
ΟΔΗΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ  
ΨΥΓΕΙΑ

ΒΡΕΙΤΕ ΤΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΨΥΓΕΙΟ  
ΓΙΑ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΑΣ Η ΤΟ ΣΚΑΦΟΣ
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΤΑΝ
ΕΠΙΛΕΓΕΤΕ ΤΟ «ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ» ΨΥΓΕΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

4 
Ποιές τεχνολογίες ψύξης διατίθενται για διαβίωση εν κινήσει? 

6 
 Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των ψυγείων 
απορρόφησης και των ψυγείων με συμπιεστή;

8 
Ποιον τύπο ψυγείου αναζητάτε; Εντοιχισμένο, ανεξάρτητο, 
συρταρωτό ή προσαρμοσμένο στα μέτρα σας;

9 
Σταθερό ψυγείο ή φορητό ψυγείο; 

11 
Συχνές ερωτήσεις σχετικά με την παροχή ενέργειας

14-29 
Ψυγεία για αυτοκινούμενα τροχόσπιτα, σκάφη και κάμπινγκ βαν

 

24 
Αντικατάσταση παλιού με νέο – απλή ανταλλαγή 

30 
Εξατομικευμένες λύσεις ψύξης

 

34-54 
Γκάμα ψυγείων

Αυτός ο οδηγός αγοράς θα σας βοηθήσει να βρείτε την καλύτερη συσκευή ψύξης για τις 
προσωπικές σας ανάγκες.  

Για την πλήρη γκάμα επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας 

dometic.com

13 
Ποια είναι τα οφέλη ενός χειμερινού 
καλύμματος;

Οι λάτρες της κατασκήνωσης, του τροχόσπιτου σε όλο τον κόσμο μοιράζονται την αγάπη 
για ελευθερία και ανεξαρτησία. 
Για αυτό τον λόγο, οι περισσότεροι ταξιδεύουν με άφθονες προμήθειες– φυσικά σε σωστή 
θερμοκρασία ψύξης για ιδανική απόλαυση. Αλλά ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος ώστε 
τα τρόφιμα και τα ποτά του ταξιδιού να διατηρούνται φρέσκα; Η Dometic προσφέρει την 
πιο ευρεία γκάμα ψυγείων για χρήση κατά τη διάρκεια του ταξιδιού: αθόρυβα ψυγεία 
απορρόφησης και ισχυρές συσκευές με συμπιεστή με τμήμα κατάψυξης, ανεξάρτητα ή 
κομψά εντοιχισμένα στην κουζίνα, πολλά ντεκόρ και σχέδια, πολλές κατηγορίες μεγεθών 
και τιμών, απλές λύσεις και μοντέλα ανώτερης ποιότητας καθώς και πληρώς εξοπλισμένα 
όπως το ψυγείο στο σπίτι σας.

ΔΥΣΚΟΛΕΥΕΣΤΕ ΣΤΗΝ 
ΕΠΙΛΟΓΗ;

ΥΠΑΡΧΕΙ ΒΟΗΘΕΙΑ...

Η έκδοση, οι προδιαγραφές και η διαθεσιμότητα υπόκεινται σε αλλαγές στα πλαίσια της τεχνικής βελτίωσης.

ΤΡΌΦΙΜΑ & ΠΌΤΑ
ΨΥΓΕΙΑ
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ  
ΕΞΕΤΑΣΕΤΕ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

Δεν υπάρχει ψυγείο κατάλληλο για κάθε περίσταση. Όπως 
οτιδήποτε στη ζωή, έτσι και κάθε τεχνολογία ψύξης, έχει τα 
πλεονεκτήματά της και τους περιορισμούς της. Υπάρχουν 
διάφοροι παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Η 
απόφαση αγοράς δεν εξαρτάται μόνο από τον τύπο και το 
μέγεθος του οχήματος, αλλά επίσης από τους αγαπημένους 
σας ταξιδιωτικούς προορισμούς και τον αριθμό των ατόμων που 
πρέπει να καλυφθούν.
Πριν προβείτε στην αγορά, αξίζει τον κόπο να μελετήσετε καλύτερα 
το πώς λειτουργεί η ψύξη και ποιες τεχνολογίες διατίθενται. 

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Η ΨΥΞΗ

Τα περισσότερα ψυγεία βασίζονται στη φυσική αρχή ότι μια ουσία 
όταν αλλάζει από υγρή σε αέρια κατάσταση (κατά την εξάτμιση) 
αφαιρεί θερμότητα από το περιβάλλον της (στην περίπτωση μας 
από τον εσωτερικό χώρο του ψυγείου). Το ίδιο φαινόμενο είναι 
υπεύθυνο για την ψύξη του σώματός μας όταν ιδρώνουμε : ο 
ιδρώτας εξατμίζεται στο δέρμα μας και αποβάλει τη θερμότητα.
Ανάλογα με την τεχνολογία ψύξης, η μετάβαση από υγρό σε 
αέριο πραγματοποιείται με διαφορετικούς τρόπους. Τα ψυγεία 
απορρόφησης χρησιμοποιούν μια πηγή θερμότητας (αέριο ή 
ηλεκτρισμό) για να ψύξουν τον εσωτερικό χώρο του ψυγείου. Τα 
ψυγεία με συμπιεστή αντλούν ένα ψυκτικό μέσο διαμέσου ενός 
ψυκτικού κυκλώματος.
 

ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ 12 Η 24 VOLT DC

ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩ 
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ

ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΡΙΟΥ

ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΑΘΟΡΥΒΑ

ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ  
(230 VOLT Η 100 – 240 VOLT AC) 

ΨΥΞΗ ΜΕ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ  
ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Η ΨΥΞΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ

ΨΥΞΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ  
ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Η ΨΥΞΗ ΜΕ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ

Ένα συμπυκνωμένο διάλυμα αμμωνίας θερμαίνεται σε έναν 
καυστήρα και εξέρχεται ως ατμός. Η συμπιεσμένη αέρια αμμωνία 
στη συνέχεια υγροποιείται σε έναν συμπυκνωτή. Μέσω παροχής 
υδρογόνου, εξατμίζεται και αφαιρείται θερμότητα από το δοχείο 
αποθήκευσης. Η αέρια αμμωνία στη συνέχεια εισέρχεται στον 
απορροφητή όπου απορροφάτε σε ασθενές διάλειμμα αμμωνίας. 
Στο τέλος, το κορεσμένο διάλυμα επιστρέφει στον καυστήρα όπου 
ο συνολικός κύκλος ξεκινά εκ νέου.

Οι μονάδες συμπιεστών λειτουργούν χρησιμοποιώντας ένα 
ψυκτικό μέσο που αλλάζει από υγρή σε αέρια κατάσταση στον 
εξατμιστή. Σε αυτήν τη διαδικασία αποβάλλεται θερμότητα από 
τον εσωτερικό χώρο του ψυγείου - η θερμοκρασία μειώνεται. 
Ο συμπιεστής αναρροφά το ψυκτικό μέσο, το συμπιέζει και το 
περνάει στον συμπυκνωτή. Εδώ, η απορροφημένη θερμότητα 
απελευθερώνεται στην ατμόσφαιρα. Το ψυκτικό μέσο υγροποιείται 
ξανά και ρέει προς τον εξατμιστή όπου ο κύκλος επαναλαμβάνεται.

Συμπυκνωτής

Ξηραντήρας

Τριχοειδής σωλήνας

ΣυμπιεστήςΕξατμιστής

Υγ
ρό

Α
έρ

ιο

Συμπυκνωτής

Απορροφητής

Καυστήρας

Χώρος αποθήκευσης

Εξατμιστής

2020
B E S T E
MARKEN

1. PLATZ
Dometic 
Kühlschränke

Absorbertechnik

Kompressortechnik

Η έκδοση, οι προδιαγραφές και η διαθεσιμότητα υπόκεινται σε αλλαγές στα πλαίσια της τεχνικής βελτίωσης.

ΤΡΌΦΙΜΑ & ΠΌΤΑ
ΨΥΓΕΙΑ
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ΨΥΓΕΙΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ Η  
ΨΥΓΕΙΟ ΜΕ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ 

Ας εξετάσουμε πιο λεπτομερώς τα επιμέρους συστήματα, τα χαρακτηριστικά, τα πλεονεκτήματα και τους περιορισμούς 
τους. Αυτό στη συνέχεια θα σας οδηγήσει αυτόματα στη "δική σας" τεχνολογία ψύξης και στο "δικό σας" ψυγείο.

 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Αθόρυβη ψύξη - μπορεί να τοποθετηθεί κοντά σε κρεβάτι
• Ψύξη με 3 πηγές ενέργειας: αέριο,  

12/24 V DC ηλεκτροδότηση μπαταρίας,  
230 V DC ηλεκτροδότηση δικτύου*

• Αντοχή στη φθορά και χωρίς απαιτήσεις συντήρησης 
• Υψηλή αξιοπιστία και μεγάλη διάρκεια ζωής

  ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Υψηλότερη κατανάλωση ενέργειας από τα ψυγεία με 
συμπιεστή

• Δεν είναι κατάλληλα για χρήση σε ακραίες θερμοκρασίες  
περιβάλλοντος πάνω από + 32 °C (έρημοι, τροπικές 
περιοχές**) – εκτός από τη νέα σειρά 10, βλέπε σελίδα 16

• Η λειτουργία αερίου δεν επιτρέπεται σε φεριμπότ ή σκάφη 
• Δεν λειτουργούν αποδοτικά υπό κλίση > 5 – 6 °C

ΨΥΓΕΙΑ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ
ΑΘΟΡΥΒΗ ΨΥΞΗ  
ΜΕ ΤΡΕΙΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Τα ψυγεία απορρόφησης είναι απολύτως αθόρυβα, έτσι ώστε 
να μπορούν να τοποθετηθούν ακόμη και κοντά σε ένα κρεβάτι 
χωρίς να ενοχλούν τον ύπνο ή την ξεκούραση. Επιπλέον, σας 
παρέχουν εξαιρετική ανεξαρτησία ως προς την παροχή ενέργειας. 
Πολύ πρακτική λύση για τους λάτρες του κάμπινγκ: Λειτουργούν 
με ενέργεια ηλεκτρικού δικτύου ή μπαταρίας αλλά και με υγραέριο 
(LPG). Τα μοντέλα AES της Dometic με αυτόματη επιλογή 
ενέργειας μπορούν επίσης να λειτουργούν με φωτοβολταϊκό 
πάνελ.
Άλλα πλεονεκτήματα είναι η σχεδόν παροιμιώδης αξιοπιστία 
και η μεγάλη διάρκεια ζωής, με σχεδόν μηδενικές απαιτήσεις 
συντήρησης (εκτός από τον καυστήρα). Και, μην ξεχνάμε, το καλά 
οργανωμένο εσωτερικό – τόσο καλά εξοπλισμένο που μπορεί να 
συγκριθεί ακόμη και με το ψυγείο στο σπίτι σας.

* Τα ψυγεία AES είναι επίσης κατάλληλα για λειτουργία με φωτοβολταϊκά
** Συμβουλή: Οι επιδόσεις των ψυγείων απορρόφησης μπορούν να βελτιωθούν 
χρησιμοποιώντας ανεμιστήρα.

ΨΥΓΕΙΑ ΜΕ 
ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ - Η ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ  
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΑΤΡΕΣ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Τα ψυγεία με συμπιεστή ψύχουν σε κάθε κατάσταση - ακόμη και 
σε τροπικές θερμοκρασίες πάνω από +40 °C και σε κεκλιμένες 
θέσεις (π.χ. σε δρόμους με κλίση ή σε σκάφη). Λειτουργούν 
ανεξάρτητα από την εξωτερική θερμοκρασία και παρέχουν τις πιο 
υψηλές επιδόσεις ψύξης για όλες τις εφαρμογές εν κινήσει ενώ 
καταναλώνουν πολύ χαμηλή ενέργεια. Τα ψυγεία με συμπιεστή 
της Dometic λειτουργούν σε όλα τα δίκτυα συνεχούς ρεύματος 
DC (12 ή 24 V DC) και - με τον αντίστοιχο αντάπτορα ηλεκτρικού 
δικτύου (Βλέπε σελίδα 54) – ακόμα και στην πρίζα. Επίσης, είναι 
κατάλληλα για κατάψυξη έως –18 °C, έτσι ώστε το κρέας για 
μπάρμπεκιου, τα παγωτό και τα ψαριά να παραμένουν πάντα σε 
άριστη κατάσταση. Οι λάτρες του ηλίου θα εκτιμήσουν επίσης το 
γεγονός ότι τα ψυγεία με συμπιεστή είναι προσαρμοσμένα για 
λειτουργία με φωτοβολταϊκά.

  ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Άριστη ψυκτική απόδοση ακόμη και σε ακραίες  
θερμοκρασίες περιβάλλοντος

• Ψύξη και κατάψυξη έως –18 °C 
• Λειτουργία με 12 / 24 V DC (100 – 240 V AC)
• Ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας
• Άψογη λειτουργία σε κεκλιμένη θέση  

(κεκλιμένοι δρόμοι, σκάφη, κλπ.)
• Αυτόνομη λειτουργία με φωτοβολταϊκό πάνελ

  ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Μειωμένη αυτονομία ενέργειας - λειτουργία αερίου αδύνατη
• Ήσυχο αλλά όχι αθόρυβο (βουητό συμπιεστή)

12 V 230 V LPG ΑΘΟΡΥΒΟ 12/24 V 100 – 240 V
(CRX 140)

 ΣΥΜΒΟΥΛΗ

ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ 
ΓΙΑ ΤΡΟΠΙΚΕΣ 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Σας αρέσουν τα 
ταξίδια σε ερήμους 
ή σε τροπικές 
περιοχές; Τα ψυγεία με 
συμπιεστή της Dometic 
εγγυούνται αξιόπιστη 
κατάψυξη ακόμη και 
σε θερμοκρασίες 
περιβάλλοντος πάνω 
από +40 °C.

Η έκδοση, οι προδιαγραφές και η διαθεσιμότητα υπόκεινται σε αλλαγές στα πλαίσια της τεχνικής βελτίωσης.

ΤΡΌΦΙΜΑ & ΠΌΤΑ
ΨΥΓΕΙΑ

ΠΟΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΨΥΞΗΣ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΓΙΑ ΣΑΣ;
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ΤΙ ΑΝΑΖΗΤΑΤΕ; 
Ένα ανεξάρτητο ψυγείο κάτω από την τέντα σας ή ένα που ενσωματώνεται αρμονικά στην κουζίνα σας; Μια λύση που παρέχει 
εξοικονόμηση χώρου για το κάμπινγκ βαν ή το σκάφος σας; Ή ένα ιδιαίτερα μεγάλο ψυγείο με ευρύχωρη κατάψυξη για να είναι 

ευχαριστημένη η οικογένεια και οι φίλοι καθ’όλη τη διάρκεια του ταξιδιού; 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ  
ΨΥΓΕΙΑ

ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΕΝΑ 
ΨΥΓΕΙΑ

• Μπορούν να 
τοποθετηθούν 
οπουδήποτε επιθυμείτε - 
τέντα, σκηνή, ακόμη και 
δίπλα σε κρεβάτι

• Αθόρυβη ψύξη 
απορρόφησης 

• Τρεις πηγές ενέργειας 
για μέγιστη ευελιξία και 
ανεξαρτησία

Βλέπε σελίδα 23

• Ευρεία γκάμα ψυγείων 
απορρόφησης και 
ψυγείων με συμπιεστή 
για αυτοκινούμενα και 
τροχόσπιτα

• Ισχυρά ψυγεία με 
συμπιεστή για γιοτ και 
σκάφη

• Φόρτωση από πάνω που 
εξοικονομεί χώρο για 
περιορισμένους χώρους

Βλέπε σελίδες 16 – 27

ΣΥΡΤΑΡΩΤΑ  
ΨΥΓΕΙΑ

ΑΝΩ 
ΦΟΡΤΩΣΗΣ  

ΨΥΓΕΙΑ

ΨΥΚΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ

• Άνετη συρταρωτή 
πρόσβαση στις 
προμήθειές σας

• Δυο μοντέλα με 
αφαιρούμενο τμήμα 
κατάψυξης

• Μικρά συρταρωτά ψυγεία 
που μετατρέπουν τον μη 
χρησιμοποιούμενο χώρο 
σε χώρο ψύξης

Βλέπε σελίδα 28 

• Εξοικονόμηση χώρου, 
σχεδίαση μικρών 
διαστάσεων, είναι ιδανικά 
για μικρούς χώρους

• Κατάλληλα για 
φωτοβολταϊκά

• Εξαιρετική ψυκτική 
απόδοση 

Βλέπε σελίδα 29

• Έξυπνες λύσεις 
για τη δημιουργία 
εξατομικευμένου ψυκτικού 
χώρου

• Ευρεία γκάμα 
εξαρτημάτων (ψυκτικές 
μονάδες, συμπυκνωτές, 
εξατμιστές)

• Ιδανικά για εγκατάσταση 
DIY

Βλέπε σελίδες 30 – 33

ΣΤΑΘΕΡΟ ΨΥΓΕΙΟ Η ΦΟΡΗΤΟ ΨΥΓΕΙΟ;
Τα ψυγεία σας δίνουν την άνεση που έχετε στο σπίτι σας: τα πάντα 
είναι καλά οργανωμένα για εύκολη πρόσβαση. Το μειονέκτημα 
είναι ότι ο κρύος αέρας "φεύγει έξω" κάθε φορά που ανοίγει η 
πόρτα, διότι είναι βαρύτερος από τον αέρα περιβάλλοντος. 
Όταν ανοίγει συχνά η πόρτα (π.χ. όταν ταξιδεύετε με παιδιά) το 
ψυγείο σας θα καταναλώνει πολλή ενέργεια για τη διατήρηση της 
προεπιλεγμένης θερμοκρασίας. 
Τα φορητά ψυγεία, αντίθετα, ανοίγουν από πάνω, όπως ένας 
καταψύκτης. Αυτό σημαίνει ότι ο κρύος αέρας θα παραμένει μέσα 
όταν ανοίγει το καπάκι. 

Η συμβουλή μας: Συνδυάστε τα καλύτερα στοιχεία και από τα 
δύο - ένα ψυγείο για άνετη πρόσβαση στις προμήθειές σας και 
ένα φορητό ψυγείο για φιάλες ποτών ή άλλα καλούδια που θέλετε 
να έχετε σε κοντινή απόσταση κατά τη διάρκεια της διαδρομής.

Αναζητάτε το σωστό φορητό ψυγείο;  
Ο οδηγός αγοράς Dometic για φορητά ψυγεία θα σας βοηθήσει.

BUYING GUIDE

BUYING GUIDE  
COOLERS

FIND THE RIGHT COOLING BOX FOR YOUR VEHICLE

Η έκδοση, οι προδιαγραφές και η διαθεσιμότητα υπόκεινται σε αλλαγές στα πλαίσια της τεχνικής βελτίωσης.

ΤΡΌΦΙΜΑ & ΠΌΤΑ
ΨΥΓΕΙΑ
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ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ  
ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΟΙΑ ΠΗΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΑ ΕΠΙΛΕΞΕΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
 AES ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΩ;

 Το σύστημα Αυτόματης Επιλογής Ενέργειας θα προτιμά την 
ενέργεια του ηλεκτρικού δικτύου όταν αυτή είναι διαθέσιμη. Η 
επόμενη προτεραιότητα είναι το αέριο. Ο λόγος πίσω από αυτό 
είναι η προστασία των αποθεμάτων αερίου στο όχημα για τη 
μέγιστη δυνατή αυτονομία ενέργειας. Η λειτουργία 12 Volt θα 
επιλέγεται μόνο κατά τη διάρκεια της διαδρομής όταν ο κινητήρας 
λειτουργεί και η μπαταρία μπορεί να φορτίζεται μέσω του δυναμό. 
Όλα τα μοντέλα AES σας παρέχουν τη δυνατότητα χειροκίνητης 
επιλογής ενέργειας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε επίσης ηλιακή 
ενέργεια για ψύξη εάν το θέλετε.

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΩ ΟΤΑΝ ΣΒΗΝΕΙ Η ΦΛΟΓΑ ΑΕΡΙΟΥ;

 Όλα τα μοντέλα ψυγείων MES και AES διαθέτουν ηλεκτρονικό 
αναφλεκτήρα, ώστε η φλόγα να αναφλέγεται αυτόματα εάν έχει 
σβήσει. Δεν απαιτείται καμία ενέργεια - εκτός αν φυσικά, η φιάλη 
αερίου σας είναι άδεια! Μπορείτε να ελέγξετε εύκολα τη στάθμη 
πλήρωσης με τον ελεγκτή αερίου Dometic.

LPG

12 V

230 V

ΕΝΑ ΤΑΞΕΙΔΙ ΧΩΡΙΣ ΤΕΛΟΣ 
 
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΚΕΛΑ

Θα θέλαμε να σας συστήσουμε τον Λεάντερ, τη Μαρία και τον γιο 
τους, Λένοξ. Αυτοί οι τρεις τολμηροί ταξιδιώτες βρίσκονται αυτή 
τη στιγμή καθ' οδόν από τις Άλπεις της Αυστρίας - από όπου 
κατάγονται - προς τις νότιες Άλπεις της Νέας Ζηλανδίας. Σ’ αυτό 
το ταξίδι θα διανύσουν περίπου 30.000 χιλιόμετρα διασχίζοντας 
τρεις ηπείρους, τέσσερις κλιματικές ζώνες και έντεκα ζώνες ώρας. 
Αφού φτάσουν στον προορισμό τους, θα έχουν περάσει περίπου 
δυόμισι χρόνια στους δρόμους του κόσμου. Θα τους συνοδεύει - 
ενώ θα τους παρέχει καταφύγιο, συν προστασία και μεταφορά - ο 
αρχηγός των λύκων, ο Ακέλα. Η οικογένεια εμπνεύστηκε το
όνομα Ακέλα που έδωσε στο παλιό και αξιόπιστο φορτηγό της, 
από το Βιβλίο της Ζούγκλας.

Ποιο προϊόν κάνει τη ζωή τους ευκολότερη όταν είναι μακριά από το 
σπίτι; Αρκετά δύσκολη ερώτηση, επειδή είμαστε πάντα στο σπίτι - 
μέσα στο φορτηγό μας. Και έχουμε μαζί μας όλα όσα χρειαζόμαστε, 
" αναφέρει η Μαρία. Στην ερώτηση για το ποιο είναι το αγαπημένο 
τους γεύμα καθ' οδόν, όλοι στην οικογένεια συμφωνούν: Wurst-
nudeln και Palatschinken! (Που σημαίνει μακαρόνια με μπέικον και 
αυγά και τηγανίτες, σε Αυστριακό στιλ. Για να αποθηκεύουν γάλα, 
αυγά και άλλα αναλώσιμα φαγητά έχουν ένα ψυγείο με συμπιεστή 
CRX 110.)

 akela.world.com

Η έκδοση, οι προδιαγραφές και η διαθεσιμότητα υπόκεινται σε αλλαγές στα πλαίσια της τεχνικής βελτίωσης.

ΤΡΌΦΙΜΑ & ΠΌΤΑ
ΨΥΓΕΙΑ
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ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΟ ΘΑ ΔΙΑΡΚΕΣΕΙ Η ΦΙΑΛΗ LPG  
ΟΤΑΝ ΤΟ ΨΥΓΕΙΟ ΜΟΥ ΨΥΧΕΙ ΜΕ ΑΕΡΙΟ;

 Ένα ψυγείο απορρόφησης μεσαίου μεγέθους καταναλώνει 
περίπου 250 γραμμάρια αερίου σε 24 ώρες (ένα μεγάλο θα 
απαιτούσε, για παράδειγμα, 380 gr). Ένα μοντέλο 100 λίτρων 
με κατάψυξη 10 λίτρων χρειάζεται περίπου 3 kg υγραερίου για 
μια ολόκληρη εβδομάδα διακοπών. Αν ξεκινήσετε με δυο γεμάτες 
φιάλες 11 kg, θα έχετε αρκετό αέριο για μαγείρεμα και ψύξη για 
ολόκληρο το ταξίδι.

ΤΙ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΑΝ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΡΙΟΥ ΔΕΝ 
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ – Π.Χ. ΣΕ ΕΝΑ ΠΟΡΘΜΕΙΟ;

 Η λειτουργία του ψυγείου απορρόφησής σας με ενέργεια 
μπαταρίας 12 Volt είναι δυνατή μόνο για μικρά διαστήματα. 
Διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος η προστασία της μπαταρίας να 
διακόψει την παροχή ενέργειας και το παγωτό σας να λιώσει στην 
κατάψυξη. 
 
Εδώ υπάρχουν τέσσερις εναλλακτικές λύσεις: 
1. Να αγοράσετε αναλώσιμα τρόφιμα στον προορισμό των 

διακοπών σας.
2. Ρωτήστε τον υπεύθυνο του πορθμείου αν υπάρχει σύνδεση 

με το ηλεκτρικό δίκτυο και κάντε μια κράτηση.
3. Να επιλέξετε ένα ψυγείο με συμπιεστή.
4.  Αποθηκεύσατε τα αναλώσιμα τρόφιμα σε ένα φορητό 

ψυγείο με συμπιεστή.

ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩ ΤΟ ΨΥΓΕΙΟ  
ΜΟΥ ΜΕ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ;

 Ναι, μπορείτε. Όλα τα ψυγεία με συμπιεστή της Dometic είναι 
κατάλληλα για χρήση με φωτοβολταϊκό πάνελ. Αυτή η οικολογική 
δυνατότητα διατίθεται επίσης σε όλα τα ψυγεία απορρόφησης 
της Dometic με αυτόματη επιλογή ενέργειας (AES).

ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΩ ΤΟ ΨΥΓΕΙΟ ΜΕ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ  
ΣΤΗΝ ΠΡΙΖΑ ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ ΜΟΥ;

 Τα περισσότερα ψυγεία με συμπιεστή της Dometic παρέχονται με 
σύνδεση 12/24 Volt. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να λειτουργούν 
και στα δυο κυκλώματα συνεχούς ρεύματος DC, αλλά όχι σε 
ένα σύστημα εναλλασσόμενου ρεύματος AC. Για τη σύνδεση σε 
ηλεκτρική πρίζα χρειάζεστε έναν αντάπτορα ηλεκτρικού δικτύου 
(Βλέπε σελίδα 54).

Διατίθενται οι εξής αντάπτορες Dometic:

• EPS 100 για σύνδεση σε 230 V AC
•  MPS 35 / MPS 50 / MPS 80 για σύνδεση σε  

110 – 240 V AC

ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΤΟ ΧΕΙΜΩΝΑ

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΟΦΕΛΗ  
ΕΝΟΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ;

    ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
 Πώς να επιτύχετε την καλύτερη δυνατή απόδοση του ψυγείου σας

• Ψύξτε εκ των προτέρων τις προμήθειές σας στο οικιακό ηλεκτρικό δίκτυο ή 
στο οικιακό ψυγείο

• Αποφύγετε τα συχνά ανοίγματα της πόρτας
• Εξασφαλίστε κατάλληλο εξαερισμό (π.χ. τοποθετώντας έναν ανεμιστήρα στο 

πίσω μέρος του ψυγείου απορρόφησής σας).

Ένα χειμερινό κάλυμμα προστατεύει την ψυκτική μονάδα του 
ψυγείου σας σε κρύες καιρικές συνθήκες για τη διατήρηση της 
ψυκτικής του απόδοσης. Επίσης, εμποδίζει τον παγωμένο αέρα 
να εισέλθει μέσα στο όχημα. 
Η Dometic προσφέρει προσαρμοσμένα χειμερινά καλύμματα 
τόσο για ψυγεία απορρόφησης με μία όσο και με δυο πόρτες. Τα 
καλύμματα έχουν το ίδιο μέγεθος όπως η σχάρα αερισμού. Απλά 
τα αλλάζετε κατά την έναρξη της χειμερινής περιόδου.

Η έκδοση, οι προδιαγραφές και η διαθεσιμότητα υπόκεινται σε αλλαγές στα πλαίσια της τεχνικής βελτίωσης.

ΤΡΌΦΙΜΑ & ΠΌΤΑ
ΨΥΓΕΙΑ

 ΣΥΜΒΟΥΛΗ
Το Dometic CoolMatic CRX 140 μπορεί να συνδεθεί σε 
οποιαδήποτε πηγή εναλλασσόμενου ρεύματος και σε 
οποιαδήποτε παροχή ηλεκτρικού δικτύου στον κόσμο: μια 
σύνδεση 12/24 Volt και 100 – 240 Volt περιλαμβάνεται ως 
βασικός εξοπλισμός.
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ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΕΝΑ ΨΥΓΕΙΑ
Σας ενδιαφέρει ένα εντοιχισμένο ψυγείο, το οποίο ενσωματώνεται 
στην κουζίνα του αυτοκινούμενου, του κάμπινγκ βαν ή του 
σκάφους σας; Επιλέξτε από την πιο ευρεία γκάμα που διατίθεται 
αυτή τη στιγμή στην αγορά και η οποία περιλαμβάνει αμέτρητα 
μοντέλα, μεγέθη και διαρρυθμίσεις. 

Οι επόμενες σελίδες σας παρέχουν μια επισκόπηση των 
διαθέσιμων σύγχρονων μοντέλων και των εξαιρετικών 
χαρακτηριστικών τους. Αν σκοπεύετε να αντικαταστήσετε ένα 
υφιστάμενο ψυγείο με ένα καινούργιο που έχει πιο κομψή 
εμφάνιση, είναι καλύτερα εξοπλισμένο και καταναλώνει λιγότερη 
ενέργεια, δείτε τον “πίνακα ανταλλαγής” στη σελίδα 25.

ΓΙΑ ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΑ

Αθόρυβη ψύξη απορρόφησης με τρεις πηγές ενέργειας ή ισχυρή, υψηλής εξοικονόμησης, 
τεχνολογία συμπιεστή - η επιλογή είναι δική σας.

•   ΝΕΟ Dometic Σειρά 10 – νέα οικογένεια ψυγείων με αριστερή/δεξιά φορά ανοίγματος  
•  Dometic Σειρά 8 – ψυγεία μικρού πλάτους με μία πόρτα
•  Dometic Σειρά 5 – κλασικά μικρών διαστάσεων
•  Dometic CoolMatic Σειρά CRX – ψυγεία με συμπιεστή 3 σε 1 για ψύξη, κατάψυξη ή και τα δυο

ΓΙΑ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΒΑΝ

Αναζητάτε ένα πλήρως εξοπλισμένο ψυγείο για την κουζίνα του κάμπινγκ βαν σας; Ορίστε:

•  ΝΕΟ Dometic RC 10.4: Το πρώτο ψυγείο της σειράς 10 με συμπιεστή για κάμπινγκ βαν - εξίσου καλά   
 εξοπλισμένο όπως τα αντίστοιχα μεγαλύτερα μοντέλα! Τώρα με πόρτα με διπλό μεντεσέ.

•  Dometic CoolMatic Σειρά CRX – Ψυγεία 3 σε 1 για ψύξη, κατάψυξη ή και τα δυο 
•  Dometic RMV 5305: Ψυγείο για κάμπινγκ βαν της σειράς 5 με χαρακτηριστικά εξοπλισμού της σειράς 8 

ΓΙΑ ΓΙΟΤ ΚΑΙ ΣΚΑΦΗ 

Τα ψυγεία με συμπιεστή είναι η ιδανική επιλογή για χρήση σε σκάφη για τουλάχιστον τρεις λόγους: 

1.  Σας παρέχουν τον ενεργειακά πιο οικονομικό τρόπο λειτουργίας ώστε να διατηρούνται κρύες οι προμήθειές 
σας, κάνοντας την καλύτερη δυνατή χρήση της πολύτιμης ενέργειας μπαταρίας ή της παροχής ρεύματος στη 
στεριά. 

2.  Λειτουργούν άψογα σε κεκλιμένη θέση (π.χ. κατά την πλεύση σε μεγάλες γωνίες κλίσης του σκάφους)
3. Απαιτούν περιορισμένο αερισμό. Οι ψυκτικές μονάδες τους μπορούν να ψύχονται είτε με αέρα είτε με   
 θαλασσινό νερό.

Dometic CoolMatic Σειρά CRX – Ψυγεία 3 σε 1 για ψύξη, κατάψυξη ή και τα δυο

ΓΙΑ ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΑ ΚΑΙ 
ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΑ 

ΓΙΑ ΓΙΟΤ ΚΑΙ ΣΚΑΦΗ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΒΑΝ

Αθόρυβα ψυγεία απορρόφησης με τρεις πηγές 
ενέργειας ή ισχυρά ψυγεία με συμπιεστή

Ψυγεία με συμπιεστή υψηλής απόδοσης–
αξιόπιστα σε όλες τις καιρικές συνθήκες, ακόμη 
και σε τροπικά νερά

Ψυγεία μικρού πλάτους - καλά εξοπλισμένα 
όπως τα μεγαλύτερα αντίστοιχα 

Η έκδοση, οι προδιαγραφές και η διαθεσιμότητα υπόκεινται σε αλλαγές στα πλαίσια της τεχνικής βελτίωσης.

ΤΡΌΦΙΜΑ & ΠΌΤΑ
ΨΥΓΕΙΑ



16 — DOMETIC.COM MOBILE LIVING MADE EASY — 17

DOMETIC ΣΕΙΡΑ 10

ΝΕΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ  
ΨΥΓΕΙΩΝ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ/ΔΕΞΙΑΣ

Οι πόρτες τους ανοίγουν τόσο αριστερά όσο και δεξιά. Αυτό από 
μόνο του καθιστά τη νέα οικογένεια ψυγείων μας της σειράς 10 
μια ξεχωριστή κατηγορία. Μοναδικές πόρτες με διπλό μεντεσέ 
και μεταβλητό εσωτερικό που σας επιτρέπουν να μεγιστοποιείτε 
τον διαθέσιμο χώρο χωρίς συμβιβασμούς. Κομψά, ενεργειακά, 
οικονομικά και τόσο εύκολα στη χρήση - είναι μια εξαιρετική 
αναβάθμιση για τη κινητή κουζίνα σας.

Πλήρης οικογένεια προϊόντων
Τα ψυγεία μας απορρόφησης της σειράς 10 βραβεύτηκαν με 
περιζήτητα βραβεία του κλάδου ήδη πριν την επίσημη παρουσίαση 
στην αγορά. Αυτό μας ενέπνευσε να δημιουργήσουμε μια 
ολόκληρη νέα οικογένεια ψυγείων αριστερής/δεξιάς πόρτας από 
ψηλά εντοιχισμένα μοντέλα έως ψυγεία μικρών διαστάσεων κάτω 
από τον πάγκο, με αθόρυβη ψύξη απορρόφησης (σελίδα 18) ή 
ενεργειακά οικονομική τεχνολογία με συμπιεστή (σελίδα 19)!

ΤΜΗΜΑ ΦΡΕΣΚΩΝ 
ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ
Με ρυθμιζόμενα διαχωριστικά, 
προσαρμοζόμενη υγρασία και 
καπάκι που εξυπηρετεί επίσης ως 
πρόσθετο ράφι αποθήκευσης

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 
Έξυπνες λύσεις αποθήκευσης για 
τα πάντα - ακόμη και για φιάλες 
κρασιών

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ  
LED / TFT
Διαισθητικός έλεγχος της 
θερμοκρασίας ψύξης, της πηγής 
ενέργειας και των χαρακτηριστικών 
άνεσης. 

ΛΑΒΕΣ ΘΥΡΩΝ 
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΠΛΗΡΟΥΣ 
ΥΨΟΥΣ 
Τοποθετούνται και στις δυο 
πλευρές για άνοιγμα προς τα 
αριστερά ή προς τα δεξιά ανάλογα 
με τις απαιτήσεις

ΠΡΑΚΤΙΚΑ  
ΑΞΕΣΟΥΑΡ
Στοιβαζόμενα δοχεία, 
παγοθήκη, αυγοθήκη

  ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΠΑΝΤΕΤΑΡΙΣΜΕΝΗ ΛΥΣΗ
 ΠΟΡΤΑ ΔΙΠΛΩΝ-ΜΕΝΤΕΣΕΔΩΝ

Τα ψυγεία της σειράς 10 σας παρέχουν ένα μοναδικό πλεονέκτημα: 
την πόρτα με διπλό μεντεσέ. Χάρη σε αυτή την πατενταρισμένη λύση, 
μπορούν να ανοίγουν προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά ανάλογα 
με τις απαιτήσεις, χωρίς να χρειάζεται να αλλαχθεί ο μεντεσές. Απλά 
χρησιμοποιείτε μια από τις δυο αλουμινένιες λαβές, που εκτείνονται 
σε όλο το ύψος του ψυγείου. Ένα σύστημα ασφάλισης δυο σημείων 
διατηρεί την πόρτα σταθερά στη θέση της σε όλες τις καταστάσεις.

ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΑΡΑ LED 
Για ομοιόμορφο, ενεργειακά 
οικονομικό φωτισμό του χώρου 
του ψυγείου

Η έκδοση, οι προδιαγραφές και η διαθεσιμότητα υπόκεινται σε αλλαγές στα πλαίσια της τεχνικής βελτίωσης.

ΤΡΌΦΙΜΑ & ΠΌΤΑ
ΨΥΓΕΙΑ

DOMETIC RML 10.4T 
Ψυγείο απορρόφησης μικρού πλάτους, 133 l 

ΝΕΟ 
DOMETIC RM 10.5T / RMD 10.5XT
Ψυγείο απορρόφησης, 93 l ή 177 l

  Για τεχνικά στοιχεία και την πλήρη γκάμα βλ. σελ. 39

2020
B E S T E
MARKEN

1. PLATZ
Dometic 
Kühlschränke
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ΨΥΓΕΙΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΕΙΡΑΣ 10 

COOL ΠΟΙΚΙΛΙΑ

Η έκδοση, οι προδιαγραφές και η διαθεσιμότητα υπόκεινται σε αλλαγές στα πλαίσια της τεχνικής βελτίωσης.

ΤΡΌΦΙΜΑ & ΠΌΤΑ
ΨΥΓΕΙΑ

Η δημοφιλής σειρά RMD 10.5 ήταν η έμπνευση για την νέα γκάμα 
ψυγείων απορρόφησης αριστερής/δεξιάς φοράς ανοίγματος, η 
οποία τώρα περιλαμβάνει επίσης ένα ψηλό και μικρού πλάτους 
μοντέλο με μονή πόρτα, και τρία ψυγεία τοποθέτησης κάτω από 
πάγκο. Εδώ είναι η πλήρης οικογένεια: RMD 10.5T με διπλή 
 

 πόρτα, RMD 10.5XT με διπλή πόρτα και ιδιαίτερα βαθύ εσωτερικό 
χώρο, RML 10.4T με μονή πόρτα, RM 10.5T, RM 10.5XT και RMS 
10.5T για εγκατάσταση κάτω από τον πάγκο. Απλά επιλέξτε το 
κατάλληλο μοντέλο για το αυτοκινούμενο, το τροχόσπιτο ή το 
κάμπινγκ βαν σας!

DOMETIC RMD 10.5XT
Ψυγείο απορρόφησης, 177 l, οθόνη  
TFT, ιδιαίτερα βαθύς εσωτερικός χώρος

ΝΕΟ 
DOMETIC RMS 10.5XT / RMS 10.5T
Ψυγείο απορρόφησης, 93 l ή 83 l, οθόνη TFT οθόνη,  
RMS 10.5XT με εξαιρετικά βαθύ αποθηκευτικό χώρο

  ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ  
  ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ 

ΑΘΟΡΥΒΗ ΨΥΞΗ ΜΕ  
ΤΡΕΙΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Τα ψυγεία απορρόφησης 
λειτουργούν απολύτως αθόρυβα, 
γεγονός που τα καθιστά ιδανικά για 
συνδυαστικούς χώρους ύπνου και 
μαγειρέματος. Επιπλέον, μπορείτε 
να τα τροφοδοτείτε από το 
ηλεκτρικό δίκτυο, με μπαταρία, 
ακόμη και με υγραέριο LPG για 
ευέλικτη, αξιόπιστη, σχεδόν χωρίς 
απαιτήσεις συντήρησης λειτουργία.

Διαβάστε περισσότερα στη
σελίδα 6.

Τα βραβευμένα ψυγεία απορρόφησης αριστερής/δεξιάς φοράς 
ανοίγματος που προσφέρουμε έχουν αλλάξει τον τρόπο με τον 
οποίο διατηρούνται τα τρόφιμα και τα ποτά σε αυτοκινούμενα και 
τροχόσπιτα. Και τώρα η ιστορία επιτυχίας συνεχίζεται με μια 
πλήρη σειρά ψυγείων με συμπιεστή που διαθέτουν την ίδια 
 

σχεδίαση: RCD 10.5 και RCL 10.5 μοντέλα για μεγάλα οχήματα, 
RC 10.4 για κάμπινγκ βαν, και – σύντομα διαθέσιμα RCS 10.5 για 
εγκατάσταση κάτω από τον πάγκο. Απλά επιλέξτε το κατάλληλο 
μοντέλο για το αυτοκινούμενο, το τροχόσπιτο ή το κάμπινγκ 
βαν σας!

DOMETIC RCD 10.5XT
Ψυγείο με συμπιεστή, 177 l, οθόνη  
TFT, ιδιαίτερα βαθύς εσωτερικός χώρος

 
DOMETIC RC 10.4T 70
Ψυγείο με συμπιεστή, 70 l, οθόνη  
TFT, πόρτα με διπλό μεντεσέ

10-ΣΕΙΡΑ ΨΥΓΕΙΑ ΜΕ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ 

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΨΥΞΗΣ

  ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ
  ΙΣΧΥΣ

ΨΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΨΥΞΗ 
ΜΕΧΡΙ –18 °C

Τα ψυγεία με συμπιεστή 
προσφέρουν εξαιρετική 
εξοικονόμηση ενέργειας και ψυκτική 
απόδοση ακόμη και όταν οι 
θερμοκρασίες περιβάλλοντος 
γίνονται ακραίες. Παρέχουν 
αξιόπιστη ψύξη και κατάψυξη μέχρι 
τους - 18 °C, ακόμα και όταν 
λειτουργούν υπό κλίση. Κατάλληλες 
πηγές ενέργειας:  
Δίκτυο 12 V DC ή φωτοβολταϊκό 
πάνελ.
 
Διαβάστε περισσότερα στη
σελίδα 7.

με πλαίσιο εσοχής  
τροχού διαθέσιμο μοντέλο
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ΠΑΝΤΕΤΑΡΙΣΜΕΝΗ ΛΥΣΗ
Μεγάλη, εύκολα  
αφαιρούμενη κατάψυξη

ΒΟΛΙΚΑ  
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΑΦΗΣ
Απλά ρυθμίστε τη θερμοκρασία 
και την πηγή ενέργειας που  
ταιριάζει στις ανάγκες σας

Η έκδοση, οι προδιαγραφές και η διαθεσιμότητα υπόκεινται σε αλλαγές στα πλαίσια της τεχνικής βελτίωσης.

ΤΡΌΦΙΜΑ & ΠΌΤΑ
ΨΥΓΕΙΑ

  Για τεχνικά στοιχεία και την πλήρη γκάμα βλ. σελ. 36

DOMETIC ΣΕΙΡΑ 8

ΨΥΓΕΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΠΛΑΤΟΥΣ  
ΜΕ ΜΟΝΗ ΠΟΡΤΑ

Αναζητάτε ένα καλά εξοπλισμένο ψυγείο απορρόφησης που 
τοποθετείται μέσα στην εσοχή πλάτους 486 mm που άφησε 
πίσω του το παλιό σας ψυγείο; Τα ψυγεία απορρόφησης της 
σειράς 8 που προσφέρουμε έχουν τις ιδανικές εξωτερικές 
διαστάσεις. Επιπλέον, συσκευάζονται με θαυμάσια 
χαρακτηριστικά άνεσης, πατενταρισμένο αφαιρούμενο τμήμα 

κατάψυξης, φιλικά προς τον χρήστη χειριστήρια αφής και ένα 
συρτάρι για φρούτα και λαχανικά με ρυθμιζόμενο διαχωριστικό. 
Τα δημοφιλή ψυγεία μονής πόρτας παρέχονται με ενέργεια 
μπαταρίας ή χειροκίνητη επιλογή ενέργειας. Διατίθενται επίσης 
μοντέλα με πλαίσιο εσοχής τροχού.

12 V 230 V ΑΕΡΙΟ ΑΘΟΡΥΒΟ

DOMETIC RM
Ψυγεία απορρόφησης -  
μοντέλα μονής πόρτας 

  Για τεχνικά στοιχεία και την πλήρη γκάμα βλ. σελ. 35

DOMETIC ΣΕΙΡΑ 5

ΚΛΑΣΙΚΑ ΜΙΚΡΩΝ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

Τα ψυγεία της σειράς 5 της Dometic έχουν προσαρμοστεί ιδανικά 
στον διαθέσιμο χώρο σε οχήματα αναψυχής ενώ διαθέτουν 
εξαιρετικά ευρύχωρο εσωτερικό. Είναι διαθέσιμα σε μεγέθη από 
60 έως 80 λίτρα χωρητικότητας- και υπάρχει επίσης μοντέλο με 
ειδικό πλαίσιο εσοχής τροχού.

Τα "κλασικά μικρών διαστάσεων" παρέχονται σε ελκυστική 
μοντέρνα εμφάνιση με φιλικό προς τον χρήστη πίνακα ελέγχου. 
Άλλα ιδιαίτερα τεχνικά χαρακτηριστικά αυτής της σειράς είναι ο 
εσωτερικός φωτισμός LED, σύστημα ανάφλεξης τροφοδοτούμενο 
από μπαταρία και ρύθμιση θερμοστάτη για 230 Volt και αέριο.

12 V 230 V ΑΕΡΙΟ ΑΘΟΡΥΒΟ

ΜΟΝΤΕΛΟ- 
ΜΕ ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΕΣΟΧΗΣ 
ΤΡΟΧΟΥ 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

DOMETIC RM 5310 
Ψυγείο απορρόφησης, 60 l, 
ανάφλεξη μέσω μπαταρίας 

DOMETIC RM 5380 / 5330
Ψυγείο απορρόφησης, 80 l, ανάφλεξη μέσω μπαταρίας, 
μοντέλο με πλαίσιο εσοχής τροχού 5330, 70 l

ΑΣΦΑΛΕΣ ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΠΟΡΤΑΣ 
ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΕΡΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ



22 — DOMETIC.COM MOBILE LIVING MADE EASY — 23
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Η έκδοση, οι προδιαγραφές και η διαθεσιμότητα υπόκεινται σε αλλαγές στα πλαίσια της τεχνικής βελτίωσης.

ΤΡΌΦΙΜΑ & ΠΌΤΑ
ΨΥΓΕΙΑ

 DOMETIC RMV 5305

ΜΙΚΡΟ ΨΥΓΕΙΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ 
ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΚΛΕΙΣΤΑ ΒΑΝ

Θα χωράει ένα πλήρως εξοπλισμένο ψυγείο απορρόφησης 
στο κάμπινγκ βαν σας; 
Φυσικά, και χωράει. 
Ας πάρουμε για παράδειγμα το RMV 5305. Οι μικρές εξωτερικές 
διαστάσεις καθιστούν αυτό το καλά εξοπλισμένο ψυγείο 
απορρόφησης 73 λίτρων μια ιδανική επιλογή για κλειστά βαν. 
Μπορεί να τοποθετηθεί ψηλά μέσα σε ένα έπιπλο, αφήνοντας 
αρκετό χώρο για μια ντουλάπα ρούχων από κάτω. 

DOMETIC RMV 5305 
Ψυγείο απορρόφησης, 73 l, 
αναστρεφόμενος μεντεσές, AES 

 ΣΥΜΒΟΥΛΗ

RMV 5305 ΣΕΙΡΑ 5 
ΨΥΓΕΙΟ, ΣΕΙΡΑ 8 ΑΝΕΣΗ

Προσαρμοσμένο για κλειστά 
βαν: Το RMV 5305 μπορεί να 
τοποθετηθεί ψηλά μέσα σε ένα 
έπιπλο, αφήνοντας αρκετό χώρο 
για μια ντουλάπα ρούχων από 
κάτω. Προσφέρει χωρητικότητα 73 
λίτρα για φρέσκα και κατεψυγμένα 
τρόφιμα. έχει πολλά πλεονεκτήματα 
της σειράς 8: πατενταρισμένο 
αφαιρούμενο τμήμα κατάψυξης, 
αυτόματη επιλογή ενέργειας (AES), 
πίνακα ελέγχου αφής.

DOMETIC COMBICOOL RF / RGE

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΨΥΓΕΙΑ
Ανεξάρτητα ψυγεία που έχουν το πλεονέκτημα ότι μπορείτε να 
τα τοποθετήσετε οπουδήποτε επιθυμείτε - π.χ. στην σκηνή σας, 
στο τροχόσπιτο ή στο εξοχικό σας. Τα ψυγεία απορρόφησής μας 
μπορούν να τοποθετηθούν ακόμη και κοντά σε ένα κρεβάτι, διότι 
είναι απολύτως αθόρυβα. Μπορείτε να επιλέξετε από τρία 
μοντέλα:

RGE 2100: Το ψυγείο 96 λίτρων μπορεί να τροφοδοτηθεί 
χρησιμοποιώντας αέριο ή το ηλεκτρικό δίκτυο. Προσφέρει τις 
πρόσθετες ανέσεις ενός αφαιρούμενου μέρους του ψυγείου και 
ξεχωριστή αποθήκευση για φρούτα και λαχανικά. 

  DOMETIC RGE 2100 
Ανεξάρτητο ψυγείο απορρόφησης, 
96 l, Αέριο / 230 V AC

DOMETIC COMBICOOL RF 62 
Ανεξάρτητο ψυγείο απορρόφησης,  
56 l, Αέριο / 12 V DC / 230 V AC 

DOMETIC COMBICOOL RF 60 
Ανεξάρτητο ψυγείο απορρόφησης,  
61 l, Αέριο / 12 V DC / 230 V AC

12 V230 V ΑΕΡΙΟΑΘΟΡΥΒΟ

CombiCool RF 60 / RF 62: Δύο καλά δοκιμασμένα μοντέλα 
έτοιμα να σας ακολουθήσουν σε κάθε γωνιά της γης με 3 
εναλλακτικές πηγές ενέργειας (12 V DC / 230 V AC / αέριο). RF 
62 με ευρύχωρο τμήμα κατάψυξης, RF 60 χωρίς κατάψυξη.
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ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  
ΠΑΛΙΟΥ ΜΕ ΝΕΟ –  
ΑΠΛΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ
Θα θέλατε να αντικαταστήσετε το καλό παλιό σας ψυγείο 
απορρόφησης Dometic με ένα σύγχρονο της σειράς 5, 8 ή 10 για 
να απολαμβάνετε περισσότερη άνεση, υπερσύγχρονη τεχνολογία 
και μια συσκευή με ελκυστική εμφάνιση στην κουζίνα σας;

Εδώ μπορείτε να αποφασίσετε ποιο μοντέλο ψυγείου 
απορρόφησης ταιριάζει καλύτερα στις απαιτήσεις μεγέθους 
σας:
dometic.com/rv

ΠΑΛΙΟ ΝΕΟ

RM 200

RM 5310

RM 4210

RM 4211 LM

RM 2210

RM 4200

RM 270

RM 5330RM 4230 L

RM 2251

RM 300P/A

RMS 10.5T

RM 301**

RM 4300

RM 4290L

RM 7290L

RMS 850x 

RM 2254

RM 8400RM 4360L

RM 7360L

RM 4400 LM

RM 10.5TRM 400P/C

RM 850x 

RM 4181M Συσκευές μη διαθέσιμες πλέον  
Χωρίς αντικατάστασηRM 185R**

RM 275

RM 5380 RM 4281 LM

RM 4261

RM 2253

RM 8401
RM 4361LM

RM 6361L

RM 7361 L

ΠΑΛΙΟ ΝΕΟ

RM 4401LM

RM 10.5T

RM 400R

RM 415

RM 4405LM

RM 7405L

RM 850x

RM 4365LM**
RM 8401

RM 7365L

RM 4270

RMS 8400RM 6270

RM 7270L

RM 6271
RMS 8401

RM 7271L

RM 6291

RMS 10.5TRM 7291L

RMS 850x

RM 6401

RMS 10.5TRM 7401L

RM 850x

RM 4501L

RMD 10.5 TRM 7501L

RM 7601L

RMS 855x RMS 10.5XT

RM 4505L

RMD 10.5 TRM 7505L

RM 7605L

RMD 8501
RMD 10.5 T

RMD 8505

RMD 8551
RMD 10.5 XT

RMD 8555

** Κατά την αντικατάσταση, πρέπει να γίνουν μικρές τροποποιήσεις στο έπιπλο.

Η έκδοση, οι προδιαγραφές και η διαθεσιμότητα υπόκεινται σε αλλαγές στα πλαίσια της τεχνικής βελτίωσης.

ΤΡΌΦΙΜΑ & ΠΌΤΑ
ΨΥΓΕΙΑ
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Ευρύχωρο τμήμα λαχανικών σε όλο το πλάτος 
του ψυγείου.

Τοποθέτηση με τυπικό πλαίσιο ή εφαρμοστό 
πλαίσιο Flush-Mount

Πίνακας ελέγχου αφής

Η έκδοση, οι προδιαγραφές και η διαθεσιμότητα υπόκεινται σε αλλαγές στα πλαίσια της τεχνικής βελτίωσης.

ΤΡΌΦΙΜΑ & ΠΌΤΑ
ΨΥΓΕΙΑ

DOMETIC CRX / CRX S

ΤΑ ΨΥΓΕΙΑ 3 ΣΕ 1
Ψυγείο, κατάψυξη ή συνδυασμός και των δυο: τα ψυγεία με συμπιεστή 
της σειράς CoolMatic CRX μπορούν να προσαρμοστούν γρήγορα 
στις ανάγκες σας. Μπορείτε εύκολα να βγάλετε το τμήμα κατάψυξης 
έτσι ώστε να δημιουργηθεί χώρος για μεγαλύτερο ψυγείο ή κατάψυξη. 
Η επιθυμητή θερμοκρασία ρυθμίζεται στον πίνακα ελέγχου αφής που 
είναι τοποθετημένος στο εσωτερικό τοίχωμα και περιλαμβάνει 
φωτισμό LED. Υπάρχει ένα έξυπνο ηλεκτρονικό σύστημα πίσω από 
αυτό: το σύστημα ρυθμίζει τον αριθμό στροφών του συμπιεστή, 
επιτυγχάνοντας έτσι εξοικονόμηση ενέργειας έως 25%.

12/24 V 100 – 240 V
(CRX 140)

* Dometic CoolMatic CRX 50, CRX 65 and CRX 80 

ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΨΥΞΗΣ, ΧΑΡΗ ΣΤΟ 
ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ*

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ ...

• Επιλογή πέντε μοντέλων: από 45 έως 130 λίτρα σε 
χωρητικότητα και με την κλασική ή την νέα σχεδιασμένη 
ατσάλινη πόρτα

• Μεταβλητή λύση εσωτερικού 3 σε 1. Ψύξη ή κατάψυξη  
σε όλο το εσωτερικό χώρο ή συνδυασμός  
(CRX 50, CRX 65 και CRX 80)

• Συμπιεστής με ρύθμιση αριθμού στροφών και τρεις βαθμίδες 
απόδοσης για οικονομική και χαμηλού θορύβου λειτουργία 
 
 
 

• Ο αριθμός των στροφών του ανεμιστήρα προσαρμόζεται 
αυτόματα στη θερμοκρασία περιβάλλοντος: μέγιστη ταχύτητα 
σε υψηλές θερμοκρασίες, χαμηλή ταχύτητα όταν οι 
θερμοκρασίες είναι χαμηλές και εξαιρετικά αθόρυβη λειτουργία

• Ιδανικός έλεγχος θερμοκρασίας χάρη στον επανασχεδιασμένο  
πίνακα ελέγχου αφής

• Κλείδωμα πόρτας με διπλή λειτουργία (ασφάλιση / αερισμός)
• Βασικό ή εφαρμοστό πλαίσιο τοποθέτησης που διατίθεται ως 

αξεσουάρ

DOMETIC COOLMATIC CRX S
Ψυγείο με συμπιεστή, 12 / 24 V DC,  
ανοξείδωτο πάνελ 45 έως 130 l

  Για τεχνικά στοιχεία και την πλήρη γκάμα βλ. σελ. 40 - 41

DOMETIC COOLMATIC CRX
Ψυγείο με συμπιεστή, 12 / 24 V DC,  
μπροστινό πάνελ με ανοξείδωτη εμφάνιση 45 έως 130 l

… Η ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΠΑΝΕΛ ΜΕ 
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ
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ΤΡΌΦΙΜΑ & ΠΌΤΑ
ΨΥΓΕΙΑ

DOMETIC COOLMATIC CRD / CRX D / CD

ΣΥΡΤΑΡΩΤΑ ΨΥΓΕΙΑ
Θα σας άρεσε η ιδέα να σύρονται οι προμήθειές σας ομαλά και 
απλά προς το μέρος σας; Τα συρταρωτά ψυγεία CoolMatic CRD 
και CRX παρέχουν έναν πρακτικό τρόπο για να ελέγχετε πάντα 
τα τρόφιμα που έχετε. Οι φιάλες τοποθετούνται σταθερά με 
στήριγμα. Και εάν χρειάζεται αφαιρείτε απλά το τμήμα κατάψυξης 
ώστε να δημιουργηθεί πρόσθετος χώρος για τη ψύξη. 

Η ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΜΑΣ:
Αν ο χώρος είναι περιορισμένος, τα εντοιχισμένα συρταρωτά 
ψυγεία μας CoolMatic CD 20 / CD 30 αποτελούν μια εξαιρετική 
επιλογή. Τα μοντέλα 20 ή 30 λίτρων χωρούν εύκολα σε 
υπάρχουσες εσοχές αποθήκευσης. Σε σκάφη, είναι ιδανικά για 
τη γέφυρα. Σύρονται εύκολα προς τα έξω, μπορούν να 
ασφαλίζονται σταθερά και παρέχονται πλήρη με προσαρμοσμένα 
πλαίσια τοποθέτησης.

DOMETIC COOLMATIC 
CRD 50 / CRD 50S
Συρταρωτό ψυγείο και 
καταψύκτης,  
12 / 24 volts DC, 38,5 l

DOMETIC COOLMATIC 
CRX 65D / CRX 65DS
Συρταρωτό ψυγείο και 
καταψύκτης,  
12 / 24 volts DC, 57 l

DOMETIC COOLMATIC  
CD 20 / 30
Συρταρωτό ψυγείο  
με συμπιεστή,  
20 l ή 30 l

  Για τεχνικά στοιχεία και την πλήρη γκάμα βλ. σελ. 42/43

12/24 V

  ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ  
  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

Υπάρχει ελεύθερος χώρος προς 
τα κάτω; 
Αυτό καθιστά το CB 40W με την 
ψυκτική μονάδα τοποθετημένη στη 
βάση την ιδανική λύση. 

Άφθονος χώρος κατά μήκος; 
Υπάρχει αρκετός χώρος κατά μήκος; 
Πάρτε το CB 36W με την ψυκτική  
μονάδα τοποθετημένη στο πλάι.

DOMETIC COOLMATIC 
CB 40W
Εντοιχισμένο ψυγείο με 
συμπιεστή,  
40 l, 12 / 24 Volt DC

DOMETIC COOLMATIC  
CB 36W
Εντοιχισμένο ψυγείο με 
συμπιεστή,  
36 l, 12 / 24 Volt DC

12/24 V

DOMETIC COOLMATIC CB

ΑΝΩ ΦΟΡΤΩΣΗ 
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ

Πως επιλύετε την έλλειψη χώρου για ψυγείο σε ένα μικρό 
αυτοκινούμενο, κάμπινγκ βαν, ή σκάφος; Δείτε τα δυο ψυγεία 
άνω φόρτωσης που προσφέρουμε, τα Dometic CoolMatic CB 
40W και CB 36W.. Όπου το ύψος και το πλάτος είναι 
περιορισμένα, χρησιμοποιούν αντίστοιχα το βάθος του 
ντουλαπιού. Σε περιορισμένους χώρους, η ψυκτική μονάδα 
μπορεί να αφαιρεθεί και να τοποθετηθεί ξεχωριστά. 

  Για τεχνικά στοιχεία και την πλήρη γκάμα βλ. σελ. 42

ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΜΕ ΜΑΥΡΟ, ΛΕΥΚΟ 
Η ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ 
ΠΑΝΕΛ
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ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ 
ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΨΥΞΗΣ

ΨΥΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΚΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

Όταν τα ψυγεία με τυπικές διαστάσεις δεν χωρούν στον χώρο 
σας πρέπει να βρεθεί μια προσαρμοσμένη στα μέτρα σας λύση 
ψύξης- ένα εύκολο έργο με τις ψυκτικές μονάδες ColdMachine.  
Παρέχονται με προ-γεμισμένο ψυκτικό μέσο και αυτο στεγανο-
ποιούμενους συνδέσμους βαλβίδων, ιδανικές για την εύκολη 
τοποθέτηση.

Οι ψυκτικές μονάδες ColdMachine λειτουργούν με συμπιεστές 
ρυθμιζόμενης ισχύος. Είναι ισχυρές, οικονομικές και εξαιρετικά 
αθόρυβες στη λειτουργία τους, ασφαλείς από ανατροπή και 
έτοιμες για σύνδεση σε 12/24 Volt DC. Διατίθενται σε τρεις διαφο-
ρετικές σειρές για να καλύπτουν όλες τις ανάγκες. 

ΜΙΚΡΕΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΨΥΓΕΙΑ  
ΓΙΑ ΚΡΥΑ ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ ΝΕΡΑ

ΜΕΣΑΙΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΨΥΓΕΙΑ  
ΓΙΑ ΘΕΡΜΟΤΕΡΑ ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ ΝΕΡΑ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΨΥΓΕΙΑ  
ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ, ΓΙΑ ΤΡΟΠΙΚΑ ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ ΝΕΡΑ

DOMETIC COLDMACHINE ΣΕΙΡΑ 50 DOMETIC COLDMACHINE ΣΕΙΡΑ 80 DOMETIC COLDMACHINE ΣΕΙΡΑ 90

Οικονομικές βασικές μονάδες Υψηλή αξία σε σχέση με την τιμή Για εξαιρετικά υψηλές απαιτήσεις

2 αερόψυκτες μονάδες με περίβλημα  
διαφορετικού σχήματος

3 αερόψυκτες μονάδες με περίβλημα  
διαφορετικού σχήματος

3 αερόψυκτες μονάδες με περίβλημα  
διαφορετικού σχήματος

3 αντίστοιχοι τύποι εξατμιστών 7 τύποι εξατμιστών + 1 αντίστοιχος  
συσσωρευτής ψύχους

3 τύποι εξατμιστών + 1 αντίστοιχος  
συσσωρευτής ψύχους

Σχεδιασμένα για χωρητικότητες ψυγείων έως  
130 λίτρα

Σχεδιασμένα για χωρητικότητες ψυγείων έως  
250 λίτρα

Σχεδιασμένα για χωρητικότητες ψυγείων έως  
400 λίτρα ή τμήματα κατάψυξης έως 200 λίτρα

 

  ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΣΩΣΤΗΣ ΨΥΚΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 
  ΚΑΙ ΘΕΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

Συμπυκνωτής: Αερόψυξη ή υδρόψυξη;
Οι αερόψυκτες μονάδες εγκαθίστανται πιο εύκολα από τις υδρόψυκτες μονάδες 
και είναι συνήθως εξίσου αποδοτικές, διότι η θερμοκρασία του αέρα στη γάστρα 
του σκάφους κάτω από την επιφάνεια του νερού είναι ελάχιστα υψηλότερη από τη 
θερμοκρασία του νερού.
Η υδρόψυξη συνιστάται σε περιπτώσεις όπου η ψυκτική μονάδα είναι εγκατεστημένη 
στο μηχανοστάσιο ή αν το γιοτ πλέει κυρίως σε τροπικά νερά.

Εξατμιστής: Πλακοειδούς τύπου, πτερυγοειδούς τύπου ή τύπου κυκλοφορίας 
αέρα;
Ο εξατμιστής είναι ένα βασικό εξάρτημα σε κάθε σύστημα ψύξης. Όπως υποδηλώνει 
η ονομασία, η λειτουργία του είναι να εξατμίζει το ψυκτικό μέσο, δηλαδή να το 
μετατρέπει από υγρή σε αέρια κατάσταση. Σε αυτή τη διαδικασία αφαιρεί θερμότητα 
από τον αέρα στο τμήμα ψύξης. Όσο μεγαλύτερη η επιφάνεια ενός εξατμιστή, τόσο 
περισσότερη θερμότητα μπορεί να απορροφά και τόσο μεγαλύτερη η χωρητικότητά 
του. 

Οι πλακοειδείς εξατμιστές χαμηλού κόστους είναι ιδανικοί για μικρούς όγκους 
ψυγείων.

Οι πτερυγοειδείς εξατμιστές έχουν πέντε φορές μεγαλύτερη 
επιφάνεια από τους πλακοειδείς εξατμιστές του ίδιου μεγέθους. 
Αν η εναλλαγή αέρα αυξηθεί μέσω ανεμιστήρων (εξατμιστές 
κυκλοφορίας αέρα), η άριστη ικανότητα ψύξης και κατάψυξης 
μπορεί να επιτευχθεί ακόμη και σε τροπικές θερμοκρασίες.
Η ιδανική θέση τοποθέτησης:  
Που είναι πιο κρύος ο αέρας σε ένα σκάφος;
Σωστή απάντηση: η καλύτερη θέση είναι κάτω από την επιφάνεια 
του νερού, ο αέρας ψύχεται ήδη μέσω της θερμοκρασίας του 
νερού. Η Dometic προσφέρει ψυκτικές μονάδες σε διάφορα 
σχέδια, έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμη και ένας 
χώρος με δύσκολη διαρρύθμιση.
Κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης, είναι απαραίτητο να 
εξασφαλιστεί ότι η μονάδα έχει επαρκή κυκλοφορία αέρα. Αυτό 
μπορεί να επιτευχθεί μέσω απλών σχισμών ή οπών ή μέσω 
του απορροφητήρα υδρατμών που διατίθεται ως αξεσουάρ.

Η έκδοση, οι προδιαγραφές και η διαθεσιμότητα υπόκεινται σε αλλαγές στα πλαίσια της τεχνικής βελτίωσης.

ΤΡΌΦΙΜΑ & ΠΌΤΑ
ΨΥΓΕΙΑ

  Για τεχνικά στοιχεία και την πλήρη γκάμα βλ. σελ. 46 – 51
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  ΣΥΜΒΟΥΛΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
  ΠΑΚΕΤΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΨΥΚΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ + ΕΞΑΤΜΙΣΤΗΣ

Γιατί να ενοχλείστε με τη ρύθμιση όταν μπορείτε να έχετε 
ένα πλήρες πακέτο σε καλή τιμή; Με βάση μια από τις 
βασικές μονάδες μας με τις υψηλότερες πωλήσεις, την 
Dometic ColdMachine CU 55, αυτές οι δυο λύσεις πακέτων 
είναι ιδιαίτερα κατάλληλες για μικρής χωρητικότητας ψυγεία 
και για χρήση σε κρύα νερά. 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΕΞΑΤΜΙΣΤΗ
Η σειρά VD της Dometic προσφέρει μια ευρεία γκάμα εξατμιστών 
και συσσωρευτών ψύχους. Όλοι οι εξατμιστές μπορούν να 
τοποθετηθούν κάθετα ή οριζόντια ώστε να παρέχεται μέγιστη 
ευελιξία. Αδιαβάθμητα ρυθμιζόμενοι εξωτερικοί θερμοστάτες με 
ενδείξεις LED επιτρέπουν άνετο έλεγχο θερμοκρασίας. Αυτο-
στεγανοποιούμενοι σύνδεσμοι βαλβίδων εξασφαλίζουν εύκολη 
τοποθέτηση.

Η επιλογή του σωστού εξατμιστή για την  
εφαρμογή σας εξαρτάται από τα εξής:

• Τον τύπο της χρησιμοποιούμενης ψυκτικής μονάδας  
(π.χ. Σειρά 50 ή 80)

• Το μέγεθος του χώρου που πρέπει να ψυχθεί
• Τον τύπο εφαρμογής: ψύξη ή κατάψυξη

VD-02 VD-07 VD-03 VD-04 VD-05 VD-08  VD-09

Τύπος Πλακοειδής 
εξατμιστής Εξατμιστής Ο Πτερυγοειδής 

εξατμιστής Εξατμιστής L Πλακοειδής 
εξατμιστής

Γωνιακός 
εξατμιστής Εξατμιστής Ο

Σειρά 50 50 80 80 80 80 80

Ψυκτική 
χωρητικότητα  
έως

50 l 100 l 200 l 200 l 100 l 70 l 180 l

Βαθεία- 
κατάψυξη – – – – – Ø Ø

 

ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΜΕ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΣΤΡΟΦΩΝ

Κάθε σύστημα ψύξης περιλαμβάνει έναν συμπιεστή, έναν 
συμπυκνωτή και έναν εξατμιστή. Για να εξασφαλιστεί η αποδοτική 
λειτουργία των τριών βασικών εξαρτημάτων, θα πρέπει να είναι 
ιδανικά συντονισμένα.

Η γκάμα της Dometic περιλαμβάνει μια ποικιλία συμπυκνωτών 
και εξατμιστών για την καλύτερη δυνατή διαμόρφωση. 
Χρησιμοποιούμε αποκλειστικά συμπιεστές με προσαρμοζόμενη 
ρύθμιση αριθμού στροφών. Αυτοί οι συμπιεστές συμβάλλουν 
σημαντικά στην υψηλή απόδοση των συστημάτων ψύξης μας - σε 
συνδυασμό με τους εξής παράγοντες:

•  Η ταχύτητα του συμπιεστή προσαρμόζεται με ακρίβεια 
στις απαιτήσεις απόδοσης των άλλων εξαρτημάτων του 
συστήματος (εξατμιστή και συμπυκνωτή).

•  Όλοι οι τύποι συμπιεστών μπορούν να παρέχονται με 
πλακοειδείς και πτερυγοειδείς εξατμιστές σε μια γκάμα 
μορφών και μεγεθών. Αυτό εξασφαλίζει ότι κάθε μορφή 
δοχείου μπορεί να εξοπλιστεί σωστά. Επίσης αξιοποιεί 
βέλτιστα την απόδοση του συμπιεστή.

•  Μονάδες συμπυκνωτών δυναμικού αερισμού ή 
υδρόψυκτες μονάδες εξασφαλίζουν την απαιτούμενη 
αποβολή θερμότητας.

Η έκδοση, οι προδιαγραφές και η διαθεσιμότητα υπόκεινται σε αλλαγές στα πλαίσια της τεχνικής βελτίωσης.

ΤΡΌΦΙΜΑ & ΠΌΤΑ
ΨΥΓΕΙΑ

  Για τεχνικά στοιχεία και την πλήρη γκάμα βλ. σελ. 46 –51

DOMETIC CU-55 + VD-07
Πλήρες σύστημα ψύξης με 
εξατμιστή O για μέγ. 130 l
Κωδικός. 9105306622

DOMETIC CU-55 + VD-01 
Πλήρες σύστημα ψύξης με 
εξατμιστή L για μέγ. 100 l
Κωδικός. 9105306621

  Για τεχνικά στοιχεία και την πλήρη γκάμα βλ. σελ. 46 – 51
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4.27 / Dometic CombiCool RF 4.28 / Dometic RGE 4.28 / Dometic σειρά 5

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΨΥΓΕΙΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ RF 60 RF 62 RGE 2100 RM 5310 RM 5330 RM 5380 RMV 5305

Κωδικός 9105203240 (50 mbar) 9105203590 (50 mbar) 9105704684 (50 mbar) 9105703857 9105703862 9105703865 9500001325

Μεικτή χωρητικότητα (l) 
με τμήμα κατάψυξης 
τμήμα κατάψυξης

 
 

περίπου 61 
–

 
 

περίπου. 56 
5

102 χωρίς  
τμήμα κατάψυξης

96 
9

 
 

60 
5

 
 

70 
5

 
 

80 
5

 
 

73 
8

Συνδέσεις 12 volts DC / 230 volts AC 
LPG

12 volts DC / 230 volts AC 
LPG

230 volts AC 
LPG

12 volts DC / 230 volts AC  
LPG 30 mbar

12 volts DC / 230 – 240 volts AC 
LPG 30 mbar

Εύρος θερμοκρασίας Έως 30 °C κάτω από τη θερμοκρασία 
περιβάλλοντος

Έως 30 °C κάτω από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος,  
τμήμα κατάψυξης έως –12 °C

Ψυγείο +7 °C, τμήμα κατάψυξης έως –12 °C σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος έως 32 °C  
(ισοδύναμο με την κατηγορία κλίματος SN)

Συστήματα ανάφλεξης 
Ανάφλεξη μπαταρίας 
Πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη 
AES*

 
• 
– 
–

 
• 
– 
–

– 
• 
–

 
•
– 
–

 
• 
– 
–

 
• 
– 
–

– 
– 
•

Διαστάσεις (Π x Υ x Β, mm) 486 x 615 x 490 486 x 617 x 490 531 x 859 x 558 486 x 618 x 474 486 x 821 x 474 486 x 821 x 474 486 x 821 x 479

Βάρος (περίπου kg) συμπεριλ. 
τμήματος κατάψυξης 26 25 33,3 20 22 24 24,5

Σήματα ελέγχου 
Πιστοποιημένο σύμφωνα με την 
Ευρωπαϊκή Οδηγία  
Συσκευών Αερίου 90/396/EEC,  
πιστοποίηση e (Οδηγία ΗΜΣ 
Μηχανοκίνητων Οχημάτων)

 
• 
 
–

 
• 
 
•

* AES: Αυτόματη Επιλογή Ενέργειας

** με εύκαμπτο σωλήνα, επιτρέπεται 
μόνο για χρήση σε υποδοχή αερίου 
(σύνδεσμος) 

Η έκδοση, οι προδιαγραφές και η διαθεσιμότητα υπόκεινται σε αλλαγές στα πλαίσια της τεχνικής βελτίωσης.

ΤΡΌΦΙΜΑ & ΠΌΤΑ
ΨΥΓΕΙΑ
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ΤΡΌΦΙΜΑ & ΠΌΤΑ
ΨΥΓΕΙΑ

4.28 / Dometic σειρά 8 4.28 / Dometic σειρά 10

ΝΕΟ ΝΕΟ ΝΕΟ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΨΥΓΕΙΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ RM 8400 / 8401 RMS 8400 / RMS 8401 RM 10.5T RMS 10.5T RMS 10.5XT RMD 10.5T RMD 10.5XT RML 10.4T

Κωδικός  
(Αριστερός μεντεσές πόρτας)

RM 8400 / 9500001551 
RM 8401 / 9500001555

RMS 8400 / 9500001580 

9600027098 9600027101 9600028199 9600014843 9600027265 9600027272Κωδικός 
(Δεξιός μεντεσές πόρτας)

RM 8400 / 9500001550 
RM 8401 / 9500001554

RMS 8400 / 9500001579

Μεικτή χωρητικότητα (l)
χωρίς τμήμα κατάψυξης 
με τμήμα κατάψυξης 
τμήμα κατάψυξης

 
90 
87 
8

 
80 
77 
8

86
77,4
8,2

76
67,8
8,2

90
79

11,1

 
153 
124 
29

 
177 
142 
35

 
133 
13,5

Συνδέσεις 12 volts DC / 230 volts AC / LPG 30 mbar 12 volts DC / 230 volts AC / LPG 30 mbar

Εύρος θερμοκρασίας Ψυγείο +7 °C, τμήμα κατάψυξης έως –12 °C σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος έως 32 °C  
(ισοδύναμο με την κατηγορία κλίματος SN)

Ψυγείο +7 °C, τμήμα κατάψυξης έως –12 °C σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος έως 32 °C  
(ισοδύναμο με την κατηγορία κλίματος SN)

Συστήματα ανάφλεξης 
Ανάφλεξη μπαταρίας 
MES (Χειροκίνητη Επιλογή Ενέργειας)
AES (Αυτόματη Επιλογή Ενέργειας)

 
RM 8400 
RM 8401 

–

 
RMS 8400 
RMS 8401 

–

 
_
_
•

 
_
_
•

 
_
_
•

 
_
_
•

 
_
_
•

 
_
_
•

Διαστάσεις (Π x Υ x Β, mm) 486 x 821 x 569 486 x 821 x 569 523 x 821 x 548 528 x 821 x 548 523 x 821 x 603 523 x 1245 x 550 523 x 1245 x 605 420 x 1293 x 578

Βάρος (περίπου kg) με τμήμα 
κατάψυξης 27.5 25,0 28.0 27.4 29 40 41,5 35,5

Σήματα ελέγχου Πιστοποιημένο σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία Συσκευών Αερίου 90/396/EEC, πιστοποίηση e  
(Οδηγία ΗΜΣ Μηχανοκίνητων Οχημάτων)

Πιστοποιημένο σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία Συσκευών Αερίου 90/396/EEC, πιστοποίηση e  
(Οδηγία ΗΜΣ Μηχανοκίνητων Οχημάτων)



38 — DOMETIC.COM MOBILE LIVING MADE EASY — 39Η έκδοση, οι προδιαγραφές και η διαθεσιμότητα υπόκεινται σε αλλαγές στα πλαίσια της τεχνικής βελτίωσης.

ΤΡΌΦΙΜΑ & ΠΌΤΑ
ΨΥΓΕΙΑ

4.28 / Dometic σειρά 10 ΝΕΟ ΝΕΟ ΝΕΟ ΝΕΟ ΝΕΟ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΨΥΓΕΙΑ ΜΕ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ RC 10.4T 70 RC 10.4T 90 RCL 10.4T RCD 10.5T RCD 10.5XT RCS 10.5T RCS 10.5XT

Κωδικός 9600028399 9600028400 9600027685 9600027684 9600028301 9600028196 9600028199

Χωρητικότητα σε λίτρα (περ.l) 
Κατάψυξη

70
7,5

90
7,5

128
12

147
29

177
29

83
9,7

98
12.6

Συνδέσεις 12 V DC 12 V DC 12 V DC 12 V DC 12 V DC 12 V DC 12 V DC

Ψυκτικό μέσο
Ποσότητα ψυκτικού μέσου
CO2 ισοδύναμο
Δυναμικό παγκόσμιας θέρμανσης 
(GWP)

R134a
40g

0.057 t  
1430

R134a
43g

0.061 t  
1430

R134a
40g

0.057 t  
1430

R134a
44g

0.057 t  
1430

R134a
44g

0.057 t  
1430

R600a
24g

0.000072 t
3

R600a
23g

0.000069 t
3

Σύστημα Πλήρως ερμητικά κλειστός συμπιεστής με ενσωματωμένο ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου,  
προστασία χαμηλής τάσης / ηλεκτρονική ασφάλεια,  

αυτόματη προστασία αναστροφής πόλων, πόρτα με διπλό μεντεσέ

Πλήρως ερμητικά κλειστός συμπιεστής με ενσωματωμένο ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου,  
προστασία χαμηλής τάσης / ηλεκτρονική ασφάλεια,  

αυτόματη προστασία αναστροφής πόλων, πόρτα με διπλό μεντεσέ
Χρώμα 
Περίβλημα 
Πλαίσιο πόρτας 
Πάνελ πόρτας

 
Μαύρο
Μαύρο

Μαύρο γυαλιστερό (δυνατότητα αλλαγής ντεκόρ πόρτας)

 
Μαύρο
Μαύρο

Μαύρο γυαλιστερό (δυνατότητα αλλαγής ντεκόρ πόρτας)

Βάρος (kg) 19,5 21,5 32 34,5 39,5 24,5 25

Διαστάσεις (Π x Υ x Β, mm) 420 x 821 x 450 420 x 975 x 450 420 x 1293 x 595 523 x 1282 x 535 523 x 1282 x 605 532 x 821 x 555 523 x 821 x 610

Σήματα ελέγχου TÜV/GS, Πιστοποίηση e (Οδηγία ΗΜΣ Μηχανοκίνητων Οχημάτων) TÜV/GS, Πιστοποίηση e (Οδηγία ΗΜΣ Μηχανοκίνητων Οχημάτων)



40 — DOMETIC.COM MOBILE LIVING MADE EASY — 41Η έκδοση, οι προδιαγραφές και η διαθεσιμότητα υπόκεινται σε αλλαγές στα πλαίσια της τεχνικής βελτίωσης.

ΤΡΌΦΙΜΑ & ΠΌΤΑ
ΨΥΓΕΙΑ

4.24 / Dometic CoolMatic CRP / CRX / CRX S 4.24 / Dometic CoolMatic CRX / CRX S

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΨΥΓΕΙΑ ΜΕ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ CRP 40 / 40S CRX 50 / 50S CRX 65 / 65S CRX 80 / 80S CRX 110 / 110S CRX 140 / 140S

Κωδικός 9105204517 
9105204441

9105306565 
9105306566

9105306568 
9105306569

9105306570 
9105306571

9105306572 
9105306573

9105306578 
9105306580

Χωρητικότητα σε λίτρα (περ.l) 
Κατάψυξη

39 
5,3

45 
4,4

57 
7

78 
7.5

104 
9

130 
11

Συνδέσεις 12 / 24 V DC 12 / 24 V DC 12 / 24 V DC 12 / 24 V DC 12 / 24 V DC 12 / 24 V DC / 100 – 240 V AC

Ψυκτικό μέσο
Ποσότητα ψυκτικού μέσου
CO2 ισοδύναμο
Δυναμικό παγκόσμιας θέρμανσης 
(GWP)

R134a  
38 g

0.054 t  
1430

R134a  
38 g

0.054 t  
1430

R134a  
42 g

0.060 t  
1430

R134a  
48 g

0.069 t  
1430

R134a  
47 g

0.067 t  
1430

R134a  
50 g

0.072 t  
1430

Σύστημα Πλήρως ερμητικά κλειστός συμπιεστής με ενσωματωμένο ηλεκτρονικό σύστημα 
ελέγχου, προστασία χαμηλής τάσης / ηλεκτρονική ασφάλεια, αυτόματη προστασία 
αναστροφής πόλων, μηχανικός, αδιαβάθμητα ρυθμιζόμενος θερμοστάτης, CRP με 

αφαιρούμενη ψυκτική μονάδα (1,5 m)

Πλήρως ερμητικά κλειστός συμπιεστής με 
ενσωματωμένο ηλεκτρονικό σύστημα 
ελέγχου, προστασία χαμηλής τάσης / 

ηλεκτρονική ασφάλεια, αυτόματη 
προστασία αναστροφής πόλων, 

μηχανικός, αδιαβάθμητα ρυθμιζόμενος 
θερμοστάτης

Πλήρως ερμητικά κλειστός συμπιεστής με ενσωματωμένο ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου,  
προστασία χαμηλής τάσης / ηλεκτρονική ασφάλεια,  

αυτόματη προστασία αναστροφής πόλων, πόρτα με διπλό μεντεσέ,
αυτόματη προστασία αντιστροφής πολικότητας, μηχανικός, διαρκώς μεταβλητός θερμοστάτης

Χρώμα 
Περίβλημα 
Πλαίσιο πόρτας 
Πάνελ πόρτας

 CRX / CRP 40: 
Μαύρο 
Ασημί 

Ασημί-ματ 
(εμφάνιση βουρτσισμένου  

ανοξείδωτου ατσαλιού)

 CRX S S: 
Μαύρο 
Ασημί 

Ανοξείδωτο ατσάλι (AISI316)

CRX: 
Μαύρο 
Ασημί 

Ασημί-ματ  
(εμφάνιση βουρτσισμένου  

ανοξείδωτου ατσαλιού)

CRX: 
Μαύρο 
Ασημί 

Ασημί-ματ  
(εμφάνιση βουρτσισμένου  

ανοξείδωτου ατσαλιού)

CRX S: 
Μαύρο 
Ασημί 

Ανοξείδωτο ατσάλι (AISI316)

Βάρος (kg) 19 / 21 17 18 / 19 20 / 21 22,5 / 23,5 30 / 31

Διαστάσεις (Π x Υ x Β, mm) 380 x 536 x 545  
(συμπεριλ. ψυκτικής μονάδας) 380 x 534 x 500 448 x 525 x 545 475 x 640 x 528 520 x 745 x 558 525 x 815 x 619

Σήματα ελέγχου TÜV/GS, Πιστοποίηση e (Οδηγία ΗΜΣ Μηχανοκίνητων Οχημάτων)  TÜV/GS, Πιστοποίηση e (Οδηγία ΗΜΣ Μηχανοκίνητων Οχημάτων)

Προαιρετικά αξεσουάρ

Αντάπτορας ηλεκτρικού δικτύου  
MPS 35110  –  240 V > 24 V 9600000445 9600000445 9600000445 9600000445 9600000445 –

Βασικό πλαίσιο τοποθέτησης  
CRX /CRP
CRX S / CRP 40S

9105306405  
9105305676

9105306405  
9105305676

9105306406  
9105305677

9105306407  
9105305678

9105306408  
9105305679

9105306409  
9105305680

Εφαρμοστό πλαίσιο τοποθέτησης  
CRX /CRP
CRX S / CRP 40S

9105306410 
9105305671

9105306410 
9105305671

9105306411  
9105305672

9105306412  
9105305673

9105306413  
9105305674

9105306414 
9105305675



42 — DOMETIC.COM MOBILE LIVING MADE EASY — 43Η έκδοση, οι προδιαγραφές και η διαθεσιμότητα υπόκεινται σε αλλαγές στα πλαίσια της τεχνικής βελτίωσης.

ΤΡΌΦΙΜΑ & ΠΌΤΑ
ΨΥΓΕΙΑ

4.24 / Dometic CoolMatic CRD / CRX D 4.11 / Dometic CoolMatic CB 4.24 / Dometic CoolMatic CD 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΨΥΓΕΙΑ ΜΕ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ CRD 50  / 50S CRX 65D / 65DS CB 36W CB 40W CD 20 / CD 20W  CD 20S CD 30 / CD 30W CD 30S

Κωδικός 9105306581 
9105306582

9105306540 
9105306548

9105204661 9105204658 9600008369 (μαύρο)
9600008371 (λευκό)

9600008370 9105330621 (μαύρο)
9105330622 (λευκό)

9105330620

Χωρητικότητα σε λίτρα (περ.l) 
Κατάψυξη

38,5 
6

57 
7

36
–

40
–

20 
–

20 
–

30 
–

30 
–

Συνδέσεις 12 / 24 V DC 12 / 24 V DC 12 / 24 V DC 12 / 24 V DC 12 / 24 V DC 12 / 24 V DC 12 / 24 V DC 12 / 24 V DC
Εύρος θερμοκρασίας ( °C)  +10 έως –12  +10 έως –12
Ψυκτικό μέσο
Ποσότητα ψυκτικού μέσου
CO2 ισοδύναμο
Δυναμικό παγκόσμιας θέρμανσης 
(GWP)

R134a  
38 g

0.054 t  
1430

R134a  
38 g

0.054 t  
1430

R134a  
60 g

0.086 t  
1430

R134a  
60 g

0.086 t  
1430

R134a  
38 g

0.054 t  
1430

R134a  
42 g

0.060 t  
1430

Σύστημα Πλήρως ερμητικά κλειστός συμπιεστής με ενσωματωμένο 
ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου, προστασία χαμηλής τάσης / 

ηλεκτρονική ασφάλεια, αυτόματη προστασία αναστροφής πόλων, 
μηχανικός, αδιαβάθμητα ρυθμιζόμενος θερμοστάτης

Πλήρως ερμητικά κλειστός συμπιεστής με ενσωματωμένο 
ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου, ηλεκτρονικός θερμοστάτης, 

προστασία χαμηλής τάσης / ηλεκτρονική ασφάλεια, αυτόματη 
προστασία αναστροφής πόλων, με αφαιρούμενη ψυκτική 

μονάδα (1,5 m)

Πλήρως ερμητικά κλειστός συμπιεστής με ενσωματωμένο ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου, ηλεκτρονικός θερμοστάτης, προστασία χαμηλής τάσης /
ηλεκτρονική ασφάλεια, αυτόματη προστασία αναστροφής πόλων

Χρώμα 
Περίβλημα 
Πλαίσιο πόρτας 
Πάνελ πόρτας

 CRX / CRD: 
Μαύρο 
Ασημί 

Ασημί-ματ 
(εμφάνιση βουρτσισμένου 

ανοξείδωτου ατσαλιού)

 CRX S / CRD S: 
Μαύρο 
Ασημί 

Ανοξείδωτο ατσάλι (AISI316)

Περίβλημα: γκρι, πάνελ πόρτας: ανοιχτό γκρι

CD 20: μαύρο 
CD 20W: μαύρο, λευκή πρόσοψη Μαύρο, ανοξείδωτο CD 30: μαύρο 

CD 30W: μαύρο, λευκή πρόσοψη Μαύρο, ανοξείδωτο

Βάρος (kg) 17 / 18 20 / 21 17 19 16,1 16,1 18 18
Διαστάσεις (Π x Υ x Β, mm) 500 x 534 x 380 448 x 525 x 545 410 x 400 x 590 500 x 660 x 260 438 x 250 x 565 (συμπεριλ. ψυκτικής μονάδας) 440 x 250 x 730 (συμπεριλ. ψυκτικής μονάδας)
Σήματα ελέγχου  TÜV/GS, Πιστοποίηση e (Οδηγία ΗΜΣ Μηχανοκίνητων Οχημάτων)  Πιστοποίηση e (Οδηγία ΗΜΣ Μηχανοκίνητων Οχημάτων)
Προαιρετικά αξεσουάρ
Αντάπτορας ηλεκτρικού δικτύου  
EPS 100 – 230 V > 24 V – – – – 9600000440 9600000440 9600000440 9600000440

Αντάπτορας ηλεκτρικού δικτύου  
MPS 35 – 110 – 240 V > 24 V 9600000445 9600000445 9600000445 9600000445 9600000445 9600000445 9600000445 9600000445

Ανοξείδωτο πλαίσιο τοποθέτησης – – – – 9105303901 9105303901 9105303901 9105303901
Βασικό πλαίσιο τοποθέτησης  
CRX / CRD
CRX DS / CRD S

9105306405  
9105305676

9105306406  
9105305677 – – – – – –

Εφαρμοστό πλαίσιο τοποθέτησης 
Flush-mount  
CRX / CRD
CRX DS / CRD S

9105306410 
9105305671

9105306411  
9105305672 – – – – – –



44 — DOMETIC.COM MOBILE LIVING MADE EASY — 45Η έκδοση, οι προδιαγραφές και η διαθεσιμότητα υπόκεινται σε αλλαγές στα πλαίσια της τεχνικής βελτίωσης.

ΤΡΌΦΙΜΑ & ΠΌΤΑ
ΨΥΓΕΙΑ

4.07 / Dometic ColdMachine Σειρά 50 4.07 / Dometic ColdMachine Σειρά 80 4.07 / Dometic ColdMachine Σειρά 90

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 16
5

130386

16
0

220
220

16
0

130386

16
0

220220

23
0

177220

15
5

130386

15
5

220
220

23
0

177220

ΨΥΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ COLDMACHINE 54 COLDMACHINE 55 COLDMACHINE 84 COLDMACHINE 85 COLDMACHINE 86 COLDMACHINE 94 COLDMACHINE 95 COLDMACHINE 96

Κωδικός 9105306623 9105306624 9105306597 9105306598 9105306599 9105306600 9105306601 9105306602

Περιλαμβάνονται στα  
Πακέτα 1 και 2

 Ηλεκτρική τάση 12 / 24 V DC 12 / 24 V DC 12 / 24 V DC 12 / 24 V DC 12 / 24 V DC 12 / 24 V DC 12 / 24 V DC 12 / 24 V DC

Ψυκτικό μέσο
Ποσότητα ψυκτικού μέσου
CO2 ισοδύναμο
Δυναμικό παγκόσμιας θέρμανσης 
(GWP)

R134a  
35 g

0.050 t  
1430

R134a  
35 g

0.050 t  
1430

R134a  
45 g

0.064 t  
1430

R134a  
45 g

0.064 t  
1430

R134a  
45 g

0.064 t  
1430

R134a  
60 g

0.086 t  
1430

R134a  
60 g

0.086 t  
1430

R134a  
60 g

0.086 t  
1430

Διαστάσεις (Π x Υ x Β) 386 x 165 x 130 mm 220 x 160 x 220 mm 386 x 160 x 130 mm 220 x 160 x 220 mm 220 x 230 x 177 mm 386 x 155 x 130 mm 220 x 155 x 220 mm 220 x 230 x 177 mm

Βάρος (kg) 6 6,5 6 6 6,5 6 6 6,5

Ποιοτικά  
χαρακτηριστικά

Ενδείκνυται για επιδαπέδια τοποθέτηση, ανθεκτική  
σε διάβρωση ανοξείδωτη πλάκα στερέωσης

Ενδείκνυται για επιδαπέδια τοποθέτηση, ανθεκτική  
σε διάβρωση ανοξείδωτη πλάκα στερέωσης

Ενδείκνυται για επιδαπέδια τοποθέτηση, 
ανθεκτική σε διάβρωση ανοξείδωτη  

πλάκα στερέωσης

Ενδείκνυται για επιδαπέδια τοποθέτηση, ανθεκτική 
σε διάβρωση ανοξείδωτη πλάκα στερέωσης, ηλεκτρονικό σύστημα AEO

/ Αξεσουάρ

 Κάλυμμα εξαγωγής αέρα με 
συμπληρωματικό εξάρτημα και 
εύκαμπτο σωλήνα 2 m, για την 
παροχή κυκλοφορίας αέρα

– – 9103540107 9103540107 9103540107 9103540107 9103540107 9103540107

 Αντάπτορας ηλεκτρικού δικτύου, 
110 – 240 V › 24 V MPS 35 / 9600000445 MPS 35 / 9600000445 MPS 35 / 9600000445 MPS 35 / 9600000445 MPS 35 / 9600000445 MPS 50 / 9600000441 MPS 50 / 9600000441 MPS 50 / 9600000441

 Αντάπτορας ηλεκτρικού δικτύου 
EPS 100, 230 V › 24 V 9600000440 9600000440 9600000440 9600000440 9600000440 – – –



46 — DOMETIC.COM MOBILE LIVING MADE EASY — 47Η έκδοση, οι προδιαγραφές και η διαθεσιμότητα υπόκεινται σε αλλαγές στα πλαίσια της τεχνικής βελτίωσης.

ΤΡΌΦΙΜΑ & ΠΌΤΑ
ΨΥΓΕΙΑ

4.07 / Dometic ColdMachine Σειρά 50 4.07 / Dometic ColdMachine Σειρά 80

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 27
0

110300

24
0

25275

21
0

90255

23
0

82380

28
5

120375

35
0

25375

25
0

25375

ΕΞΑΤΜΙΣΤΕΣ ΕΞΑΤΜΙΣΤΗΣ  
L VD-01 ΓΙΑ ΤΗ ΣΕΙΡΑ 50 

ΠΛΑΚΟΕΙΔΗΣ ΕΞΑΤΜΙΣΤΗΣ  
VD-02 ΓΙΑ ΤΗ ΣΕΙΡΑ 50

ΕΞΑΤΜΙΣΤΗΣ  
Ο VD-07 ΓΙΑ ΤΗ ΣΕΙΡΑ 50

ΠΤΕΡΥΓΟΕΙΔΗΣ ΕΞΑΤΜΙΣΤΗΣ  
VD-03 ΓΙΑ ΤΗ ΣΕΙΡΑ 80

ΕΞΑΤΜΙΣΤΗΣ  
L VD-04 ΓΙΑ ΤΗ ΣΕΙΡΑ 80

ΠΛΑΚΟΕΙΔΗΣ ΕΞΑΤΜΙΣΤΗΣ  
VD-05 ΓΙΑ ΤΗ ΣΕΙΡΑ 80

ΠΛΑΚΟΕΙΔΗΣ ΕΞΑΤΜΙΣΤΗΣ  
VD-18 ΓΙΑ ΤΗ ΣΕΙΡΑ 80

Κωδικός 9105306625 9105306627 9105306628 9105306603 9105306604 9105306605 9105306614

Περιλαμβάνονται στο Πακέτο 1 Περιλαμβάνονται στο Πακέτο 2

Χωρητικότητες ψύξης (l) 
με μόνωση 35 mm PU 
με μόνωση 50 mm PU

 
μεγ. 80 
μεγ. 100

 
μεγ. 30 
μεγ. 50

 
μεγ. 100 
μεγ. 130

 
μεγ. 170 
μεγ. 200

 
μεγ. 130 
μεγ. 170

 
μεγ. 130 
μεγ. 170

 
μεγ. 100 
μεγ. 150

Ισχύς εισόδου (περίπου Watt) 35 35 35 50 45 45 45

Κατανάλωση ρεύματος (Ah/h)
με μόνωση PU 35 mm 
με μόνωση PU 50 mm

 
1,46
1,17

 
1.31 
1.02

 
1,46 
1,17

 
1,88 
1,46

 
1,88 
1,50

 
1,88 
1,50

 
1,88 
1,50

Σύστημα Βασικός, σχήματος L εξατμιστής για 
οριζόντια και κάθετη τοποθέτηση, 

αυτο-στεγανοποιούμενοι σύνδεσμοι 
βαλβίδων, εύκαμπτος σωλήνας 

σύνδεσης περίπου 2 m, αδιαβάθμητα 
ρυθμιζόμενος θερμοστάτης (για 
εξωτερική τοποθέτηση, με μπλε 

περιστρεφόμενο κουμπί και ένδειξη 
LED, λευκό πλαστικό περίβλημα), 

καλώδιο ηλεκτρικής παροχής 
περίπου 3 m

Βασικός, πλακοειδής εξατμιστής για 
οριζόντια και κάθετη τοποθέτηση, 

αυτο-στεγανοποιούμενοι σύνδεσμοι 
βαλβίδων, εύκαμπτος σωλήνας 

σύνδεσης περίπου 2 m, αδιαβάθμητα 
ρυθμιζόμενος θερμοστάτης (για 
εξωτερική τοποθέτηση, με μπλε 

περιστρεφόμενο κουμπί και ένδειξη 
LED, λευκό πλαστικό περίβλημα), 

καλώδιο ηλεκτρικής παροχής 
περίπου 3 m

Βασικός, σχήματος Ο εξατμιστής για 
οριζόντια ή κάθετη τοποθέτηση, 

αυτο-στεγανοποιούμενοι σύνδεσμοι 
βαλβίδων, εύκαμπτος σωλήνας 

σύνδεσης περίπου 2 m, αδιαβάθμητα 
ρυθμιζόμενος θερμοστάτης (για 
εξωτερική τοποθέτηση, με μπλε 

περιστρεφόμενο κουμπί και ένδειξη 
LED, λευκό πλαστικό περίβλημα), 

καλώδιο ηλεκτρικής παροχής περίπου 3 
m

Βασικός, σχήματος Ο εξατμιστής για 
οριζόντια ή κάθετη τοποθέτηση, 

αυτο-στεγανοποιούμενοι σύνδεσμοι 
βαλβίδων, εύκαμπτος σωλήνας 

σύνδεσης περίπου 2,5 m, αδιαβάθμητα 
ρυθμιζόμενος θερμοστάτης (για 
εξωτερική τοποθέτηση, με μπλε 

περιστρεφόμενο κουμπί και ένδειξη LED, 
λευκό πλαστικό περίβλημα), καλώδιο 

ηλεκτρικής παροχής περίπου 3 m

Βασικός, σχήματος L εξατμιστής, 
αυτο-στεγανοποιούμενοι σύνδεσμοι 

βαλβίδων, εύκαμπτος σωλήνας 
σύνδεσης περίπου 2 m, 

αδιαβάθμητα ρυθμιζόμενος 
θερμοστάτης (για εξωτερική 

τοποθέτηση, με μπλε 
περιστρεφόμενο κουμπί και ένδειξη 
LED, λευκό πλαστικό περίβλημα), 

καλώδιο ηλεκτρικής παροχής 
περίπου 3 m

Βασικός, πλακοειδής εξατμιστής, 
αυτο-στεγανοποιούμενοι σύνδεσμοι 

βαλβίδων, εύκαμπτος σωλήνας 
σύνδεσης περίπου 2 m, 

αδιαβάθμητα ρυθμιζόμενος 
θερμοστάτης (για εξωτερική 

τοποθέτηση, με μπλε 
περιστρεφόμενο κουμπί και ένδειξη 
LED, λευκό πλαστικό περίβλημα), 

καλώδιο ηλεκτρικής παροχής 
περίπου 3 m

Βασικός, πλακοειδής εξατμιστής, 
αυτο-στεγανοποιούμενοι σύνδεσμοι 

βαλβίδων, εύκαμπτος σωλήνας 
σύνδεσης περίπου 2 m, αδιαβάθμητα 

ρυθμιζόμενος θερμοστάτης (για 
εξωτερική τοποθέτηση, με μπλε 

περιστρεφόμενο κουμπί και ένδειξη 
LED, λευκό πλαστικό περίβλημα), 

καλώδιο ηλεκτρικής παροχής 
περίπου 3 m

Διαστάσεις (Π x Υ x Β) 300 x 270 x 110 mm 275 x 240 x 25 mm 255 x 210 x 90 mm 380 x 230 x 82 mm 375 x 285 x 120 mm 375 x 350 x 25 mm 375 x 250 x 25 mm

Βάρος (kg) 1.5 1 1.5 2 1.5 1.5 1.5



48 — DOMETIC.COM MOBILE LIVING MADE EASY — 49Η έκδοση, οι προδιαγραφές και η διαθεσιμότητα υπόκεινται σε αλλαγές στα πλαίσια της τεχνικής βελτίωσης.

ΤΡΌΦΙΜΑ & ΠΌΤΑ
ΨΥΓΕΙΑ

4.07 / Dometic ColdMachine Σειρά 80 4.07 / Dometic ColdMachine Σειρά 90

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
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ΕΞΑΤΜΙΣΤΕΣ
ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΕΞΑΤΜΙΣΤΗΣ  

VD-08 ΓΙΑ ΤΗ 
ΣΕΙΡΑ 80

-ΕΞΑΤΜΙΣΤΗΣ  
O VD-09 ΓΙΑ ΤΗ 

ΣΕΙΡΑ 80

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΕΡΑ  
ΕΞΑΤΜΙΣΤΗΣ VD-15 

ΓΙΑ ΤΗ ΣΕΙΡΑ 80

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΕΡΑ  
ΕΞΑΤΜΙΣΤΗΣ VD-14N 

ΓΙΑ ΤΗ ΣΕΙΡΑ 90

Κωδικός 9105306607 9105306608 9105306612 9105306609

Χωρητικότητες ψύξης (l) 
με μόνωση 35 mm PU 
με μόνωση 50 mm PU

 
μεγ. 160 
μεγ. 180

 
μεγ. 160 
μεγ. 180

 
μεγ. 200 
μεγ. 250

 
μεγ. 300 
μεγ. 400

Ισχύς εισόδου (περίπου Watt) 60 60 60 80

Κατανάλωση ρεύματος (Ah/h)
με μόνωση PU 35 mm 
με μόνωση PU 50 mm

 
2,50
2,00

 
2,25
1,75

 
2,00
1,50

 
3,33
2.33

Σύστημα Βασικός, πλακοειδής 
εξατμιστής, αυτο-

στεγανοποιούμενοι 
σύνδεσμοι βαλβίδων, 
εύκαμπτος σωλήνας 

σύνδεσης περίπου 2 m, 
αδιαβάθμητα 
ρυθμιζόμενος 

θερμοστάτης (για 
εξωτερική τοποθέτηση, 

με μπλε 
περιστρεφόμενο κουμπί 
και ένδειξη LED, λευκό 
πλαστικό περίβλημα), 
καλώδιο ηλεκτρικής 

παροχής περίπου 3 m

Βασικός, σχήματος Ο 
εξατμιστής για οριζόντια 
ή κάθετη τοποθέτηση, 

αυτο-στεγανοποιούμενοι 
σύνδεσμοι βαλβίδων, 
εύκαμπτος σωλήνας 

σύνδεσης περίπου 2 m, 
αδιαβάθμητα 
ρυθμιζόμενος 

θερμοστάτης (για 
εξωτερική τοποθέτηση, 

με μπλε 
περιστρεφόμενο κουμπί 
και ένδειξη LED, λευκό 
πλαστικό περίβλημα), 
καλώδιο ηλεκτρικής 

παροχής περίπου 3 m

Υψηλής απόδοσης 
πτερυγοειδής εξατμιστής 

κυκλοφορίας αέρα σε 
λευκό πλαστικό 
περίβλημα, με 

ανεμιστήρα χωρίς 
ψήκτρες, γρήγορη ψύξη 

μέσω λειτουργίας 
κυκλοφορίας αέρα, 

αυτο-στεγανοποιούμενοι 
σύνδεσμοι βαλβίδων, 
εύκαμπτος σωλήνας 

σύνδεσης περίπου 2,5 
m, αδιαβάθμητα 

ρυθμιζόμενος 

Υψηλής απόδοσης εξατμιστής 
κυκλοφορίας αέρα, ιδιαίτερα 
αποτελεσματικός λόγω του 

αυξημένου εμβαδού επιφάνειας. 
Ακτινικός ανεμιστήρας με 

αυξημένη παροχή αερισμού, 
αδιαβάθμητα ρυθμιζόμενος 

θερμοστάτης χώρου για βέλτιστη 
κατανομή θερμοκρασίας στο 

τμήμα ψυγείου. αυτο-
στεγανοποιούμενους 

συνδέσμους βαλβίδων και 
εύκαμπτο σωλήνα σύνδεσης 
(περίπου 2.5 m). Ανθεκτικό, 
λευκό πλαστικό περίβλημα.

Διαστάσεις (Π x Υ x Β) 465 x 270 x 360 mm 365 x 141 x 270 mm 220 x 275 x 80 mm 250 x 310 x 90 mm

Βάρος (kg) 2,0 2,0 2,0 2,0

4.07 / Dometic ColdMachine Σειρά 90 4.07 / Dometic ColdMachine

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

28
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145330

30
5

101373

ΕΞΑΤΜΙΣΤΕΣ / 
ΜΙΚΡΗ ΨΥΚΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΚΑΤΑΨΥΞΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΕΡΑ  
ΕΞΑΤΜΙΣΤΗΣ VD-16  

ΓΙΑ ΤΗ ΣΕΙΡΑ 90

ΠΛΑΚΟΕΙΔΗΣ ΕΞΑΤΜΙΣΤΗΣ  
VD-21 ΓΙΑ ΤΗ ΣΕΙΡΑ 90

ΜΙΚΡΗ ΨΥΚΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ  
CS-NC15

Κωδικός 9105306613 9105306615 9105306593

Χωρητικότητες ψύξης (l) 
με μόνωση 50 mm PU 
 
με μόνωση 100 mm PU

 
μεγ. 130 

 
μεγ. 200

 
μέγ. 250 (κανονική ψύξη) / 

100 (κατάψυξη)
μέγ. 300 (κανονική ψύξη) /  

150 (κατάψυξη)

μέγ. 200 με μόνωση PU 35 mm 
μέγ. 250 με μόνωση PU 50 mm

Ισχύς εισόδου (περίπου Watt) 60 60 60

Κατανάλωση ρεύματος (Ah/h)
με μόνωση PU 50 mm 
 
με μόνωση PU 100 mm

 
2,75 

 
2,00

 
2,50 (κανονική ψύξη) /  

3,00 (κατάψυξη) 

2,00 (κανονική ψύξη) /  
2,00 (κατάψυξη)

2,00 με μόνωση PU 35 mm 
1,50 με μόνωση PU 50 mm

Ψυκτικό μέσο
Ποσότητα ψυκτικού μέσου
CO2 ισοδύναμο
Δυναμικό παγκόσμιας θέρμανσης 
(GWP)

– –

R134a  
60 g

0.086 t  
1430

Σύστημα Υψηλής απόδοσης πτερυγοειδής 
εξατμιστής κυκλοφορίας αέρα σε 
διαφανές πλαστικό περίβλημα, 

αυτο-στεγανοποιούμενοι σύνδεσμοι 
βαλβίδων, εύκαμπτος σωλήνας 

σύνδεσης περίπου 2,5 m, αδιαβάθμητα 
ρυθμιζόμενος θερμοστάτης κατάψυξης 

ενσωματωμένο στο περίβλημα του 
εξατμιστή

Βασικός, πλακοειδής εξατμιστής με 
μεγάλη επιφάνεια, αυτο-

στεγανοποιούμενοι σύνδεσμοι βαλβίδων, 
εύκαμπτος σωλήνας σύνδεσης περίπου 

2 m, αδιαβάθμητα ρυθμιζόμενος 
θερμοστάτης (για εξωτερική τοποθέτηση, 
με μπλε κουμπί περιστροφής και ένδειξη 

LED, λευκό πλαστικό περίβλημα), για 
ψύξη και κατάψυξη

Πλήρως ερμητικά κλειστός συμπιεστής 
με ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου και 
ενσωματωμένη προστασία χαμηλής 

τάσης, διακοπή χαμηλής τάσης, 
ηλεκτρονική προστασία αναστροφής 

πόλων, ανεμιστήρας DC χωρίς ψήκτρες, 
πτερυγοειδής συμπυκνωτής, υψηλής 
απόδοσης πτερυγοειδής εξατμιστής 

κυκλοφορίας αέρα με λευκό πλαστικό 
περίβλημα και ανεμιστήρα χωρίς 

ψήκτρες, ικανότητα γρήγορης ψύξης με 
λειτουργία κυκλοφορίας αέρα

Διαστάσεις (Π x Υ x Β) 330 x 280 x 145 mm 1373 x 305 x 10 mm

Βάρος (kg) 2,5 4,0 8,5



50 — DOMETIC.COM MOBILE LIVING MADE EASY — 51Η έκδοση, οι προδιαγραφές και η διαθεσιμότητα υπόκεινται σε αλλαγές στα πλαίσια της τεχνικής βελτίωσης.

ΤΡΌΦΙΜΑ & ΠΌΤΑ
ΨΥΓΕΙΑ

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΙΑ ΤΑ 
ΨΥΓΕΙΑ ΣΕΙΡΑΣ 10 RML 10.4S-UKIT RC 10.4S 70-UKIT RC 10.4S 90-UKIT RM(S)/RCS 10.5S-UKIT RMS/RCS 10.5XS-UKIT RMD/RCD 10.5S-UKIT RMD/RCD 10.5XS-UKIT RML 10.4-RPLKIT

Κιτ αναβάθμισης για το ψυγείο 
Dometic RML 10.4S 

και για τη παραλλαγή ψυγείου 
Dometic RCL 10.4S για  

απόκτηση όλων των 
προτιμώμενων 

χαρακτηριστικών των σειρών 
ψυγείων  

Dometic RML 10.4 και RCL 10.4

Κιτ αναβάθμισης για την Dometic 
RC 10.4S 70 παραλλαγή ψυγείων 

για απόκτηση όλων  
των προτιμώμενων 

χαρακτηριστικών του the  
Dometic RML 10.4T 70 

Κιτ αναβάθμισης για την Dometic 
RC 10.4S 90 παραλλαγή ψυγείων 

για απόκτηση όλων  
των προτιμώμενων 

χαρακτηριστικών του  
Dometic RC 10.4T 90 

Κιτ αναβάθμισης για τις  
RM 10.5S, RMS 10.5S and  

RCS 10.5S παραλλαγές ψυγείων 
για απόκτηση όλων  
των προτιμώμενων 

χαρακτηριστικών των  
Dometic RM 10.5T,  

RMS 10.5T και RCS 10.5T

Κιτ αναβάθμισης για τις RMS 10.5XS και 
RCS 10.5XS παραλλαγές ψυγείων για 
απόκτηση όλων των προτιμώμενων 

χαρακτηριστικών των Dometic 
RMS 10.5XT και RCS 10.5XT

Κιτ αναβάθμισης για τις RMD 10.5S 
και RCD 10.5S παραλλαγές ψυγείων για 

απόκτηση όλων των προτιμώμενων 
χαρακτηριστικών

 των RMD 10.5X και 
RCD 10.5T σειρών ψυγείων

Κιτ αναβάθμισης για τις RMD 10.5XS 
και RCD 10.5XS παραλλαγές ψυγείων για 

απόκτηση όλων των προτιμώμενων 
χαρακτηριστικών των 

RMD 10.5X και RCD 10.5XT 
σειρών ψυγείων

Κιτ αντικατάστασης του RML 94xx για 
εγκατάσταση των ψυγείων RML 10.4

Κωδικός 9600025706 9600028492 9600028493 9600028478 9600028479 9600028181 9600028421 9600025974

Ποιοτικά  
χαρακτηριστικά

1 πόρτα διπλών μεντεσέδων, 
1 σχάρα πόρτας, 
1 ράφι ψυγείου,

 1 καπάκι φρέσκων λαχανικών 

1 πόρτα διπλών μεντεσέδων, 
1 σχάρα πόρτας, 
1 ράφι ψυγείου

1 πόρτα διπλών μεντεσέδων, 
1 σχάρα πόρτας,
1 ράφι ψυγείου

1 πόρτα διπλών μεντεσέδων, 
1 σχάρα πόρτας, 
1 ράφι ψυγείου

1 πόρτα διπλών μεντεσέδων, 
1 σχάρα πόρτας, 
1 ράφι ψυγείου

2 πόρτες διπλών μεντεσέδων, 
1 σχάρα πόρτας, 
1 ράφι ψυγείου,

 1 καπάκι φρέσκων λαχανικών 

2 πόρτες διπλών μεντεσέδων, 
1 σχάρα πόρτας, 
1 ράφι ψυγείου,

 1 καπάκι φρέσκων λαχανικών 

Αναβάθμιση από ψυγείο RML 94xx  
σε RML 10.4 Εύκολη αναβάθμιση, 

Εγκατάσταση σε 
υπάρχοντα ανοίγματα, Εύκαμπτος 

σωλήνας σύνδεσης αερίου



52 — DOMETIC.COM MOBILE LIVING MADE EASY — 53Η έκδοση, οι προδιαγραφές και η διαθεσιμότητα υπόκεινται σε αλλαγές στα πλαίσια της τεχνικής βελτίωσης.

ΤΡΌΦΙΜΑ & ΠΌΤΑ
ΨΥΓΕΙΑ

ΑΞΕΣΟΥΑΡ 
ΓΙΑ ΨΥΓΕΙΑ ΣΕΙΡΑΣ 10 RMD10.5-RCK REF-ADAPT REF-FANKIT REF-STOKIT

Ράφι για το  
τμήμα κατάψυξης 

 RMD 10.5

Αντάπτορας δικτύου για ψυγεία 
απορρόφησης της σειράς 10. 

Αν απαιτείται, μπορεί να 
προσαρμοστεί  

στα εξής συστήματα βυσμάτων:

Κιτ αερισμού για ψυγεία 
απορρόφησης της σειράς 10

Κιτ αποθήκευσης για  
ψυγεία απορρόφησης της  

σειράς 10

Κωδικός 9600015432 230/240 V βύσμα CEE 
9600015437

230/240 V βύσμα UK 9600015438
230/240 V βύσμα JST 

9600015439
230/240 V βύσμα MNL

9600015440

9600017061 9600006299

Ποιοτικά  
χαρακτηριστικά

Καλά οργανωμένη αποθήκευση:  
μπορείτε να βελτιστοποιήσετε τη 

χρήση του χώρου στο τμήμα 
κατάψυξης του ψυγείου σας της 

σειράς 10 με ένα  
πρόσθετο ράφι.

Τα ψυγεία απορρόφησης της  
σειράς 10 παρέχονται τυπικά  

με βύσμα WAGO για τη  
σύνδεση σε 230/240 V AC. 

Το σετ αερισμού είναι πολύ 
εύκολο στην τοποθέτηση και 

εξασφαλίζει βέλτιστο αερισμό του 
ψυγείου σας για την καλύτερη 

δυνατή ψυκτική απόδοση.
Το σετ συνιστάται για υψηλές 

θερμοκρασίες περιβάλλοντος ή 
έντονο ηλιακό φως.

Περιεχόμενα: στοιβαζόμενες 
θήκες για μεγάλα και μικρά 

αντικείμενα, συν ένα σετ βάσεων 
για τη διατήρηση των 

αντικειμένων στη θέση τους, μια 
αυγοθήκη και μια θήκη για 

παγάκια.

ΑΞΕΣΟΥΑΡ 
ΓΙΑ ΨΥΓΕΙΑ ΣΕΙΡΑΣ 10 R10-BP DOMETIC REF-FGC

Μονάδα μπαταριών για ψυγεία  
απορρόφησης Dometic σειράς 10

Εύκαμπτος σωλήνας σύνδεσης αερίου για  
ψυγεία απορρόφησης σειράς 10 

Κωδικός 9600015427 9600025853 

Ποιοτικά  
χαρακτηριστικά

Πλήρως αυτόνομη λειτουργία ψυγείου χωρίς εξωτερική παροχή 
ενέργειας. Ιδανική ενσωμάτωση - Εύκολη εφαρμογή και δεν φαίνεται 

αν η πόρτα είναι κλειστή. Λειτουργεί με συνήθεις μπαταρίες ΑΑ.

Υψηλή ποιότητα και αντοχή σε δονήσεις - το ίδιο όπως σε 
αντισεισμικές οικιακές συσκευές. Πιστοποιητικό DVGW της 

Γερμανικής Τεχνικής και Επιστημονικής Ένωσης για Αέριο και Νερό.

ΑΞΕΣΟΥΑΡ AR-VKIT ΡΑΦΙΑ AR-EGG AR-ACF AR-BI

Κιτ αερισμού για  
ψυγεία απορρόφησης 

Πρόσθετο ράφι αντί  
τμήματος κατάψυξης

Ράφι αυγών για ψυγεία 
απορρόφησης 

Φίλτρο ενεργού  
άνθρακα για ψυγεία 

απορρόφησης 

Ανάφλεξη μέσω  
μπαταρίας για ψυγεία 

απορρόφησης 

Κωδικός 9105900007 RM / S 8400 / 1
9105703589
RM 8551 / 5 
9105703588

RM / S 8500 / 1 / 5 
9105703587

9105900009 9105900008 9105900010

Ποιοτικά  
χαρακτηριστικά

Προαιρετικός πρόσθετος 
εξοπλισμός για βέλτιστη 
απόδοση των ψυγείων 
σειράς 4 και σειράς 8. 

Έλεγχος μέσω 
θερμοστάτη, εξαιρετικά 
εύκολη εγκατάσταση. 

Δημιουργήστε την ιδανική 
οργάνωση χώρου: μετά 

την αφαίρεση του 
τμήματος καταψύκτη, 

μπορείτε να 
βελτιστοποιήσετε τη 

χρήση του χώρου στο 
ψυγείο σειράς 8 με ένα 

πρόσθετο ράφι.

Για ασφαλή αποθήκευση 
έως έξι αυγών. 

Ενδείκνυται για όλα τα 
ψυγεία Dometic. 

Εξαλείφει τις οσμές στις 
συσκευές ψύξης και άλλα 

κλειστά δοχεία. 

Η ανάφλεξη μέσω 
μπαταρίας είναι 

κατάλληλη για εκ των 
υστέρων τοποθέτηση σε 
όλα τα πιεζοηλεκτρικά 
ψυγεία με πλαστικές 

βάσεις ταμπλό. 

Σχάρες αερισμού Χειμερινά καλύμματα

ΣΧΑΡΕΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ LS 100 LS 200 LS 300 LS 330 WA 120/130 EWS 300

Κωδικός λευκό 9500000958 9500000959 9500001459 9105900015 9105900018 9105900017

Κωδικός μαύρο 9500001457 9500001458 – – 9500001460 –

Μοντέλο πόρτας πάνω μέρος, μονή 
πόρτα

κάτω μέρος, μονή 
πόρτα διπλή πόρτα διπλή πόρτα Χειμερινό κάλυμμα για 

LS 100 και LS 200 
Χειμερινό κάλυμμα για 

LS 300, λευκό 



Η Dometic είναι μια εταιρεία που δραστηριοποιείται στη διεθνή 
αγορά και αναπτύσσει έξυπνα προϊόντα και λύσεις για την 
ικανοποίηση των ουσιαστικών αναγκών των ανθρώπων που 
προτιμούν έναν πιο ευέλικτο τρόπο ζωής. Για μαγειρική, 
φροντίδα προσωπικής υγιεινής και διατήρηση ευχάριστης 
θερμοκρασίας. Προσφέρουμε έξυπνα και αξιόπιστα προϊόντα 
εξαίρετου σχεδιασμού.

54 — DOMETIC.COM Η έκδοση, οι προδιαγραφές και η διαθεσιμότητα υπόκεινται σε αλλαγές στα πλαίσια της τεχνικής βελτίωσης.

ΤΡΌΦΙΜΑ & ΠΌΤΑ
ΨΥΓΕΙΑ

3.17 / Dometic CoolPower

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

M 50U EPS 817 EPS 100 MPS 35 MPS 50 MPS 80

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ  
ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΙΑ  
ΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ ΚΑΙ  
ΨΥΓΕΙΑ

Επιτηρητής μπαταρίας 
γενικής χρήσης για 
εφαρμογές 12 Volt 

Αντάπτορας ηλεκτρικού 
δικτύου για σύνδεση  

θερμοηλεκτρικών 
συσκευών ψύξης 

12-volt

Αντάπτορας ηλεκτρικού 
δικτύου για  

σύνδεση συσκευών 
ψύξης 24 Volt 

με συμπιεστή σε  
230 Volt 

συστήματα ηλεκτρικού 
δικτύου

Αντάπτορας ηλεκτρικού 
δικτύου για  

σύνδεση συσκευών 
ψύξης 12 / 24 Volt 
με συμπιεστή σε  

110 - 240 Volt 
συστήματα ηλεκτρικού 

δικτύου

Αντάπτορας ηλεκτρικού 
δικτύου για  

σύνδεση συσκευών 
ψύξης 12 / 24 Volt 
με συμπιεστή σε 

συστήματα ηλεκτρικού 
δικτύου  

110 – 240 Volt  
συστήματα ηλεκτρικού 

δικτύου

Αντάπτορας ηλεκτρικού 
δικτύου για  

σύνδεση συσκευών 
ψύξης 12 / 24 Volt 
με συμπιεστή σε 

συστήματα ηλεκτρικού 
δικτύου  

110 – 240 Volt  
συστήματα ηλεκτρικού 

δικτύου

Κωδικός 9600000446 9600000439 9600000440 9600000445 9600000441 9600000442

Τάση εισόδου – 230 V AC / 50 Hz 230 V AC 110 – 240 V AC 110 – 240 V AC 110 – 240 V AC

Τάση εξόδου – 13 V DC 25 V DC 25 V DC 27 V DC 27 V DC

Συνεχές φορτίο – 6 A – – – –

Τάση μπαταρίας – 60 mA 12 / 24 V DC 12 / 24 V DC 12 / 24 V DC 12 / 24 V DC

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΙΑ 
DOMETIC ΨΥΓΕΙΑ ΜΕ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ

Επιθυμείτε το ψυγείο σας με συμπιεστή 12/24 Volt να λειτουργεί 
σε πρίζα ηλεκτρικού δικτύου; Κανένα πρόβλημα! Μπορείτε να 
βρείτε έναν κατάλληλο αντάπτορα ηλεκτρικού δικτύου στην 
γκάμα αξεσουάρ CoolPower της Dometic.



Εμφάνιση προϊόντων: 
dometic.com

ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΑΣ


