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Nezávislé klimatizace

Nezávislé klimatizace

Profesionální
autolednice

Kompresorová
klimatizace
COOLAIR SP950

a profi autolednice od firmy DALIX

Testování na certifikované zkušební stolici

CO je vysoce výkonný a hlavně spolehlivý
rotační kompresor s cirkulací ekologického
chladiva, nevyžadující žádnou údržbu.

Profesionální autolednice
RTX nové
generace

Testování a přehled
provedených zkoušek

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.
Nezávislé klimatizace pro kamiony
Firma DALIX, zástupce německého výrobce Dometic – WAECO uvádí na trh třetí
generaci nezávislých klimatizací s unikátní
invertorovou technologií a navazuje tak
na úspěšnou řadu kompresorových klimatizací CoolAir, jejichž cílem je zlepšit pracovní podmínky, bezpečnost a efektivitu
nákladů v evropském průmyslu užitkových
vozidel. Nyní je čas nastavit nová měřítka.

CoolAir RTX – nová generace
Střešní nezávislá kompresorová klimatizace
Coolair RTX v novém designu a nespočtem
předností vypadá na kabině každého vozidla
nejen efektně, ale přináší i nové technické
standardy. Mimořádně dlouhá doba provozu nebo zvýšený výkon? Klimatizace řady
RTX dávají řidiči na výběr. Coolair RTX 1000

(1200W) nabízí více chladicího účinku, delší
dobu provozu při menší elektrické spotřebě
ve srovnání se současnými modely CoolAir.
Výkonnější typ RTX 2000 generuje dvojnásobný chladicí účinek a využívá svou
dostatečnou schopnost čelit vysokým teplotám v kabině po dobu až šest hodin.To vše
je možné díky nejnovější invertorové technologii kompresorů s proměnlivými otáčkami, která přispívá k vynikajícímu chladícímu
výkonu, úžasné efektivitě a tichému provozu.Velkou výhodou nového designu je malá
výška klimatizace – jen 169 milimetrů – je
plochá, elegantní a aerodynamická. Zařízení
je vybaveno stavitelným režimem výkonu
Auto, Eco, Manual a Boost, při proudových
odběrech od 5 do 25 A, dle zvoleného režimu.Volbou výkonových režimů je umožněno až 12 hodin provozu (RTX 1000), resp. 6

hodin (RTX 2000).Také v interiéru vozidla
přesvědčí klimatizace řady RTX svým moderním vzhledem a komfortním ovládáním.
Dálkové ovládání nabízí ještě příjemnější
přespání, během kterého proud vzduchu
z výdechů příjemně cirkuluje.
Klimatizace RTX byly testovány v Austrálii
za extrémních teplot a podmínek s cílem
zajistit nejlepší kvalitu a výkon produktu.

Montážní kity
Specifické montážní kity jsou řešením pro
všechny běžné kabiny nákladních vozidel
DAF, Iveco, MAN, Mercedes-Benz, Renault
a Scania a pro nové modely vozidel jsou
kity postupně aktualizovány. Dokonce
i na všechna ostatní vozidla jsou klimatizace Dometic připraveny se svými univerzálními montážními sadami.

montážní kity
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graf výkonostního testu
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Výkonnostní testy potvrzují
nejlepší hodnocení pro RTX
CoolAir RTX nezávislé kompresorové klimatizace nabízejí příjemný chlad a to i při
rostoucí okolní teplotě. Na rozdíl od některých konkurenčních produktů bylo při
testech v akreditované laboratoři dosaženo
deklarovaného chladicího výkonu a to i při
okolních teplotách 52°C.

Kompresorové klimatizace
COOLAIR RT880 a SP950

sídlo firmy
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Klimatizace Dometic RTX 1000 a RTX
2000 byly podrobeny testům u nezávislé
zkušební laboratoře a na certifikované zkušební stolici v interní Dometic laboratoři.
Klimatizace byly dlouhodobě testovány
v agresivní solné mlze, pod tlakovou vodou,
dále podstoupeny crash testům, vibračním,
teplotním a výkonovým testům v nejnepříznivějších australských podmínkách. Certifikace ADR je samozřejmostí.
Výsledek: vhodné pro silnici a to bez jakýchkoliv omezení! Provozní bezpečnost,
kvalita materiálu a provedení splňují nejvyšší standardy.

Legendární kompresorové autolednice
ENGEL s proslulým Swing kompresorem,
termoelektrické, absorbční a kompresorové autolednice Dometic – WAECO a kompresorové boxy Indel B patří ke standardní
nabídce firmy DALIX.Trvalá nabídka z více
jak 100 modelů autolednic (boxy a vestavné lednice) je doplněna o pasivní chladící
boxy a produkty umožňující individuální
stavbu autolednic. Na vyžádání lze chlazení
doplnit režimem ohřevu, teplotu řídit, sledovat a také zaznamenávat.To vše 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 prvovýrobě.Velkou výhodou jsou rozsáhlé, vlastní sklady firmy DALIX, umožňující
okamžité dodání zboží. 
■

8/ 2016

Klimatizace CoolAir RT 880, dodávaná
jako kompaktní jednotka, patří při výkonu
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 výparníkové jednotky pouhých 58 mm nad střechou vozidla,
umožňuje instalaci i na většinu kabin, u kterých to doposud nebylo možné. Předností
všech modelů klimatizací Dometic – WAETrucker
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