na digitálnom displeji.

Obstojí v dlhodobej záťaži! Kryt odolný voči poveternostným 
vplyvom chráni vašu klimatizáciu FreshLight 1600 alebo FreshLight 
2200 počas dlhšej doby mimo prevádzky.

Okno v klimatizácii umožňuje 
prienik denného svetla do 
interiéru.

Patentovaný systém distribúcie 
vzduchu privádza chladný, 
odvlhčený vzduch bez prachu a 
špiny.

V režime aktívnej ventilácie je 
vydýchaný vzduch odvádzaný von 
z miestnosti. Tým je zaručená 
rýchla cirkulácia vzduchu!

Dve LED svetlá so stmavovaním 
sú zabudované priamo do 
difúzora a zabezpečujú 
príjemné osvetlenie.

Funkcia extra vykurovanie* je 
vítaným doplnkom počas 
chladných večerov a v 
prechodných obdobiach.

ˇ
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Pri poklese teploty okolitého prostredia je tepelný výkon čerpadla 
znížený. Tento systém doporučujeme použiť pri vonkajších teplotách 
+ 2°C a viac.
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 Chladenie pocas jazdy
DC-Kit-3 / -4 (HB 2500) 
Prísť do cieľa vychladený a pokojný - vysokokvalitné DC sady  
umožňujú prevádzku klimatizácie aj počas jazdy.

DC-Kit-3 // Tov. č.: 9100300002  
DC-Kit-4 // Tov. č.: 9100300044 

  Potrebné príslušenstvo pre individuálny systém distribúcie vzduchu

9100300016

3-dielna sada  
výduchov, ø 60 mm 
Tov. č.: 9100300016  

9100300015

9100300018

2-dielny kruhový kryt  
nasávania, ø 190 mm 
Tov. č.: 9100300018  

Koleno 90°, ø 60 mm 
Tov. č.: 9100300015  

9100300017

Štvorcový kryt nasávania 
240 x 240 mm 
Tov. č.: 9100300017  

9100300019

Pružná hadica 
ø 60 mm x 10 m 
Tov. č.: 9100300019  

Centrálne riešenie

Výkonná a efektívna distribúcia vzduchu

Komplexné riešenie

Rovnomerná distribúcia vzduchu do rôznych častí vozidla

*  

 Viac informácií získate na strane 20

Obsah, špecifikácie a dostupnosť podliehajú zmenám kvôli technickému pokroku. Obsah, špecifikácie a dostupnosť podliehajú zmenám kvôli technickému pokroku.

Hlavné benefity
≥  Žiadne zaťaženie strechy, výška

a ťažisko zostáva nezmenené

≥ Možnosť individuálneho rozmiestnenia 
 výduchov vzduchu

≥  Model HB 2500 s úsporným systémom tepel- 
ného čerpadla  na chladenie a vykurovanie

≥  Nízka hmotnosť

≥  Nízka hlučnosť cirkulácie vzduchu

≥  Tri rýchlosti ventilátora

≥  Pre vozidlá s dĺžkou do 6 m  
(FreshWell) alebo max. do 8 m (HB2500)

≥  HB 2500: s použitím doplnkového príslu- 
šenstva DC-Kit 3/4 je možná prevádzka 
aj počas jazdy (12 Voltov DC)

KLIMATIZÁCIE DO ÚLOŽNÉHO PRIESTORU  
PRE VOZIDLÁ VŠETKÝCH ROZMEROV   
DOMETIC HB 2500 / FRESHWELL 2000

 

 

 
 

 

 
 

Príjemne chladný,  
odvlhcený vzduch
NOVÉ! Dometic Freshwell 2000  2.10

Skriňová klimatizácia s výkonom 1800 Wattov
pre vozidlá s dĺžkou do 6 metrov.

≥ Chladiaci výkon: 1800 Wattov / 6100 Btu/h

Tov. č.: 9105304499

 
S tepelným

cerpadlom

Individuálne prispôsobiteľný systém distribúcie vzduchu

Na chladenie a kúrenie
Dometic HB 2500 2.10

Skriňová klimatizácia s výkonom 2500 Wattov
pre vozidlá s dĺžkou do 8 metrov.

≥ Chladiaci výkon: 2500 Wattov / 8500 Btu/h
≥  Tepelný výkon (tepelné čerpadlo*  

a tepelný odpor):  
500 Wattov do max. 3000 Wattov

Tov. č.: 9100100010 

Dialkové ovládanie
Množstvo funkcií je možné ovládať  
diaľkovým ovládaním: ON/OFF /  
nastavenie teploty / rýchlosť  ventilátora /
prevádzkový režim / digitálne funkcie

Zvolené nastavenia ako napríklad teplota, 
rýchlosť ventilátora, časovač a podobné sú
zobrazené na digitálnom displeji.

NOVÉ! 
Len   
20 kg

Diaľkové ovládanie 
Dometic HB 2500

Diaľkové ovládanie  
Dometic FreshWell 2000

Skriňové klimatizácie

Je miesto v odkladacej skrini stále voľné? V tom prípade tu je 
niekoľko dôvodov prečo umiestniť klimatizáciu práve sem. Žiadne 
zaťaženie strechy, ťažisko a vonkajšie rozmery vozidla zostávajú 
zachované. Naďalej sa teda zmestí pod domáci prístrešok...
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Pri poklese teploty okolitého prostredia je tepelný výkon 
čerpadla znížený. Tento systém doporučujeme použiť pri 
vonkajších teplotách + 2°C a viac.

Len čo si HB 2500 alebo FreshWell nájde svoje miseto v 
odkladacom priestore, je s použitím doplnkového 
príslušenstva možné individuálne nastavenie vzducho-
vých rozvodov podľa požiadaviek majiteľa vozidla. 

Buď je možné koncentrovať všetky tri výduchy na jedno 
miesto a nasmerovať ich na konkrétny bod alebo ich 
umiestniť v interiéri tak, aby prúd vzduchu smeroval na 
jednotlivé miesta ako napríklad kuchyňa alebo spálňa.

ˇ
ˇ

Popri obľúbenej skriňovej klimatizácii HB 2500 vyvinul Dometic aj 
verziu pre menšie karavany a obytné automobily. Nový FreshWell 
2000 váži len 20 kg a má extrémne kompaktný dizajn. Nízka 
spotreba energie dovoľuje bezproblémové spustenie kdekoľvek. 
Prevádzka oboch modelov je veľmi tichá, rovnako ako aj systém 
vzduchového difúzora. Vzduch je rovnomerne rozdelený do troch 
výduchov. S použitím príslušenstva je možné výduchy umiestniť 
kdekoľvek vo vozidle a to buď na jedno miesto alebo do rôznych 
miestností. 
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Viac informácií získate na strane 19/20

Príjemné ovzdušie bez
hl. napájania - generátory

V prevádzke aj pocas 
jazdy -  DC-Kity

Štava pre  
klimatizáciu
≥  230 Voltové pripojenie 

v kempingu

≥  Generátor Dometic  
spaľujúci benzín,  
naftu alebo plyn

≥  Mobilná prevádzka 
s DC-Kitom na 12 Voltovú
autobatériu 

Doplnky pre klimatizácie

DOKONALÁ KLÍMA BEZ OBMEDZENÍ     
DOPLNKY PRE    
KLIMATIZÁCIE DOMETIC  

Obsah, špecifikácie a dostupnosť podliehajú zmenám kvôli technickému pokroku.

15 16

1.  Strešná klimatizácia

2.  Klimatizácia do 

úložného priestoru

3.  Rozdeľovač nabíjacieho

prúdu

4.  Menič

5.  Hlavná batéria

6.  Generátor

7.  Záložná batéria

8.  230 V vonkajšia zásuvka

   +12 V kábel

   Uzemňovací kábel

   D+ generátor

   Snímací kábel

   230 V kábel

DC-Kit s rozdeľovačom nabíjacieho prúdu. Dokonalé úsporné riešenie v mobilnej prevádzke

Doplnky pre klimatizácie
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Rada klimatizácií Dometic vám poskytne slobodu, ktorú 
potrebujete. Ponúka individuálne riešenia plánov 
inštalácie a zabezpečenie úrovne pohodlia v každej 
cenovej kategórii. Naše doplnky vám zaručia nezávislosť 
od externého zdroja napájania. Vhodný Dometic 

generátor prevezme kontrolu nad napájaním z 230 
Voltovej siete. DC-Kit umožňuje prevádzku klimatizácie 
počas jazdy s použitím 12 Voltovej autobatérie. 

Vyhľadávate samotu? Najlepšie 
relaxujete ďaleko od ruchu starostí 
každodenného života? Žiadny problém. 
Generátor Dometic vám umožní 
prevádzku klimatizácie kdekoľvek, 
dokonca aj v prípade, že nablízku nie je 
žiadne elektrické napájanie. Osvedčené 
zariadenia sú dostupné v rôznych 
výkonnostných variantách. Vyberte si 
model, ktorý zodpovedá vašim potrebám 
a pripočítajte si extra výkon naviac. Vaša 
mobilná elektráreň vám umožní 
prevádzku domácich spotrebičov,  
zariadení a taktiež nabíjanie batérií.

Vybavte vašu klimatizáciu vhodným 
DC-Kitom, ktorý vám umožní prevádzku 
prostredníctvom 12 Voltovej autobatérie. 
Ak s vami cestuje ďalšia osoba alebo 
domáci miláčik, potom oceníte účinnejšie 
vychladenie vášho obytného priestoru. Po 
príchode do cieľa si môžete vychutnávať 
dokonale vychladené prostredie. DC-Kit 
zároveň obsahuje rozdeľovač nabíjacieho 
prúdu s ochranou proti podpätiu, ktorý 
zabezpečí optimálnu energetickú 
účinnosť počas jazdy. Reguluje rozdelenie 
napätia medzi hlavnou batériou, záložnou 
batériou a generátorom. Súčasne 
zamedzuje preťaženiu batérií alebo 
palubnej elektroniky. 

ˇ

ˇ

Obsah, špecifikácie a dostupnosť podliehajú zmenám kvôli technickému pokroku.



B 3200 FreshLight 1600 FreshLight 2200 FreshWell 2000 HB 2500

9108555538 + 9108556585*2 9102900207 9102900165 9105304499 9100100010

viac ako 8 max. 6 max. 7 max. 6 max. 8 

3200 / 10900 1550 /5300   2200 / 7500 1800/6100 2500 / 8500

1600 2050 *1    2700 *1 — 3000 *3

1350 / 1500 
—

620 / —      
800             

950 / —  
1200

650 / — 
—

900 / — 
1100

230 Voltov AC / 50 Hz 230 Voltov AC / 50 Hz 230 Voltov AC / 50 Hz  230 Voltov AC / 50 Hz  230 Voltov AC / 50 Hz  

5.9 / 6.5
— 

2.7 / — 
3.5

4.1 / — 
5.2

2.8 / —
— 

3.9 / —
4.8 

10 
10

3 
4

5 
6

 
3 
—

 
4 
5

R410a R407c R407c R407c R410a

 
737 x 245 x 1025 
510 x 70 x 640

 
758 x 210 x 1105 
550 x 53 x 880

 
758 x 210 x 1105 
550 x 53 x 880

 
400 x 286 x 560 
—

 
400 x 280 x 710 
—

362 x 362 400 x 700 400 x 700 — —

25 – 100 25 – 60 25 – 60 — —

45 40 42 20 24.9

5 (ľavý/pravý/vpredu/vzadu)        
spodný)

2 (vpredu/vzadu) 2 (vpredu/vzadu)  3 centrálne vzduchové vývody 
(na želanie) alebo podľa potreby

3 centrálne vzduchové vývody 
(na želanie) alebo podľa potreby

Možnosť jednotlivého  Plynulá regulácia vzduchu 
rvšetkými výduchmi

Plynulá regulácia vzduchu 
všetkými výduchmi

3 4 4 3 3

—

E-certifikát pre EMC /   
automobilová smernica

E-certifikát pre EMC /    
automobilová smernica

E-certifikát pre EMC /    
automobilová smernica

E-certifikát pre EMC /    
automobilová smernica

E-certifikát pre EMC /    
automobilová smernica

— Ochranný kryt
9103500237

Ochranný kryt
9103500237

— —

Technické parametre - klimatizácie

Strešné klimatizácie 2.10 Skriňové klimatizácie

*2  Pri objednávke prosím uveďte obidve tovarové čísla.
*3  Maximálny tepelný výkon = výkon tepelného čerpadla + tepelného rezistora.

NOVÉ
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FreshJet 1100 FreshJet 1700 FreshJet 2200 B 2200 B 2600

Klimatizácie

Tov. č.: 9102900213 9102900218 9102900222 9100100009 9102900102

Doporučená dĺžka vozidla (m) max. 5 max. 6 max. 7 max. 7 max. 8 

Chladiaci výkon  (Wattov/Btu/h)   1000 /3400 1700/5800 2200/7500 2200 / 7500 2500 / 8500

Tepelný výkon (Wattov) — 800 1200 1200 3300 *1

Spotreba 
  Chladenie/kúrenie (Wattov)  
 Tepelné čerpadlo (Wattov)

430 / —  
—

 
620 / 800  
—

 
950 / 1200  
—

950 / 1200 
—

1200 
1350

Napájanie 230 Voltov AC / 50 Hz  230 Voltov AC / 50 Hz  230 Voltov AC / 50 Hz  230 Voltov AC / 50 Hz  230 Voltov AC / 50 Hz  

Príkon prúdu
 Chladenie/kúrenie (A)  
 Tepelné čerpadlo (A)

2.0 / — 
—

2.7/ 3.5 
—

4.1 / 5.2 
—

4.1 / 5.2 
—

5.2 / — 
5.9

Potrebná ochrana obvodu
 Chladenie (A)
 Kúrenie (A)

3 
—

4 
4

5 
6

5 
6

6 
6

Chladivo R134a R407c R407c R407c R407c

Rozmery (Š x V x H mm)  
Vonkajšie 
Vnútorné

 
562 x 225 x 787 
480 x 47 x 535

 
562 x 225 x 787 
480 x 47 x 535

 
562 x 225 x 787 
480 x 47 x 535

650 x 235 x 980 
500 x 50 x 560

 
650 x 235 x 980 
500 x 50 x 560

Strešný výrez (Š x H mm) 400 x 400 400 x 400 400 x 400 400 x 400 400 x 400

Hrúbka strechy (mm) 25 – 60 25 – 60 25 – 60 30 – 80 30 – 80

Hmotnosť (kg) 22 29 30 34 40.5

Rozdelenie vzduchu

 

Počet výduchov 4 (ľavý/pravý/vpredu/vzadu) 4 (ľavý/pravý/vpredu/vzadu) 4 (ľavý/pravý/vpredu/vzadu) 2 (vpredu/vzadu)  2 (vpredu/vzadu)  

Funkcia výduchov
Plynulá regulácia vzdu- 
chu všetkými výduchmi

Plynulá regulácia vzdu-  
chu všetkými výduchmi

Plynulá regulácia vzdu- 
chu všetkými výduchmi

Počet rýchlostí ventilátora 4 4 4 4 4

Diaľkové ovládanie

Značka kvality E-certifikát pre EMC /    
automobilová smernica

E-certifikát pre EMC /    
automobilová smernica

E-certifikát pre EMC /    
automobilová smernica

E-certifikát pre EMC /    
automobilová smernica

E-certifikát pre EMC /    
automobilová smernica

Ďalšie príslušenstvo
Tov. č.:

Držiak rámu
9103500476

Držiak rámu
9103500476

Držiak rámu
9103500476

Držiak rámu
9103500476

Držiak rámu
9103500476

NOVÉ NOVÉ

*1  Maximálny tepelný výkon = výkon tepelného čerpadla.
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DC-Kit-1 DC-Kit-2 DC-Kit-3 DC-Kit-4

DC kity  
pre 12 V prevádzku  

 

Tov. č.: 9100300003 9100300001 9100300002 9100300044

Spotreba energie  
(12 Voltov DC) (A)*1

30 – 40 100 – 150 30 – 113 100 – 150

Odporúčaný výkon
generátora (A)*2

≥ 75 ≥ 150 ≥ 150 ≥ 150

Odporúčaná celková kapacita
batérie (Ah)*3

≥ 80 ≥ 250 ≥ 250 ≥ 250

Dlhodobý výkon (Wattov) 1000 1600 1500 2000

Rozmery (Š x V x H mm) 
 Menič
 Hlavný sieťový obvod

210 x 77  x  300
—

210 x 77 x 410
—

191 x 88 x 415 
190 x 80 x 80

349 x 116 x 516 
—

Obsah balenia  
  Menič napätia 

 sínusový 
 s napätím podobným sínusovému 
Hlavný sieťový obvod 
 + 2 zásuvky

 Diaľkové ovládanie, ovlád. kábel (m) 
 2 batériové káble, dĺžka 1.5 m (mm  )2

 230 V napájací kábel (počet)
  Rozdeľovač nabíjacieho prúdu  

 s relátkom  
 so zosilneným relátkom

 
 
— 

 
 

— 
5 
16  
1 
 

 
—

 
 
— 

 
 

— 
5 
25  
1 
 
— 

 
 

 
— 

 
 

7.5 
35  
2  
 
— 

 
 

 
— 

 
— 
7.5 
35  
2  
 
— 

Kompatibilné s Dometic  
klimatizáciami

 FreshLight 1600 — —

 FreshLight 2200 —

 FreshJet 1100 — —

 FreshJet 1700 — —

 FreshJet 2200 —

 B 2200 —

 B 2600 — — —

 B 3200 — — —

 HB 2500 — — —

Technické parametre – voliteľné doplnky

Základné riešenia Komfortné riešenia

*1  Spotreba energie závisí od typu klimatizácie a vonkajšej teploty.
*2  Výkon generátora závisí od typu klimatizácie a vonkajšej teploty.
*3  Celková kapacita batérie závisí od typu klimatizácie a vonkajšej teploty.

TEC 29 TEC 29LPG TEC 30EV TEC 40D T 2500H 
Generátory

Tov. č.: 9102900200 9102900179 9102900033 9102900201 9102900005

Prevádzkový režim / palivo Benzín Normal  
min. 91 oktánov 

Plyn: LPG s minimálne
60% podielom propánu

Nafta Nafta Benzín Normal  
min. 91 oktánov 

Spotreba max. 1.2 l/h max. 1.0 kg/h max. 0.7 l/h max. 1.4 l/h max. 1.2 l/h

Dlhodobý výkon (Wattov) 2.600 2.600 2.500 3.500 2.000 

Max. výkon (Wattov) 2.900 2.900 2.900 3.900 2.200 

Napájanie 230 Voltov AC ±1%  
(dlhodobý) / čisté  
sínusové napätie

230 Voltov AC ±1%  
(dlhodobý) / čisté  
sínusové napätie

230 Voltov AC ±1%  
(dlhodobý) / čisté  
sínusové napätie

230 Voltov AC ±1%  
(dlhodobý) / čisté  
sínusové napätie

230 Voltov AC ±1%  
(dlhodobý) / čisté  
sínusové napätie 

Ochrana pred skratom

Max. štartovací prúd (A) 33 33 33 45 24

Úroveň hluku pri 7 m 
(dB)

54 – 59 54 – 59 60 64 60

Zvuková izolácia

Obsluha externým 
ovládacím panelom

Značka kvality CE, E13 CE, E13 CE, E13 CE, E24 CE, E3

Výkon motora (kW/k) 4.0 (5.5) 4.0 (5.5) 3.3 (4.5) 4.7 (6.4) 4.0 (5.5)

Šírka s držiakmi
(mm)

580 580 572 765 640

Rozmery 
(Š x V x H mm)

480 x 290 x 385 480 x 290 x 385 465 x 465 x 466 765 x 457 x 467 530 x 290 x 385 

Povrchová úprava Nerez Nerez Nerez Nerez Nerez

Hmotnosť (kg) 44.0 44.0 70.0 96.5 50.0 

     

Kompatibilné s Dometic
klimatizáciami

 FreshLight 1600

 FreshLight 2200

 FreshJet 1100

 FreshJet 1700

 FreshJet 2200

 B 2200

 B 2600 —

 B 3200 —

 HB 2500 —

Voliteľné doplnky pre klimatizácie  3.39 2.08 2.08

19 20

Obsah, špecifikácie a dostupnosť podliehajú zmenám kvôli technickému pokroku.

Technické parametre – voliteľné doplnky
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Obsah, špecifikácie a dostupnosť podliehajú zmenám kvôli technickému pokroku.


