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Profi autolednice
a klimatizace od firmy DALIX

Společnost daLIX, s. r. o., která se specializuje na mobilní chlazení, působí 
na českém trhu více jak dvacet let. Úzce spolupracuje se světovými leadery 
v daném oboru a nabízí jejich produkty.

P rodukty, využívající nejmodernější tech-
nologie, uspokojí nejen potřeby každého 
řidiče, ale také vyřeší přepravu chladíren-

ského/mrazírenského zboží při splnění přísných 
hygienických norem. 

Profesionální autolednice
Legendární kompresorové autolednice ENGEL 
s proslulým Swing kompresorem, termoelekt-
rické, absorbční a kompresorové autolednice 
Dometic – WAECO a kompresorové boxy Indel 
B patří ke standardní nabídce firmy DALIX. Tr-
valá nabídka z více jak 100 modelů autolednic 
(boxy a vestavné lednice) je doplněna o pasivní 
chladící boxy a produkty umožňující individuál-
ní stavbu autolednic. Na vyžádání lze chlazení 
doplnit režimem ohřevu, teplotu řídit, sledovat 
a také zaznamenávat. To vše při kombinaci na-
pájecího napětí 12,24, resp. 48V DC, 230V AC, 
napojení na solar nebo plyn. Samozřejmostí u fir-
my DALIX je plnohodnotný záruční i pozáruční 
servis a to i autolednic zabudovaných do vozidel 
v prvovýrobě. 
Velkou výhodou jsou rozsáhlé, vlastní sklady 
firmy DALIX, umožňující okamžité dodání zboží.

Velkoobjemové transportní  
boxy Dometic
Chladicí/mrazicí boxy jsou tím pravým řešením 
pro catering, transport čerstvých potravin, mra-
ženého zboží, cukrářských výrobků, zdravotnic-
kého materiálu, laboratorních vzorků ve shodě 

s GDP předpisy a dalšího zboží se sledovanou 
a deklarovanou teplotou.
Hledáte produkt s životností delší než samot-
né vozidlo? V nabídce firmy DALIX jsou boxy 
s vnitřním objemem až 590 litrů s napájecím na-
pětím 12V DC a 230V AC při standardní síťové 

frekvenci 50 Hz. Heavy-duty boxy se zesílenou 
polyuretanovou izolací mohou dosáhnout hlubo-
kého mražení –18 °C. Vybrané modely boxů jsou 
na požadavek dostupné také s 12V topným tě-
lesem, které slouží pro udržení stabilní požado-
vané vnitřní teploty, při rozdílných klimatických 

Velkoobjemové chladicí/mrazicí boxy Dometic řady TL a FL 

Trvalá nabídka z vice jak 100 typů autolednic

Autolednice ENGEL v ochranném izolačním obalu 
a výsuvné upevňovací Off-road sadě
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podmínkách. Teplotu lze navíc mnoha způsoby 
monitorovat. Fixně nastavená teplota je zabez-
pečena proti nechtěnému přenastavení zamyka-
cím systémem. Pro účel záznamu teploty jsou 
dodávány přenosné, certifikované záznamníky 
teplot – dataloggery, komunikující v českém ja-
zyce. 
Nabídka velkoobjemových transportních boxů 
může být na požádání doplněna o modul pro 
přepravu zdravotnického materiálu dle „GDP“ 
směrnic a GSM modulem pro monitoring teploty. 
Boxy jsou dodávány v provedení TL (horní plně-
ní) a FL (přední plnění). Bateriový set nabízí až 
8 hodin provozu mimo dosah dodávky elektrické 
energie. Praktické detaily, jako posuvné dveře 
nebo paletové nožičky pro jednoduchou manipu-
laci vysokozdvižným vozíkem, jsou standardním 
vybavením každého boxu.

Nezávislé klimatizace pro kamiony 
Firma DALIX, zástupce německého výrobce Do-
metic – WAECO nabízí standardní klimatizační 
jednotky, jejichž předností je vysoce výkonný 
rotační kompresor. Klimatizace CoolAir RT 880, 
dodávaná jako kompaktní jednotka, patří při vý-
konu 1000 W k nejlehčím a nejnižším jednotkám 
na trhu. I přes tyto přednosti je v nabídce řešení 
i pro vozidla limitovaná svou výškou či technicky 
(spojlery). Za tím účelem je dodávána extra nízká 
klimatizace CoolAir SP950, která díky výšce vý-
parníkové jednotky pouhých 58 mm nad střechou 
vozidla, umožňuje instalaci klimatizace i na vět-
šinu kabin, u kterých to doposud nebylo možné.
Novinkou na trhu jsou kompaktní klimatizační 
jednotky CoolAir RTX 1000 a RTX 2000 s nej-
novější invertorovou technologií kompresorů. 
Klimatizace o výkonu 1200 W a 2000 W se sta-
vitelným režimem výkonu ve čtyřech úrovních 
a proudových odběrech od 5A umožňují pro-
dlouženou dobu provozu. Klimatizace dlouhobě 
testované v Austrálii lze provozovat až do 52 °C 
okolní teploty. Certifikace ADR, crash test, vib-
rační test, atd. jsou samozřejmostí. Ke všem 
nabízeným modelům jsou dodávány na míru šité 
montážní sady, pro atypické instalace jsou při-
praveny univerzální sady. 

Nezávislé Heavy-Duty klimatizace  
pro speciální vozidla
Střešní nezávislá klimatizace FreshAir HDE je 
konstruována pro elektrická a speciální vozidla, 
jako například lesnická nákladní vozidla, letištní 
nákladní vozidla, vysokozdvižné vozíky, apod. 
Klimatizace FreshAir HDE se vyznačuje efektiv-
ním a tichým provozem s nízkou úrovní vibrací. 
Kompresor s invertorovou technologií splňuje 
požadavky na rychlé ochlazení kabiny i za mě-
nících se okolních teplot a zajistí tak v kabině 
příjemné klima. Klimatizace se vyznačuje níz-
kou hmotností a nízkými instalačními náklady. 
FreshAir HDE střešní klimatizace je předplněna 
chladivem, je vybavena ochranou proti vybití 
baterie vozidla a proti přepětí. Při instalaci není 
vyžadována žádná pokládka hadic pro vedení 
vzduchu, pouze připojení kabelů ke zdroji elek-
trické energie. Klimatizace jsou dle provedení 
na 12, 24, 48 nebo 80 V DC dodávány až ve 
výkonu 3300 W.  -red- 
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Extra nízká střešní klimatizace CoolAir SP 950
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