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CHLADICÍ  
KONTEJNERY  

DOMETIC 
FLEXIBILNÍ ALTERNATIVA CHLADICÍHO ČI KONVERTOVANÉHO VOZU

Dometic je mezinárodní společnost vyvíjející inteligentní produkty a řešení 
se zaměřením na to, co mohou lidé s mobilním stylem života skutečně 
potřebovat. Naše mobilní kuchyně i sanitární a klimatizační řešení jsou 
pouhým zlomkem rozsáhlé škály našich inteligentních a spolehlivých 
produktů. 



DOMETIC.COM MOBILE LIVING MADE EASY.Vyhrazujeme si právo modifikací v zájmu technického pokroku a možností dodávky.

DOMETIC DCC 1212-40

Dobíjecí konvertor,  

12 V › 12 V (40 A)

Č. výrobku: 9600003755

Pouze pro vozidla normy EURO6

230 voltů

DOMETIC FO650

Vysoce výkonný chladicí kontejner 

se dvěma neměnnými továrními 

nastaveními teploty

DOMETIC FO650

Součástí sada pro zapojení 

DOMETIC FO650

VYSOCE VÝKONNÝ CHLADICÍ KONTEJNER SE DVĚMA NEMĚNNÝMI TOVÁRNÍMI NASTAVENÍMI TEPLOTY
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Kapacita (l)
Celkový objem: 641

Využitelný objem: 582

LZE PŘEPÍNAT MEZI 
PEVNÝMI TEPLOTNÍMI 
NASTAVENÍMI +4 °C A 

-18 °C
(V PROSTŘEDÍ O TEPLOTĚ 
DOSAHUJÍCÍ AŽ +38 °C)

12 V

230 V

Napětí 12V DC a 230V AC (24V DC na požádání)

Spotřeba 300 W

Rozsah teplot
Pevně nastavené teploty +4 °C/-18 °C

(v prostředí o teplotě dosahující až +38 °C)

Chladivo
Chladicí okruh obsahuje fluorovaný skleníkový plyn R 404a (210 g), 

ekvivalent CO2: 0,824 tun, potenciál globálního oteplování (GWP): 3922

Izolace Polyuretanová pěna

Systém Plně hermetický DC kompresor a protimrazový systém cirkulace vzduchu

Materiál
Plášť ze skleněného vlákna doplněný rámovou konstrukcí a podstavou z 

nerezavějící oceli

Rozměry (D x V x Š) 1422 x 850 x 1100 mm

Hmotnost 180 kg

Kvalitní funkce a vlastnosti

Inovativní protimrazový systém vzduchové cirkulace dosáhne do všech 
koutů; vysoce kvalitní plášť ze skleněného vlákna s rámovou konstrukcí a 

podstavnou deskou; bezpečnostní systém uzamykání lze nouzově otevřít 
i zevnitř; výrobek je vhodný pro většinu modelů nákladních vozidel, 

doporučují jej přední logistické společnosti a je vybaven zelenou stavovou 
LED kontrolkou

Č. výrobku 9600024342

   

PŘIPOJOVACÍ KABELDEFA

Připojovací kabel s konektorem 

MiniPlug 

Č. výrobku: A706960

NAPÁJECÍ KABELDEFA

Připojovací kabel s konektorem 

MiniPlug 

Č. výrobku: A706961

Ať už se jedná o přepravu čerstvého, nebo mraženého zboží, není 
vždy možné investovat do plně vybaveného chladicího vozu. V 
mnoha případech bude chladicí kontejner levnější, ale především 
mnohem flexibilnější. Jednoduše jej upevněte do nákladního 
prostoru a připojte ke 12V baterii vozidla.  

Praktický u pronajímaných vozidel: chladicí kontejner lze na konci 
smluvního období beze stopy odstranit a jednoduše jej přesunout 
do jiného vozidla. Víceúčelová vozidla, která nepřevážejí pouze 
trvanlivé zboží, lze „konvertovat“ pro požadovaný způsob použití v 
několika snadných krocích. 

VŠESTRANNOST MODELU COOLFREEZE FO650
PRO PŘEPRAVU ČERSTVÝCH ČI MRAŽENÝCH POTRAVIN

Chladicí kontejner Dometic CoolFreeze  FO650 je standardně 
vybaven dvěma továrními nastaveními teploty: +4 °C pro chlazení 
a -18 °C pro hluboké zmrazení. Díky tomu je vhodný pro uchovávání 
čerstvého i hluboce zmrazeného obsahu. Mezi oběma provozními 
režimy lze přepnout jediným otočením ovladače. Možnosti 
doplňkového vybavení: sada koleček pro snadnou přepravu, 
tiskárna teplot pro dokumentaci teplotního profilu.

CHLADICÍ KONTEJNERY A CHLADNIČKY 
DOMETIC JSOU PROFESIONÁLNÍM ŘEŠENÍM 
NEPŘERUŠOVANÉHO CHLADICÍHO ŘETĚZCE

DOKONALÉ VYBAVENÍ PRO VAŠI LOGISTIKU + 
PRECIZNÍ KONTROLA TEPLOTY

Robustní konstrukce, dlouhá životnost. Hladký provoz posuvných 
dveří, podstavné nožky a transportní válečky (jako příslušenství) 
zajišťují pohodlnou obsluhu. Napájení 230 V AC nebo 12 V DC (24 V 
DC na požádání). Volitelná bateriová sada umožňuje až 8 hodin 
samostatného provozu bez napájení.

K dispozici nakládání shora s využitelnou kapacitou 209-590 litrů 
nebo nakládání zepředu s využitelnou kapacitou až 963 litrů

CHLADICÍ KONTEJNERY DOMETIC – 
FLEXIBILNÍ ALTERNATIVA
IDEÁLNÍ U PRONAJATÝCH A VÍCEÚČELOVÝCH VOZIDEL


