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Ihmiskehon tuntema ilman lämpötila saattaa erota todellisesta, läm-
pömittarin näyttämästä lukemasta. Lämpöaistimukset vaihtelevat 
lämpimästä tai kuumasta miellyttävän kautta kylmään. Miellyttävän 
tuntuiseen ilmaan vaikuttaa lämpötilan lisäksi ilmankosteus. Jos il-
mankosteus on pieni, siedämme kuumuutta paremmin: hiki haihtuu 
kuivan lämmön ansiosta nopeasti. Samalla sen haihtuminen viilen-
tää. Lämpimässä ja kosteassa ilmassa näin ei tapahdu. Kun ilman-
kosteus on korkea, haihtuminen heikentyy ja samalla viilennysteho 

IHANTEELLINEN LÄMPÖTILA
MUKAVA OLO – KAIKKI RIIPPUU LÄMPÖTILASTA JA ILMANKOSTEUDESTA

laskee. Tämän seurauksena kuumuus tuntuu entistä pakahduttavam-
malta. Ilma tuntuu kostealta ja hiostavalta, ja tästä saattaa seurata 
verenkierto-ongelmia ja unettomuutta. Tämän kaiken perusteella on 
ilmiselvää, mitä hyvän ilmastointilaitteen tulee tehdä. Pelkkä viilen-
nys ei riitä. Miellyttävän sisäilman tuottaminen vaatii myös ilmankos-
teuden vähentämistä.

ILMASTO
MATKAILUAUTOJEN ILMASTOINTILAITTEET
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Ilmastointilaitteeseen investoidaan kodin tai ajoneuvon mukavuu-
den lisäämiseksi. Kuvasta näet, että mukavalta tuntuvan lämpötilan 
alue on yllättävän pieni. Jo 26 °C:n lämpötilat ovat siedettäviä vain, 
jos kosteutta ei ole paljon. Jos ilma on kosteaa, lämpötila ei saisi juu-
rikaan olla yli 20 °C. Huoneilma tuntuu miellyttävimmältä, kun läm-
pötila on 18 °C – 22 °C ja kosteus 40 – 70 %. 

Tällaisia olosuhteita varten matkailuajoneuvon ilmaa on viilennettävä 
ja samalla poistettava siitä kosteutta. Tähän tarvitaan kompressori-
käyttöistä ilmastointilaitetta. Suoraan tai epäsuoraan haihdutusjääh-
dytykseen perustuvat järjestelmät eivät ole yhtä tehokkaita. 

MIELLYTTÄVÄ SISÄILMA 26 °C:N LÄMPÖTILASSA 

Miellyttävän tuntuinen sisäilma suhteessa ilman lämpötilaan ja kosteuteen

MUKAVUUDEN LUOMINEN
ILMASTOINTILAITTEEN TEHTÄVÄ

mukava melko mukava epämukavan kuiva tai kostea
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SUHTEELLINEN ILMANKOSTEUS

  VINKKI:  
KOMPRESSORI
JÄRJESTELMÄT

Kompressorikäyttöiset ilmas-
tointijärjestelmät ovat kaikista 
tehokkaimpia. Ne vähentävät 
ilmankosteutta, toisin kuin haih-
dutusjäähdyttimet.
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A. MATKAILUAJONEUVOISSA YLEISIMMIN 
KÄYTETYT ILMASTOINTIJÄRJESTELMÄT 

Haihdutusjärjestelmät: Kattoon asennetussa yksikössä haihdute-
taan vettä, joka kerätään suodattimeen. Lämmönvaihto tapahtuu, 
kun tuuletin imee sisätilaan ulkoilmaa suodattimen läpi. Edut: vä-
häinen virrankulutus ja kevyt paino. Heikkous: Energiatehokkuus 
riippuu ympäristön ilmankosteudesta, eli järjestelmän tehokkuus 
vaihtelee. Se romahtaa, kun ilmankosteus on yli 85 % – juuri sillä ta-
solla, kun ilmastointia eniten tarvittaisiin. Lisäksi haihdutusjärjestel-
mät lisäävät toimintaperiaatteensa vuoksi ajoneuvon ilmankosteutta 
ympäristön olosuhteista riippumatta.

Kompressorijärjestelmät: Suljetun piirin sisältämä kaasumainen 
kylmäaine muutetaan paineen avulla nesteeksi. Neste virtaa putkis-
ton läpi ja muuttuu höyrystimessä jälleen kaasuksi. Samalla se imee 
lämpöä ympäristöstään. Höyrystimen ulkopuoli jäähtyy. Kylmäaine 
virtaa sitten takaisin kompressoriin, jossa kierto alkaa alusta. Näin il-
mastointijärjestelmä kuljettaa lämmintä ilmaa ajoneuvon ulkopuolel-
le ja jäähdyttää ajoneuvon sisätiloja. Lisäksi se kierrättää ja kuivattaa 
sisäilmaa. Edut: tasainen ja erinomainen jäähdytysteho, suureksi osin 
riippumaton ympäristön lämpötilasta ja ilmankosteudesta. Useissa 
kompressori-ilmastoinneissa on integroitu lämmitysjärjestelmä. Näi-
den lämmitysjärjestelmien hyötysuhde ja tehokkuus riippuu laitteen 
tyypistä. Yksinkertaisella lämmitysvastuksella varustettu järjestelmä 
riittää varmasti viileänä iltana.

Energiatehokkaalla lämpöpumpputekniikalla varustetut ilmastointi-
laitteet tarjoavat jopa 3000 W:n lämmitystehon. Se riittää ajoneuvon 
lämmittämiseen syksyn ja kevään kylminä aikoina. Ulkolämpötilan 
laskiessa lämpöpumpun lämmitysteho kuitenkin pienenee. Käyttö 
on suositeltavaa yli + 2 °C: een ulkolämpötiloissa.

MITEN ILMASTOINTILAITE 
TOIMII

Ilmastointilaitteet toimivat pohjimmiltaan samalla periaatteella 
kuin jääkaappien kylmäkoneikot. Niiden kylmäteho on kuiten
kin paljon korkeampi. Molemmissa järjestelmissä kylmäaine 
imee lämpöä jäähdytettävästä tilasta ja siirtää sen tilan ulko
puolelle. Ilmastointilaitteen pitäisi lisäksi  vähentää ilmankos
teutta.

ILMASTO
MATKAILUAJONEUVOJEN ILMASTOINTILAITTEET
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Matkailuautojen ja matkailuvaunujen seinät eivät ole yhtä paksuja 
kuin rakennusten. Vaikka ajoneuvossa olisi hyvä eristys, se lämpe-
nee, kun aurinko paistaa. Sisälämpötila nousee nopeasti yli 30 °C:-
seen leudommassakin ilmastossa kuin etelän auringossa. Eristyksen 
lisäksi ajoneuvon lämpötilaan vaikuttavat myös muut tekijät, kuten 
ikkunoiden lukumäärä ja koko. Pieni-ikkunainen matkailuvaunu läm-
penee hitaammin kuin matkailuauto, jossa on suuret lasipinnat. Tie-
tysti myös sillä on merkitystä, pysäköikö ajoneuvon auringon paah-
teeseen vai puun varjoon. Tuuletatko ajoneuvon sisätiloja niin usein 
kuin mahdollista? Vai ovatko kaikki ikkunat kiinni, jolloin lämpö pää-
see kerääntymään ajoneuvon sisätiloihin?

B. MATKAILUAJONEUVOJEN 
LÄMPÖTILAOLOSUHTEET JA NIIDEN SYYT
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KOLME MALLISARJAA
MATKAILUAJONEUVOJEN ILMASTOINTILAITTEET

  VINKKI: HALUATKO, ETTÄ 
KATTOLUUKUSTA TULEE 
PÄIVÄNVALOA?

Vaikka kattoilmastointilaitteet asennetaan usein ajoneuvon 
kattoluukun tilalle, voi päivänvaloa silti tulla liikkuvan kotisi 
sisälle. Jos luonnonvalo on sinulle tärkeää, osaat varmasti 
arvostaa innovatiivista, ikkunalla varustettua FreshLight-
kattoilmastointilaitetta.

Kattoilmastointilaitteet Kattoilmastointilaitteet  
luukulla

Lattiatasoon asennettavat 
ilmastointilaitteet

Matkailuajoneuvoissa on vain kaksi paikkaa, joihin ilmastointilaitteen 
asentaminen on järkevää sekä tekniseltä että käytännölliseltä kan-
nalta katsottuna: katto ja lattiataso esim. tavaratilassa.

Kattoilmastointilaitteiden toiminta perustuu fysiikan lakeihin: viileä 
ilma laskeutuu alaspäin. Kylmän ilmavirran voi ohjata ajoneuvon 
asuintiloihin ja näin säästää energiaa tehokkuuden siitä kärsimättä. 
Aiemmin kattoilmastoinnin yhteydessä menetettiin valoa antava 
kattoluukku. Tuotekehityksemme onnistui kuitenkin yhdistämään 
kattoluukun ja ilmastointilaitteen toisiinsa. Näin syntyi Dometic 
FreshLight – maailman ensimmäinen ikkunallinen kattoilmastointi. 

Lattiatasoon asennetut ilmastointilaitteet jakavat viileän ilman puhal-
luskanavien kautta, jotka voidaan asentaa joustavasti ja yksilöllisesti 
ajoneuvon sisätiloihin.

ASENNUS KATOLLE TAI LATTIATASOON

ILMASTO
MATKAILUAJONEUVOJEN ILMASTOINTILAITTEET
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  VINKKI – DOMETICIN 
ADAPTERIKEHYKSET 
KATTOILMASTOINTILAITTEILLE

Useimmat Dometicin kattoilmastointilaitteet on suunniteltu 
kattoaukkoihin, joiden koko on 400 x 400 mm. Mitä tehdä, jos 
kattoaukko onkin leveämpi, esim. 430 x 430 mm? Voit käyttää 
adapterikehystä, joka sovittaa ilmastointilaitteen leveämpään 
kattoaukkoon – ja nauttia siististä asennustuloksesta. 

Valikoimaamme kuuluu lisäksi 400 x 400 mm:n adapterikehys 
retkeily- ja pakettiautojen profiilipeltikattoa varten, joka varmistaa 
tasaisen asennuspinnan ilmastointilaitteen tai kattoluukun 
asennukselle.

Kattoon tai lattiatasoon asennettava ilmastointilaite: molemmissa 
on etunsa – eikä kumpikaan sovi kaikkiin käyttötarkoituksiin. Tutustu 
valinnan helpottamiseksi alla olevaan järjestelmien vertailuun. 
Ilmastointilaite tulee nimittäin kestämään käytössäsi monien vuosien 
ajan…

KATTOILMASTOINTILAITTEEN EDUT 

• Yksinkertainen ja nopea kattoasennus 
• Ei vaadi erillisiä ilmanjakokanavia tai putkistoja
• Helppo siirtää ajoneuvoa vaihdettaessa
•  Ei tehohävikkiä (järjestelmä käyttää fysiikan lakeja tehokkaasti 

hyödyksi: viileä ilma laskeutuu alaspäin)
• Säilytystilaa ei menetetä sisältä
• Asentamalla kaksi laitetta voi luoda kaksi erillistä 

ilmastointivyöhykettä
• Kattoluukku säästyy (mallit, joissa on integroitu ikkuna)

LATTIATASOON ASENNETTAVAN  
ILMASTOINTILAITTEEN EDUT

•  Ajoneuvon painopiste ja ulkomitat säilyvät ennallaan
• Kattoluukku säilyy
• Puhalluskanavat voi asentaa joustavasti ajoneuvon sisätilaan 
• Erillisten huoneiden/osastojen ilmastointi on mahdollista

Adapterikehys ilmastointilaitteen tai kattoluukun asennukseen 
profiilipeltikattoon

MIKÄ ILMASTOINTILAITETYYPPI SOPII 
SINULLE PARHAITEN?
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VALITSE JUURI SE OIKEA

LÄMPÖERISTYS, IKKUNOIDEN PINTAALA JA 
MUUT HUOMIOON OTETTAVAT ASIAT

Sellaista kaavaa ei valitettavasti ole olemassa, jonka avulla olisi 
mahdollista laskea, mikä ilmastointilaite sopii mihinkin matkailuajo-
neuvoon. Aivan kuin samankokoisilla taloilla, myös samanpituisilla 
ajoneuvoilla voi olla täysin erilaiset lämpöominaisuudet. Eristys sekä 
ikkunoiden lukumäärä ja koko määräävät, kuinka paljon lämpöä sisäl-
le pääsee. Hyvin eristetty pieni-ikkunainen matkailuvaunu tarvitsee  
vähemmän jäähdytystehoa kuin heikosti eristetty suuri-ikkunainen 
ajoneuvo.

AJONEUVON KOKO

Ajoneuvon pituus auttaa valitsemaan sopivan ilmastointilaitteen. 
Ennen ostopäätöksen tekemistä kannattaa kuitenkin tutkia tarkemmin 
myös matkailuauton tai matkailuvaunun sisätiloja. Minkälainen 
huoneiden pohjapiirros on? Minne ilmastointilaite asennetaan? 
Haluatko ilmastoida koko ajoneuvon vai vain osan siitä? Kuinka suuri 
jäähdytettävä alue on?

AJONEUVON TYYPPI

a. Puoliintegroitu matkailuauto 
b. Integroitu matkailuauto 
c. Alkovi  
d. Matkailuvaunu

Matkailuajoneuvot, joissa on suuret ikkunat, vaativat tehokkaam-
man ilmastointilaitteen. Ikkunoiden koko ja lukumäärä vaihtelee 
puolestaan ajoneuvotyypin mukaan. Puoli-integroitu matkailuauto, 
jossa on keskikokoiset ikkunat, on jo melkoinen haaste ilmastointi-
laitteelle. Laitteen täytyy toimia vielä suuremmalla teholla, jos sinulla 
on integroitu ajoneuvo, jossa on upeat, suuret panoraamaikkunat. 
Alkovimallissa on se etu, että rakennelma varjostaa etuikkunaa, 
eikä ohjaamo pääse kuumenemaan niin voimakkaasti. Pieni-ikkunai-
set matkailuvaunut eivät myöskään tuota juuri ongelmia.

OIKEAN LAITTEEN VALINTA RIIPPUU AJONEUVOSTA

 VINKKI – ÄLÄ TINGI TEHOSTA!

Varmista, että valitsemasi ilmastointilaite on hieman 
ajoneuvoon tarvittavaa tehokkaampi.
Ilmastoinnin voimakkuuttahan voi aina pienentää ja näin 
säästää energiaa.

ILMASTO
MATKAILUAJONEUVOJEN ILMASTOINTILAITTEET
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ILMASTOINTILAITTEIDEN* SOPIVUUS AJONEUVON TYYPIN JA PITUUDEN MUKAAN

*Taulukosta näet suosituksemme erikokoisille ajoneuvoille. Laitteiden sopivuusluokat voivat vaihdella ajoneuvotyypin ja eristyksen mukaan.

Kattoilmastointilaitteet 
FreshJet

Ikkunallinen kattoilmastointilaite 
FreshLight

 Lattiatasoon asennettava 
ilmastointilaite 

FreshWell

ILMASTOINTILAITE FJ 1700 FJ 2200 FJ 3200  FL 2200 FW 3000

MATKAILUVAUNUT

6 m 
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8 m 
yli 8 m

• 
– 
– 
–

– 
• 
– 
–

– 
– 
•
•

– 
• 
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– 
•
• 
–

MATKAILUAUTOT
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• 
– 
– 
–

– 
• 
– 
–

– 
– 
• 
•

– 
•
– 
–

– 
• 
• 
–

RETKEILYAUTOT

6 m 
6,50 m

• 
–

– 
•

– 
–

– 
–

– 
–
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MATKAKOHTEET
MITÄ VAATIMUKSIA ILMASTOINTILAITTEEN TULEE TÄYTTÄÄ?

 MINKÄLAISTA JÄÄHDYTYSTEHOA 
ODOTAT?

Kysymys on maalaisjärjestä ja energiankäytöstä. Matkailuajoneuvon 
ilmastointilaitteelta ei kannata odottaa samanlaista jäähdytystehoa 
kuin ajoneuvon omalta ilmastoinnilta, joka saa tehonsa moottorista. 
Jos edellytät helteisen keskipäivän paahteessa 18 °C:n sisälämpö-
tilaa, tulet hyvin luultavasti pettymään. Odotettavissa on kuitenkin 
miellyttävän viileässä hyvin nukuttu yö. Matkailuautojen ilmastoin-
tilaitteiden tarkoitus ei ole kamppailla ulkolämpötilan kanssa, vaan 
estää sisätilojen ylimääräinen lämpeneminen. Auringonpaisteessa 
olevan ajoneuvon sisälämpötila on usein paljon ulkolämpötilaa kor-
keampi. Ilmastointilaitteet auttavat luomaan miellyttävän sisäilman 
laskemalla merkittävästi sekä sisälämpötilaa että ilmankosteutta. 

Yleisesti ottaen kannattaa tähdätä 18 – 22 °C:n lämpötilaan ja 
40 – 70 %:n ilmankosteuteen. Tällainen lämpötila ja ilmankosteus 
tuntuu yleensä kaikista miellyttävimmältä. Jos haluat pelata varman 
päälle, tarkkaile tilannetta lämpömittarin tai kosteusmittarin avulla, 
ja kytke ilmastointi päälle tarvittaessa. On parasta pitää sisälämpötila 
enintään 8 °C ulkolämpötilaa pienempänä.

POHJOISRUOTSI TAI KESÄISEN  
SISILIAN KUUMUUS…

Jos matkailet Skandinavian viileillä alueilla, ilmastointilaitteelta ei 
vaadita huippusuorituskykyä, vaan pienempitehoinen ilmastointi-
laite riittää. Tehosta ei kannata kuitenkaan tinkiä, jos matkustat sään-
nöllisesti Etelä-Eurooppaan tai varsinkaan, jos kyydissä on lapsia tai 
lemmikkejä. Kuumat kesäpäivät tekevät matkailuajoneuvossa oles-
kelusta nopeasti yhtä tuskaa. Jos ilma ei viilene edes öisin, vain riittä-
vän tehokas ilmastointilaite takaa virkistävän levon.

ILMASTO
MATKAILUAJONEUVOJEN ILMASTOINTILAITTEET
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DOMETIC FRESHJET – IHANTEELLINEN  
KAHDEN VYÖHYKKEEN ILMASTOINTIIN

Haluatko  säätää makuuhuoneen ja oleskelutilan ilmastointia erik-
seen? Se onnistuu helposti kahden FreshJet-laitteen avulla.

Sopivaa teholuokkaa valittaessa kannattaa ottaa huomioon tilan 
koko, lämpötilamieltymykset ja suosikkimatkakohteet. Suuremmissa 
FreshJet 2200 / 3200 -malleissa on pehmeäkäynnistys, pienemmillä 
FreshJet 1700 -malleilla taas on pieni käynnistysvirran tarve. Voit aina 
käyttää jompaa kumpaa mallia jopa leirintäalueilla, joiden sähköverk-
ko ei kestä suurta kuormitusta.

Ilmastointivyöhyke A Ilmastointivyöhyke B



KÄYNNISTYSVIRTA JA SULAKKEET
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ILMASTOINTILAITTEET 
JA VERKKOVIRTA

KÄYTTÖ LEIRINTÄALUEELLA

Ilmastointilaitteet vaativat suuremman käynnistysvirran kuin mikään 
muu tavanomainen matkailuajoneuvojen sähkölaite. Suuri virran 
tarve kestää kuitenkin vain sekunnin murto-osia. Jatkuvassa

käytössä virrankulutus on paljon matalampi. Lyhytkestoiset virtapiikit 
eivät yleensä ole ongelma, sillä useimpien leirintäalueiden verkkovir-
taliitännät on suojattu hitaalla sulakkeella.

ILMASTO
MATKAILUAJONEUVOJEN ILMASTOINTILAITTEET



FRESHJET 3200 

Pehmeä- 
käynnistys
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PEHMEÄKÄYNNISTYS:  
DOMETIC FRESHJET 2200 /3200

FRESHJET 2200

ANDREAS (41) –  
KÖLN

”Meistä on mukavaa käydä etelän pienemmillä leirintäalu-
eilla. Yhdessä vaiheessa olin kuitenkin todella tympääntynyt 
siihen. Aina kun yritti laittaa ilmastoinnin päälle, sulake paloi. 
Jos yritti uudestaan, se paloi taas! Leirintäalueen pistorasiasta 
tulee yksinkertaisesti liian vähän virtaa. Asiat ovat kuitenkin 
muuttuneet, koska nyt meillä on Dometicin uusi FreshJet-il-
mastointilaite. Me valitsimme FreshJet 2200:n. Jälleenmyy-
jämme suositteli sitä ja sanoi, että se sopisi matkailuvaunul-
lemme parhaiten. Se myös lämmittäisi viileinä öinä. Hänen 
mukaansa laitteen todella suuresta tehosta huolimatta vir-
ransyötön suhteen ei tulisi olemaan mitään ongelmia leirin-
täalueilla. Hän kertoi, että laitteen pehmeäkäynnistystoimin-
to pitäisi siitä huolen. Se tehostaa  kompressorin toimintaa 
käynnistyksen kriittisillä hetkillä, joten laite pääsee kunnolla 
käyntiin ennen kuin sulake ehtii palaa. Luotin siihen, mitä hän 
sanoi, ja hän olikin oikeassa. Se toimii kuin unelma – myös 
pienitehoisilla leirintäalueilla ja FreshJet 2200 kaltaisen huip-
putehokkaan ilmastointilaitteemme kanssa.”

Nämä kaksi FreshJet-mallia ovat erityisen tehokkaita ja niissä on omi-
naisuus, jonka ansiosta ne käynnistyvät luotettavasti myös leirintäalu-
eilla, joissa on pienemmät sulakkeet: pehmeäkäynnistys. Se tehos-
taa  kompressorin toimintaa käynnistyksen aikana. Käynnistysvaihe 

lyhenee huomattavasti ja päättyy, ennen kuin sulake ehtii reagoida. 
Lisäksi laitteet kestävät pitkistä, tilapäisistä johdotuksista ja 
johtokeloista aiheutuvia jännitevaihteluja.
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KÄYTTÖ AJON  
AIKANA

INVERTTERISARJALLA SE ONNISTUU

1  

2

5

3

4

8

 6  

7

 +12 V kaapeli

 Maadoituskaapeli

 Laturin D+

 Tunnistusjohto

 230 V kaapeli

1. Kattoilmastointilaite

2.  Lattiatasoon asennettava 

ilmastointilaite

3. Latausvirran jakaja

4. Invertteri

5. Käyttöakku

6. Laturi

7. Käynnistysakku

8. 230 V verkkosähkörasia

PYSY VIILEÄNÄ TIEN PÄÄLLÄ 

Kaikkiin Dometicin ilmastointilaitteisiin on saatavilla sopivat 
DC-Kit-invertterisarjat, jolloin laitteita voi käyttää ajoneuvon 12 V 
akkujen avulla. Jos ajoneuvossasi on DC-Kit-invertterisarja, sinun ei 
tarvitse odottaa perille pääsemistä – voit nauttia viileästä sisäilmasta 
myös matkan aikana. Se tekee matkustamisesta perheen, ystävien tai 
lemmikkien kanssa erityisen miellyttävää. 

PALJON ENEMMÄN KUIN PELKKÄ INVERTTERI

Dometic-ilmastointilaitteiden lisävarustevalikoima sisältää kolme 
DC-Kit-invertterisarjaa, jotka ovat teholtaan, ominaisuuksiltaan ja toi-
minnoiltaan erilaisia. Niiden pääkomponentit ovat siniaaltoinvertteri 
(tai invertteri modifioidulla siniaallolla) sekä latausvirran jakaja. Jakaja 
varmistaa ihanteellisen energiatehokkuuden ajon aikana. Se sääte-
lee virran jakamista käynnistysakun, käyttöakun ja laturin välillä. Se 
myös estää akkujen tai ajoneuvon sähkölaitteiden ylikuormittumisen. 

ILMASTO
MATKAILUAJONEUVOJEN ILMASTOINTILAITTEET
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Dometicin generaattorien ansiosta totutuilta teiltä poikkeaminen ei 
tarkoita mukavuustason laskemista. Generaattorit varmistavat virran-
syötön myös paikoissa, missä verkkovirtaa ei ole saatavilla. Ne ovat 
siten korvaamaton lisävaruste ulkoilman ystäville, jotka kaipaavat ra-
joittamatonta vapautta ja riippumattomuutta.

GENERAATTORIT VARMISTAVAT 
VIRRANSYÖTÖN

VIRTAA SÄHKÖLAITTEILLE TIEN PÄÄLLÄ

GENERAATTORIEN TEKNISET TIEDOT, KS. S. 26 

KAKSI INVERTTERISARJAA, JOISTA VALITA

Kaksi DC-Kit-invertterisarjaamme sisältävät korkealaatuisen invertte-
rin, joka tuottaa puhdasta siniaaltojännitettä ilmastointilaitteen ja 
muiden sähkölaitteiden tarpeisiin. DC Kit DSPT 12 on ajoneuvoihin, 
joissa on 12 V:n akku, DC Kit DSPT 24 ajoneuvoihin, joissa on 24 V:n 
akku.

Kumpaakin mallia voi käyttää kaikkien FreshJet-laitteiden kanssa. Ne 
sisältävät myös alijännitesuojalla varustetun latausvirran jakajan, 
230 V:n verkkojännitteen prioriteettikytkennän sekä uuden Dometic 
DSPRCT-kauko-ohjaimen.

MUKAVA ILMASTOINTI, KUN VERKKOVIRTAA EI OLE SAATAVILLA
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DOMETIC FRESHJET
MODERNI ILMASTOINTILAITESARJA

ILMASTO
MATKAILUAJONEUVOJEN ILMASTOINTILAITTEET

Pehmeä-
käynnistys

FreshJet-sarjan kaksi pienintä laitetta ovat markkinoiden pienikokoi-
simmat. Kaikki tässä esittelemämme eritehoiset mallit ovat raken-
teeltaan niin kompakteja, että katolle jää vielä tilaa aurinkokennolle 
tai satelliittiantennille. Tilaa riittää myös toiselle FreshJet-laitteelle, 
jos haluat luoda kaksi erillistä ilmastointivyöhykettä. Mallin FreshJet 
1700 pieni käynnistysvirran tarve ja mallin 2200 pehmeäkäynnistys 
takaavat, että ilmastointilaitteet käynnistyvät ongelmitta jopa leirin-
täalueilla, joiden sähköverkko ei kestä suurta kuormitusta.

• Kompakti ja kevyt rakenne
• Tehokas kosteudenpoisto ja jäähdytys
• FreshJet 1700/2200 -malleissa myös lämmitystoiminto
• Erittäin alhainen käynnistysvirran tarve, mallissa FreshJet 2200 

pehmeäkäynnistys
• Kaksi eri teholuokan mallia ajoneuvoille, joiden pituus on 

5 – 7 m
• Sopii asennukseen parina myös suurempiin ajoneuvoihin, joihin 

halutaan erillisiä ilmastointivyöhykkeitä

DOMETIC FRESHJET 1700 

Kattoilmastointilaite ilmanohjaimella alle 6 metrin ajoneuvoihin 

• Erittäin kompakti ja kevyt rakenne
• Viilennä tai lämmitä ilmaa tai poista kosteutta painiketta painamalla
• Sopii enintään 6 metrin pituisiin ajoneuvoihin
• Jäähdytysteho: 1 700 W / 5 800 BTU/h
• Lämmitysteho: 800 W

Tuotenro: 9105306658

DOMETIC FRESHJET 2200 

Kattoilmastointilaite ilmanohjaimella alle 7 metrin ajoneuvoihin 

• Erittäin kompakti ja kevyt rakenne
• Viilennä tai lämmitä ilmaa tai poista kosteutta painiketta painamalla
• Ihanteellinen enintään 7 m pitkiin ajoneuvoihin
• Jäähdytysteho: 2200 W / 7500 BTU/h
• Lämmitysteho: 1200 W

Tuotenro: 9105306515
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FRESHJET-TEHOA  
SUURIIN AJONEUVOIHIN

 PEHMEÄKÄYNNISTYS   
 FRESHJET 2200 /3200

Pehmeäkäynnistyksen ansoista huipputehokkaat FreshJet-mallimme 
käynnistyvät ongelmitta myös leirintäalueilla, joiden sähköverkko ei 
kestä suurta kuormitusta. Se tehostaa kompressorin toimintaa käynnis-
tyksen aikana niin, että ilmastointilaite käynnistyy ennen kuin sulake 
ehtii palaa. Lisäksi laitteet kestävät pitkistä, tilapäisistä johdotuksista ja 
johtokeloista aiheutuvia jännitevaihteluja.

Pehmeäkäynnistys 
ja lämpöpumppu

Tämän mallin teho riittää seitsenmetristen ja sitä pidempien mat-
kailuajoneuvojen ilmastointiin ja myös lämmitykseen. Lämpöpump-
putekniikan ansiosta sitä voi käyttää myös lämmitykseen, mikä on 
suuri apu kylminä päivinä tai viileinä iltoina. FreshJet 3200 -mallin 
rakenne on kompakti ja suhteellisen kevyt. Pehmeäkäynnistys var-
mistaa sen, että ilmastointilaitteet käynnistyvät ongelmitta jopa lei-
rintäalueilla, joiden sähköverkko ei kestä suurta kuormitusta.

• Ihanteellinen yli 7 metriä pitkiin ajoneuvoihin
• Tehokas kosteudenpoisto ja jäähdytys
• Energiataloudellinen lämpöpumppujärjestelmä jäähdytykseen 

ja lämmitykseen
• Pehmeäkäynnistys – käynnistyy ongelmitta myös leirintäalueilla, 

joissa on pienemmät verkkosulakkeet

TEKNISET TIEDOT, KS. SIVUT 22  23

DOMETIC FRESHJET 3200

Kattoilmastointilaite ilmanohjaimella yli 7 metrin pituisiin 
ajoneuvoihin

• Tehokas ilmastointi suuriin ajoneuvoihin
• Viilennä tai lämmitä ilmaa tai poista kosteutta painiketta painamalla
• Sopii yli 7 metrin pituisiin ajoneuvoihin
• Jäähdytysteho: 2800 W / 9560 BTU/h
• Lämmitysteho: 3300 W

Tuotenro: 9105306659
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DOMETIC FRESHLIGHT
AINUTLAATUINEN ILMASTOINTILAITTEEN JA IKKUNAN YHDISTELMÄ

ILMASTO
MATKAILUAJONEUVOJEN ILMASTOINTILAITTEET

Sis. kauko-ohjaimen

Kattoikkunan ei tarvitse väistyä tämän innovatiivisen ilmastointilait-
teen tieltä – päinvastoin. Dometic FreshLight -ilmastointilaitteessa 
ikkuna on rakennettu laitteen runkoon. Tuloksena on miellyttävä 
lämpötila sisällä matkailuautossa tai -vaunussa, samalla kun luon-
nonvalo pääsee edelleen ylhäältä sisälle. 

• Kattoikkunallinen ilmastointilaite maks. 7 metrin ajoneuvoihin
• Kattoikkuna, jossa on aktiivinen ilmanvaihtojärjestelmä ja 

yksinkertainen pimennysverho
• Energiatehokas jäähdytyskäyttö sekä lämpöpumppujärjestelmä 

lämmityskäyttöä varten
• Automaattipuhaltimella varustettu ilmanohjain yksilölliseen 

ilmavirran säätöön
• Lämpötilan ja tuulettimen nopeuden voi mukavasti säätää 

kauko-ohjaimella
• Ilmanjakaja integroiduilla himmennettävillä LED-valoilla

TEKNISET TIEDOT, KS. SIVU 24

DOMETIC FRESHLIGHT 2200 

Kattoilmastointilaite kattoluukulla enintään 7 m:n pituisiin 
ajoneuvoihin 

• Jäähdytysteho: 2 200 W / 7 500 Btu/h
• Lämmitysteho: 2 050 W / 2 700 W
• Lämpötilaa ja puhaltimen nopeutta voi säätää kätevästi kaukosäätimellä
• Ilmanjakaja integroiduilla himmennettävillä LED-valoilla

Tuotenro: 9102900165
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DOMETIC FRESHWELL
LATTIATASOON ASENNETTAVA ILMASTOINTILAITE

Mukana kaukosäädin

* Ulkolämpötilan laskiessa lämpöpumpun lämmitysteho pienenee. Käyttö on 
suositeltavaa yli +2 °C:n ulkolämpötiloissa.

Pehmeäkäynnistys 

Onko tavaratilassa tyhjää tilaa? Siinä tapauksessa sinulla on hyvä 
mahdollisuus sijoittaa ilmastointilaite sinne: ei ylimääräistä kuormi-
tusta katolla, ja ajoneuvon painopiste ja ulkomitat säilyvät ennal-
laan – eli ajoneuvo mahtuu edelleen tavallisten autokatosten alle. 
 Dometic FreshWell 3000 on markkinoiden kompaktein lattiatasoon 
asennettava ilmastointilaite enintään 2700 W:n teholuokassa. Se 
soveltaa huippumodernia lämpöpumpputekniikkaa, ja toimii myös 

tehokkaana lämmittimenä kylminä päivinä. FreshWell 3000 on us-
komattoman hiljainen. Sen ilmanohjausjärjestelmä luo miellyttävän 
ilmavirran, joka jaetaan tasaisesti kolmen puhalluskanavan kautta 
lisävarusteiden avulla. Kanavat voidaan asentaa ajoneuvoon jous-
tavasti  – joko keskitetysti yhteen paikkaan tai jaetusti eri tiloihin. 
 Sopivan DC-Kit-invertterisarjan avulla ilmastointilaitetta voi käyttää 
myös ajon aikana. 

TEKNISET TIEDOT, KS. SIVU 25

DOMETIC FRESHWELL 3000 

Lattiatasoon asennettava ilmastointilaite enintään 8 m:n pituisiin ajo-
neuvoihin 

Kätevästi matkailuautojen tai -vaunujen lattiatason säilytystilaan sijoi-
tettava laite on tehokas, tilaa säästävä ilmastointiratkaisu enintään 8 
metrin pituisiin ajoneuvoihin. 

• Lattiatasoon asennettava ilmastointilaite enintään 8 m:n pituisiin ajoneu-
voihin

• Jäähdytysteho: 2700 W / 9200 BTU/h
• Lämmitysteho (lämpöpumppu+lämmitysvastus): maks. 3000 W*

Tuotenro: 9105306670
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2.13 / Dometicin kattoilmastointiaitteet

TEKNISET TIEDOT 

ILMASTOINTILAITTEET FRESHJET 1700 FRESHJET 2200 FRESHJET 3200

Tuotenro: 9105306658 9105306515 9105306659

Suositeltu ajoneuvon pituus (m) maks. 6 maks. 7 Yli 7

Jäähdytysteho (W / Btu / h) 1700/5800 2200/7500 2800/9560

Lämmitysteho (W) 800 1200 3300*¹

Tehonkulutus 
jäähdytys-/ lämmityskäyttö (W) 
lämpöpumppu (W)

 
620 / 800  

—

 
950 / 1200  

—
1300 / — 

1350

Käyttöjännite 230 V AC / 50 Hz 230 V AC / 50 Hz

Virrankulutus 
jäähdytys (A) 
lämmitys (A)

2,7/ 3,5 
—

4,1 / 5,2 
—

5,7 / — 
5,9

Vaadittava suojakytkentä  
jäähdytys (A) 
lämmitys (A)

 
4 
4

 
5 
6

10 
10

Kylmäaine
Kylmäaineen määrä
CO2-ekvivalentti
Ilmastoa lämmittävä vaikutus (GWP)

R 407c
0,545 kg

0,96683 t
1774

R 407c
0,520 kg

0,92248 t
1774

R 410a
0,735 kg
1,53468 t

2088

Mitat (L x K x S mm) 
Ulkopuoli 
Sisäpuoli

 
562 x 225 x 787 
470 x 45 x 555

 
650 x 248 x 980 
470 x 45 x 555

Kattoaukko  (L x S, mm) 400 x 400 400 x 400 400 x 400

Katon paksuus (mm) 25 – 60 25 – 60 25 – 60

Paino (kg) 29 32 36

Ilmanjakosuulakkeet 2 (edessä / takana) 2 (edessä / takana)

Suulakkeiden ohjaus Suulakkeiden ilmanohjaus säädettävissä portaattomasti Suulakkeiden ilmanohjaus säädettävissä portaattomasti

Puhaltimen nopeudet 4 4

Kaukosäädin • •

Hyväksynnät e-hyväksytty (ajoneuvojen EMC- direktiivi) e-hyväksytty (ajoneuvojen EMC- direktiivi)

/ Lisävarusteet

Suositeltava generaattori TEC 29, TEC 30EV, TEC 40D,T 2500H TEC 29, TEC 30EV, TEC 40D

DC-Kit-sarjat DSP-T 12 / DSP-T 24 DSP-T 12 / DSP-T 24 DSP-T 12 / DSP-T 24

Adapterikehys FreshJet-mallien asennukseen vakiomittoja 400 x 400 mm suurempiin kattoaukkoihin / 9103500476

Adapterikehys ilmastointilaitteen tai kattoluukun asennukseen profiilipeltikattoon / 9104114007

Pehmeäkäynnistys
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2.13 / Dometicin kattoilmastointiaitteet

TEKNISET TIEDOT 

ILMASTOINTILAITTEET FRESHJET 1700 FRESHJET 2200 FRESHJET 3200

Tuotenro: 9105306658 9105306515 9105306659

Suositeltu ajoneuvon pituus (m) maks. 6 maks. 7 Yli 7

Jäähdytysteho (W / Btu / h) 1700/5800 2200/7500 2800/9560

Lämmitysteho (W) 800 1200 3300*¹

Tehonkulutus 
jäähdytys-/ lämmityskäyttö (W) 
lämpöpumppu (W)

 
620 / 800  

—

 
950 / 1200  

—
1300 / — 

1350

Käyttöjännite 230 V AC / 50 Hz 230 V AC / 50 Hz

Virrankulutus 
jäähdytys (A) 
lämmitys (A)

2,7/ 3,5 
—

4,1 / 5,2 
—

5,7 / — 
5,9

Vaadittava suojakytkentä  
jäähdytys (A) 
lämmitys (A)

 
4 
4

 
5 
6

10 
10

Kylmäaine
Kylmäaineen määrä
CO2-ekvivalentti
Ilmastoa lämmittävä vaikutus (GWP)

R 407c
0,545 kg

0,96683 t
1774

R 407c
0,520 kg

0,92248 t
1774

R 410a
0,735 kg
1,53468 t

2088

Mitat (L x K x S mm) 
Ulkopuoli 
Sisäpuoli

 
562 x 225 x 787 
470 x 45 x 555

 
650 x 248 x 980 
470 x 45 x 555

Kattoaukko  (L x S, mm) 400 x 400 400 x 400 400 x 400

Katon paksuus (mm) 25 – 60 25 – 60 25 – 60

Paino (kg) 29 32 36

Ilmanjakosuulakkeet 2 (edessä / takana) 2 (edessä / takana)

Suulakkeiden ohjaus Suulakkeiden ilmanohjaus säädettävissä portaattomasti Suulakkeiden ilmanohjaus säädettävissä portaattomasti

Puhaltimen nopeudet 4 4

Kaukosäädin • •

Hyväksynnät e-hyväksytty (ajoneuvojen EMC- direktiivi) e-hyväksytty (ajoneuvojen EMC- direktiivi)

/ Lisävarusteet

Suositeltava generaattori TEC 29, TEC 30EV, TEC 40D,T 2500H TEC 29, TEC 30EV, TEC 40D

DC-Kit-sarjat DSP-T 12 / DSP-T 24 DSP-T 12 / DSP-T 24 DSP-T 12 / DSP-T 24

Adapterikehys FreshJet-mallien asennukseen vakiomittoja 400 x 400 mm suurempiin kattoaukkoihin / 9103500476

Adapterikehys ilmastointilaitteen tai kattoluukun asennukseen profiilipeltikattoon / 9104114007

Adapterikehys 
ilmastointilaitteen tai 
kattoluukun asennukseen 
profiilipeltikattoon

Mukana kaukosäädin

• Tyylikäs muotoilu
• Tasainen ilmanohjaus kahteen suuntaan  – tehokas jäähdytys
• Himmennettävä LED-valaistus
• Helppo puhdistaa (magneettikiinnitys)

ILMANOHJAIN KAIKKIIN FRESHJET
MALLEIHIN  HYVÄ JÄÄHDYTYSTEHO JA 
TASAINEN ILMANVIRTAUS

FreshJet-ilmanohjaimen suunnittelussa on hyödynnetty virtaus-
dynamiikan uusinta osaamista. Ilmavirta kulkee täydellä teholla 
kahteen suuntaan: keulaan ja perään. Tämän ansiosta ajoneuvon 
asuintilan viilennys sujuu todella nopeasti ja tehokkaasti. Molem-
pia suulakkeita voi säätää tarpeen mukaan: vasemmalle tai oi-
kealle, kohti kattoa tai lattiaa. Himmennettävä LED-valaistus lisää 
muotoilun viehättävyyttä.

*1 Suurin lämmitysteho = lämpöpumpun teho plus lämmitysvastuksen teho

Pehmeäkäynnistys 

Mukana 
kaikissa 

FreshJet-
malleissa
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2.10 / Dometic kattoilmastointilaitteet 2.13  / Dometic lattiatasoon asennettavat ilmastointilaitteet

TEKNISET TIEDOT 

ILMASTOINTILAITTEET FRESHLIGHT 2200 FRESHWELL 3000

Tuotenro: 9102900165 9105306670

Suositeltu ajoneuvon pituus (m) maks. 7 maks. 8 

Jäähdytysteho (W / Btu / h) 2200 / 7500 2700/9200

Lämmitysteho (W) 2700 *¹ 3000 *²

Tehonkulutus 
jäähdytys  (W) 
lämpöpumppu (W)

950  
1200

990 
1100

Tulojännite

Virrankulutus 
jäähdytys (A) 
lämmitys (A)

4,1 
5,2

4,3
4,8

Vaadittava suojakytkentä  
jäähdytys (A) 
lämmitys (A)

 
5 
6

 
5 
5

Kylmäaine
Kylmäaineen määrä
CO2-ekvivalentti
Ilmastoa lämmittävä vaikutus (GWP)

R 407c
0,560 kg
0,9934 t

1774

R 410a
0,600 kg
1,2528 t

2088

Mitat (L x K x S mm) 
Ulkopuoli 
Sisäpuoli

 
758 x 210 x 1105 
550 x 53 x 880

 
400 x 286 x 628 

—

Kattoaukko  (L x S, mm) 400 x 700 —

Katon paksuus (mm) 25 – 60 —

Paino (kg) 42 21

Ilmanjakosuulakkeet 2 (edessä / takana) 3 puhalluskanavaa

Suulakkeiden ohjaus Ilman jako suuttimilla säädettävissä portaattomasti 3 puhalluskanavaa (lisävarusteina) asennettavissa keskitetysti tai tilaan jaettuina

Puhaltimen nopeudet 4 3

Kaukosäädin • •

Hyväksynnät e-hyväksytty (ajoneuvojen EMC- direktiivi) e-hyväksytty (ajoneuvojen EMC- direktiivi)

/ Lisävarusteet

Suositeltava generaattori TEC 29, TEC 30EV, TEC 40D, T 2500H TEC 29, TEC 30EV, TEC 40D

DC-Kit-sarjat DSP-T 12 / DSP-T 24 DSP-T 12 / DSP-T 24

Suojapäällinen 9103500237 —

Ilmanjako
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2.10 / Dometic kattoilmastointilaitteet 2.13  / Dometic lattiatasoon asennettavat ilmastointilaitteet

TEKNISET TIEDOT 

ILMASTOINTILAITTEET FRESHLIGHT 2200 FRESHWELL 3000

Tuotenro: 9102900165 9105306670

Suositeltu ajoneuvon pituus (m) maks. 7 maks. 8 

Jäähdytysteho (W / Btu / h) 2200 / 7500 2700/9200

Lämmitysteho (W) 2700 *¹ 3000 *²

Tehonkulutus 
jäähdytys  (W) 
lämpöpumppu (W)

950  
1200

990 
1100

Tulojännite

Virrankulutus 
jäähdytys (A) 
lämmitys (A)

4,1 
5,2

4,3
4,8

Vaadittava suojakytkentä  
jäähdytys (A) 
lämmitys (A)

 
5 
6

 
5 
5

Kylmäaine
Kylmäaineen määrä
CO2-ekvivalentti
Ilmastoa lämmittävä vaikutus (GWP)

R 407c
0,560 kg
0,9934 t

1774

R 410a
0,600 kg
1,2528 t

2088

Mitat (L x K x S mm) 
Ulkopuoli 
Sisäpuoli

 
758 x 210 x 1105 
550 x 53 x 880

 
400 x 286 x 628 

—

Kattoaukko  (L x S, mm) 400 x 700 —

Katon paksuus (mm) 25 – 60 —

Paino (kg) 42 21

Ilmanjakosuulakkeet 2 (edessä / takana) 3 puhalluskanavaa

Suulakkeiden ohjaus Ilman jako suuttimilla säädettävissä portaattomasti 3 puhalluskanavaa (lisävarusteina) asennettavissa keskitetysti tai tilaan jaettuina

Puhaltimen nopeudet 4 3

Kaukosäädin • •

Hyväksynnät e-hyväksytty (ajoneuvojen EMC- direktiivi) e-hyväksytty (ajoneuvojen EMC- direktiivi)

/ Lisävarusteet

Suositeltava generaattori TEC 29, TEC 30EV, TEC 40D, T 2500H TEC 29, TEC 30EV, TEC 40D

DC-Kit-sarjat DSP-T 12 / DSP-T 24 DSP-T 12 / DSP-T 24

Suojapäällinen 9103500237 —

*1 Suurin lämmitysteho = lämpöpumpun teho
*2 Suurin lämmitysteho = lämpöpumpun teho + lämmitysvastuksen teho

LATTIATASOON ASENNETTAVAT 
ILMASTOINTILAITTEET EI YLIMÄÄRÄISTÄ 
KATTOKUORMAA, JOUSTAVA ILMANOHJAUS

Lattiatasoon tehtävän asennuksen etuna on se, että matkailuauton 
tai matkailuvaunun kattokuorma, ulkomitat ja painopiste säilyvät 
ennallaan. FreshWell 3000 -mallin ilmanohjaus tapahtuu kolmen pu-
halluskanavan kautta, jotka voidaan asentaa joustavasti ajoneuvon 
sisätilaan. Huippuluokan  lämpöpumpputeknologian ansiosta tätä 
ilmastointilaitetta voi käyttää myös lämmitykseen viileinä päivinä.

Ilmanohjaus
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3.39 / Virtaa ilmastoinnille tien päällä 

TEKNISET TIEDOT

GENERAATTORIT T 2500H TEC 29 TEC 30EV TEC 40D

Tuotenro: 9102900005 9102900299 9102900033 9102900295

Polttoaine bensiini RON 91 bensiini RON 91 diesel diesel

Virrankulutus maks. 1,2 l/h maks. 1,2 l/h maks. 0,7 l/h maks. 1,4 l/h

Jatkuva teho (W) 2 000 2 600 2 500 3 500 

Huipputeho (W) 2 200 2 900 2 900 3 900 

Lähtöjännite
230 V AC ±10 % (jatkuva) /  
puhdas siniaaltojännite 

230 V AC ±1 % (jatkuva) /  
puhdas siniaaltojännite 

Oikosulkusuoja • • • •

Maks. käynnistysvirta (A) 24 33 33 45

Melutaso 7 m:n etäisyydellä (dBA) 60 54 – 59 60 64

Äänieristetty • • • •

Käyttö ulkopuolisen ohjauspaneelin 
avulla

• • • •

Hyväksynnät E3 E13 E13 E24

Moottorin teho (kW) (hv) 4,0 (5,5) 4,0 (5,5) 3,3 (4,5) 4,7 (6,4)

Leveys sis. kiinnikkeet (mm) 640 580 572 765

Mitat (L x K x S mm) 530 x 290 x 385 480 x 290 x 385 465 x 465 x 466 765 x 457 x 467

Kotelon materiaali rst-teräs

Paino (kg) 50,0 44,0 70,0 96,5 

/ sopii yhteen Dometicin ilmastointilaitteiden kanssa

FreshLight 2200 • • • •

FreshJet 1700 • • • •

FreshJet 2200 • • • •

FreshJet 3200 — • • •

FreshWell 3000 — • • •
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2.08 / Tehosarjat

TEKNISET TIEDOT

DCINVERTTERISARJAT 12 V TAI 24 V 
KÄYTTÖÖN DC KIT DSPT 12 DC KIT DSPT 24

Tuotenro: 9600007286 9600007287

Virrankulutus  
(12 V DC) (A)*¹

30 – 113 50 – 75

Suositeltava laturin teho (A)*²  ≥ 150 ≥ 75

Suositeltava akkukapasiteetti (Ah)*³ ≥ 250 ≥ 250

Jatkuva teho (W) 1 800 1 800

Koko (L x K x S mm) 
Invertteri

284 x 118 x 405 284 x 118 x 405

Toimitussisältö 
siniaaltoinvertteri  
verkkojännitteen prioriteettikytkentä 
kauko-ohjain, kaapeli (m) 
2 akkukaapelia, pituus 1,5 m (mm²) 
230 V:n liitoskaapeli (kpl) 
latausvirran jakaja varustettu tehoreleellä

 
• 
• 

7,5 
35  
2  
•

 
• 
• 

7,5 
35  
2  
•

/ Sopivuus Dometicin ilmastointilaitteille

FreshLight 2200 • •

FreshJet 1700 • •

FreshJet 2200 • •

FreshJet 3200 • •

FreshWell 3000 • •

*¹  Virrankulutus riippuu käytettävästä ilmastointilaitteesta ja ympäristön lämpötilasta.
*² Laturin teho riippuu käytettävästä ilmastointilaitteesta ja ympäristön lämpötilasta.
*³  Akkukapasiteetti riippuu käytettävästä ilmastointilaitteesta ja ympäristön lämpötilasta.
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