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NEZÁVISLÉ KLIMATIZACE PRO KAMIONY
Firma DALIX, zástupce německého výrobce 
klimatizací a dalšího příslušenství pro kom-
fort řidičů, známého pod dřívějším označe-
ním WAECO, dodává na trh stále úspěšné 
modely klimatizací Dometic CoolAir RT 
780, jenž patří ke standardní nabídce pro-
duktové řady CoolAir. Nová generace nezá-
vislých klimatizací Dometic RTX s unikátní 
invertorovou technologií kompresorů dopl-
ňuje produktovou řadu klimatizací CoolAir, 
jejichž cílem je zlepšit pracovní podmínky, 
bezpečnost a efektivitu nákladů v evrop-
ském průmyslu užitkových vozidel. 

COOLAIR RT 780 A SP 950
Kompaktní kompresorová klimatizace Do-
metic CoolAir RT 780, osazená výhradně 
rotačním kompresorem HITACHI, patří při 
výkonu 1000 W k nejlehčím jednotkám 
na trhu. Spolehlivost a kvalita klimatizace 
byly potvrzeny účastí ve dvou ročnících 
legendární rallye DAKAR 2016 a 2017. 

I přes tyto přednosti je v nabídce DALIX 
řešení pro vozidla limitovaná svou výškou 
či technicky (spojlery). Za tím účelem je 
dodávána extra nízká klimatizace CoolAir 
SP950T, která díky výšce výparníkové jed-
notky pouhých 58 mm nad střechou vozidla 
umožňuje instalaci klimatizace i na většinu 
kabin, u kterých to doposud nebylo mož-
né. Provedení klimatizace CoolAir SP950I 
na zadní stěnu kabiny je volbou pro vozidla 
vyžadující zachování střešního okna.

COOLAIR RTX – NOVÁ GENERACE 
Novinkou na trhu jsou kompaktní klima-

COOLAIR SP 950I na zadní 
stěnu kabiny nebo extra 
nízká jednotka SP 950T 
na střechu kabiny s kom-
presorovou jednotkou 
SP950C pro obě varianty.

DOMETIC 
COOLAIR RT 780

KRYT klimatizace RTX 
lze lakovat do různých 

barevných odstínů.

KVALITA použitých 
materiálů a spolehli-
vost klimatizace RTX 
2000 byly prověřeny 

v letošním rallye DAKAR 
na závodním speciálu 
LIAZ Martina Macíka.

tizační jednotky CoolAir RTX 1000 a RTX 
2000 s nejnovější invertorovou technologií 
kompresorů. Klimatizace o výkonu 1200 W 
a 2000 W se stavitelným režimem výkonu 
ve čtyřech úrovních a proudových odbě-
rech od 5A umožňují prodlouženou dobu 
provozu. Klimatizace, úspěšně testované 
v Austrálii a model RTX 2000 také na letošní 
rallye DAKAR, lze provozovat až do 52 °C
okolní teploty. Certifikace ADR, crash 
test, vibrační test, atd. jsou samozřejmostí. 
Ke všem nabízeným modelům jsou dodává-
ny na míru šité montážní sady, pro atypické 
instalace jsou připraveny univerzální sady. ■

Nezávislé 
klimatizace
„nejen“ pro kamiony 
od firmy DALIX
Společnost DALIX, s.r.o. 
certifikovaný distributor Dometic 
– WAECO pro Českou republiku 
nabízí produkty výrobce, který 
používá novou kompresorovou 
technologii u své třetí generace 
klimatizací CoolAir.
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