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Profi autolednice
a klimatizace od firmy DALIX

Společnost daLIX, s. r. o. úzce spolupracuje se světovými leadery v oboru 
mobilního chlazení a podílí se na prodeji, vývoji a testování jejich produktů.

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, termoelektric-
ké, absorbční a kompresorové autolednice Do-
metic – WAECO, jenž patří ke standardní nabídce 
firmy DALIX, jsou nabízeny u vybraných modelů 
s technologiemi, které by u těchto produktů má-
lokdo očekával. Nové, menší, avšak výkonnější 
japonské Swing kompresory se sníženou hmot-
ností pro lednice ENGEL či ovládání, komuni-
kace a získávání dat přes WIFI aplikaci u kom-
presorových autolednic  Dometic řady CFX, to je 
jen malý výčet novinek přicházejících v letošním 
roce na trh s autochladničkami. Po kompletním  
rebrandingu všech produktů DOMETIC a se 
změnou obchodní politiky DOMETIC přichází na 
trh nový, svěží design u většiny autolednic toho-
to největšího světového výrobce. Od základních 
modelů, které uspokojí potřeby většiny uživatelů 
až po sérii CFX, která splní nejnáročnější poža-
davky na převoz chlazeného zboží s deklarova-
nou teplotou. Trvalá nabídka autolednic společ-
nosti DALIX stále narůstá a nyní si zde můžete 
vybrat z více jak 200 modelů (boxy a vestavné 
lednice). Nabídka standardních autolednic je do-
pněna o pasivní chladící boxy a produkty umož-
ňující individuální stavbu autolednic. Na vyžádá-
ní lze chlazení doplnit režimem ohřevu, teplotu 
řídit, sledovat a také zaznamenávat. To vše od 1 

do 1640 litrů objemu a při kombinaci napájecího 
napětí 12,24, resp. 48V DC, 230V AC, napojení 
na solar nebo plyn. Samozřejmostí u firmy DALIX 
je plnohodnotný záruční i pozáruční servis a to 
i autolednic zabudovaných do vozidel v prvovýro-
bě. Velkou výhodou jsou rozsáhlé, vlastní sklady 
firmy DALIX, umožňující okamžité dodání zboží.

Velkoobjemové transportní  
boxy Dometic 
Chladicí/mrazicí boxy DOMETIC, na jejichž vý-
voji se rovněž společnost DALIX podílela, jsou 
tím pravým řešením pro catering, transport čer-
stvých potravin, mraženého zboží, cukrářských 
výrobků, zdravotnického materiálu, laborator-

DOMETIC CFX s WIFI aplikací

DOMETIC TL450 v úpravě DALIX s režimem chlazení/ohřev a záznamníkem 
teploty. Box je doplněn záložními bateriemi EUROENGEL F330NDN pro distribuci cukrářských výrobků
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ních vzorků ve shodě s GDP předpisy a dalšího 
zboží se sledovanou a deklarovanou teplotou. 
V nabídce firmy DALIX najdete boxy s vnitřním 
objemem až 590 litrů s napájecím napětím 12V 
DC a 230V AC při standardní síťové frekvenci 50 
Hz. Heavy-duty boxy se zesílenou polyuretano-
vou izolací mohou dosáhnout hlubokého mraže-
ní –18 °C. Vybrané modely boxů jsou na požada-
vek dostupné také s 12V topným tělesem, které 
slouží pro udržení stabilní požadované vnitřní 
teploty, při rozdílných klimatických podmínkách. 
Teplotu lze navíc mnoha způsoby monitorovat. 
Fixně nastavená teplota je zabezpečena proti 
nechtěnému přednastavení zamykacím systé-
mem. Pro účel záznamu teploty jsou dodávány 
přenosné, certifikované záznamníky teplot – da-
taloggery, komunikující v českém jazyce. Nabíd-
ka 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 plnění) a FL 
(přední plnění). Praktické detaily, jako posuvné 
dveře nebo paletové nožičky pro jednoduchou 
manipulaci vysokozdvižným vozíkem, jsou stan-
dardním vybavením každého boxu.
Vhodnou alternativou k produktům DOMETIC 
jsou velkoobjemové boxy EUROENGEL, které 
bývají často společností DALIX dále upravovány 
dle požadavků zákazníka. Nově jsou boxy nabí-
zeny až do objemu 1640 litrů. 

Nezávislé klimatizace pro kamiony
Firma DALIX, certifikovaný distributor německé-
ho výrobce Dometic – WAECO nabízí standardní 
klimatizační jednotky, jejichž předností je spoleh-
livý rotační kompresor.
Klimatizace CoolAir RT 880, dodávaná jako 
kompaktní jednotka, patří při výkonu 1000 W 
k nejlehčím a nejnižším jednotkám na trhu. Spo-
lehlivost a kvalita klimatizace byly potvrzeny 
účastí ve dvou ročnících legendární rallye Da-
kar 2016 a 2017. I přes tyto přednosti je v na-
bídce DALIX řešení pro vozidla limitovaná svou 
výškou či technicky (spojlery). Za tím účelem 
je dodávána extra nízká klimatizace CoolAir 

SP950T, která díky výšce výparníkové jednotky 
pouhých 58 mm nad střechou vozidla umožňuje 
instalaci klimatizace i na většinu kabin, u kterých 
to doposud nebylo možné. Provedení klimati-
zace CoolAir SP950I na zadní stěnu kabiny je 
volbou pro vozidla vyžadující zachování střeš-
ního okna. Novinkou na trhu jsou kompaktní 
klimatizační jednotky CoolAir RTX 1000 a RTX 
2000 s nejnovější invertorovou technologií kom-
presorů. Klimatizace o výkonu 1200 W a 2000 
W se stavitelným režimem výkonu ve čtyřech 
úrovních a proudových odběrech od 5A umož-
ňují 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 dodávány na 
míru šité montážní sady a pro atypické instalace 
jsou připraveny univerzální sady. 

Nezávislá kompresorové klimatizace 
pro speciální vozidla
Interiérová nezávislá klimatizace FreshWell 3000 
je určena k instalaci do vozidel (obytné automo-
bily, autobusy, maringotky, speciální vozidla, aj.) 
s maximální délkou 8m. V teplých ročních obdo-
bích ochlazuje a zbavuje vzduch vlhkosti, v zimě 
dodává teplý vzduch. Rozvod vzduch po vozidle 
se provádí obdobným způsobem jako u nezávis-
lého teplovzdušného topení. 
Pro elektrická a speciální vozidla, jako například 
lesnická a letištní nákladní vozidla, vysokozdviž-
né vozíky, apod. jsou konstruovány střešní nezá-
vislé heavy-duty klimatizace řady FreshAir HDE. 
Při instalaci není vyžadováno plnění jednotky 
chladivem ani žádná pokládka hadic pro vedení 
vzuchu, pouze připojení napájecích kabelů. Kli-
matizace jsou dle provedení na 12, 24, 48 nebo 
80V DC dodávány až ve výkonu 3300 W.

-RED- 

CoolAir SP 950I na zadní stěnu kabiny nebo extra nízká jednotka SP 950T na střechu  kabiny  
s kompresorovou jednotkou SP950C pro obě varianty

Klimatizace FreshWell 3000 pro vestavbu 
v interiéru vozidla

DOPRAVA A SILNICE  4/2017 43


