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2 Editorial

NIEUWE IDEEËN  
VOOR UW COMFORT. 
KIES VOOR VRIJHEID!
Beste klant van Dometic,

Wanneer begint voor u de voorpret voor uw vakantie? Bij het 
plannen van de route? Als in de camper alles spik en span is? 
Begin de planning van uw vakantie met de nieuwe uitgave van 
de Dometic catalogus „Mijn vrijheid 2014”! 

Bevleugeld door de ideeën van onze medewerkers, de tips 
van onze klanten en geïnspireerd door de kwaliteitseisen 
van toonaangevende voertuigfabrikanten heeft Dometic zijn  
productgamma uitgebreid tot meer dan 400 accessoires.  
Hieronder bevinden zich testwinnaars zoals de krachtige  
compressor koelboxen uit de CFX-serie (pag. 12 - 15), han-
dige innovaties zoals de nieuwe GreenCare tabs (pag. 174),  

MIJLPALEN  
Van DE DOmEtIC GROup

Ontwikkeling en productie van de eerste 
absorptiekoelkasten voor  

vrijetijdsvoertuigen

1956

Begin van ontwikkeling en distributie  
airco’s voor campers en caravans

1983

Samenwerkingsverband met een Amerikaanse  
aanbieder van zonneschermen voor campers

Aankoop van de Duitse onderneming Seitz, 
specialist voor vensters en deuren

2000

1988

intelligente technische details zoals de nieuwe premium luifels 
zonder staanders voor dakmontage (pag. 120). Daarnaast vele 
beproefde comfortoplossingen die het leven onderweg een stuk 
aangenamer maken. 

Welkom in de wereld van het Dometic accessoireprogramma voor 
vrijetijdsvoertuigen! Laat u inspireren door unieke producten en 
en zet uw inspiratie om in uw eigen droom van maximale vrijheid 
onderweg!

Uw Dometic Group
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WAECO, Duitse specialist voor mobiele 
techniek voegt merk en knowhow  

toe aan de Dometic GROUP

SMEV, Italiaanse fabrikant van  
keukenoplossingen voor  

vrijetijdsvoertuigen,  
wordt deel van de groep

2007

Wereldwijd eerste onder-de-bankairco  
met geïntegreerde verwarming

Zonneschermen zonder steunen  
voor vrijetijdsvoertuigen

2011

Wereldwijd eerste dakairco  
met geïntegreerd raam

Wereldwijd eerste compressorbox met  
diepvriestemperaturen tot -22 °C 

BEkROONDE  
pRODuCtEn
Onze producten staan steeds weer op de eerste plaats als 
het gaat om klanttevredenheid of bijzonder geslaagd design. 
Daar zijn we trots op en het motiveert ons om het bereikte 
kwaliteitsniveau verder te verhogen.

WAECO 40 JAAR  
VIER DIt SamEn mEt OnS!
In de lente van 2014 vieren wij het 40-jarige jubileum van onze 
traditierijke onderneming WaECO. Vier dit samen met ons – en 
verheug u op vele attractieve aanbiedingen! Wij informeren 
u tijdig op onze website. Check dus regelmatig onze website 
www.my-caravanning.nl.

REsERVEONDERDELEN 
SERVICE
Raadpleeg de dichtstbijzijnde Dometic dealer  
(www.my-caravanning.com/nl/dealer/), als u een  
reserveonderdeel voor een Dometic of WaECO product nodig 
heeft. meestal heeft deze het gewenste artikel op voorraad –  
u kunt het dan meteen meenemen.

sUCCEs PRODUCTEN VOOR  
DE EERStE uItRuStInG
Wij durven te wedden dat in uw vrijetijdsvoertuig al een 
kwaliteitsproduct van Dometic zit. Of zelfs meerdere …  
Sinds vele jaren werken wij nauw samen met leidende 
voertuigfabrikanten die onze comfortoplossingen meteen 
al in de fabriek inbouwen. 

2007
2008

2013

www.my-caravanning.nl

Happy  
BirtHday 
40 jaar
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MIJN  
VRIJHEID
2014

www.my-caravanning.nl     
www.my-caravanning.be

NEDERLAND
Telefoon +31 (0)76 50 29 000
Fax +31 (0)76 50 29 019

België
Telefoon +32 (0)2 359 80 40
Fax +32 (0)2 359 80 50

De directe lijn naar Dometic WaECO. 

Het behulpzame Dometic WaECO team 
staat u graag te woord: maandag t / m 
vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur

INTERNET & EMAIL
www.dometic-waeco.nl 
info@dometic.nl

www.dometic-waeco.be 
info@dometic.be

Op onze internetsite vindt u tevens bij welke dealer bij 
u in de buurt u terecht kunt voor informatie en aankoop 
van onze producten.

„Welkom in de wereld van Dometic. Kies voor vrijheid, 
en geniet onderweg van hetzelfde comfort als thuis.”

SCaN
en  

KLiK!



5mijn vrijheid

8 – 53MIJN VERFRIssING 
Koeling

54 – 67MIJN kLIMAAT
airco's
≥ Airco dakunits met geïntegreerd dakraam 
≥ Airco dakunits
≥ Onder-de-bank airco's

68 – 95MIJN ENERGIE
Energiesystemen
≥ Omvormers
≥ Laders
≥ Accucontroller
≥ Generatoren

96 – 113MIJN VEILIGHEID
Veiligheidsoplossingen

114 – 145MIJN COMFORT
Comfort oplossingen
≥ Luifels 
≥ Ramen, rolgordijnen
≥ Stofzuigers 
≥ Verlichting

146 – 165MIJN GENOT
Keuken oplossingen

166 – 175MIJN WELzIJN
Sanitaire oplossingen
≥ Cassettetoiletten
≥ Draagbare toiletten
≥ Hygiëne accessoires
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www.my-caravanning.nl

MIJN DOMETIC  
paRtnER
„uw” Dometic dealer vindt u eenvoudig met  
de desbetreffende zoekfunctie op onze website:  
www.my-caravanning.com/nl/dealer/ 

≥ Koelboxen
≥ Koelkasten 
≥ Inbouwkoelsystemen

≥ Achteruitrijcamerasystemen
≥ Moniceiver
≥ Navigatiesystemen + achteruitrijcamera’s
≥ Alarmsystemen
≥ Safe, cruise control

≥ Grills
≥ Koffiezetapparaten, waterkoker
≥ Inbouwmagnetron met grill 
≥ Ovens, kooktoestellen
≥ Spoelbakken, afzuigkappen
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ONzE NIEUWE PRODUCTEN
2014

Onze nieuwe producten 2014

Speciaal voor u: een compleet accessoireprogramma voor campingbussen.  
En vele andere nieuwe producten, in alle productbereiken.

NIEUW!  
WAECO CoolFreeze CDF 16 
Extreem smalle koel-/vriesbox met 
ca. 15 liter inhoud.

Meer details   ≥ p. 17

NIEUW! Dometic premium luifel voor 
dakmontage 
Speciaal voor bestelwagens en  
vans ontwikkeld

Meer details   ≥ p. 120

NIEUW!  
WAECO CoolFreeze CFX 65Dz 
Compressorbox met twee 
temperatuurzones. Gelijktijdig 
koelen en vriezen. Inhoud ca. 53 liter.

Meer details   ≥ p. 15

NIEUW!  
WAECO CoolFun CX 30 
Veelzijdige vrijetijdskoelbox met 
koel- en warmhoudfunctie. Inhoud 
ca. 29 liter.

Meer details   ≥ p. 26

NIEUW!  
Draadloze magneetcontactschakelaar 
accessoires voor het DEFa DVS90 
alarmsysteem

 
Meer details   ≥ p. 109

NIEUW!  
Dometic FlyTec FT 100 
Insectenhorren voor schuifdeuren  
van het type Fiat Ducato X250. 

Meer details   ≥ p. 138

NIEUW 
Luifels voor  
dakmontage

VLIEGEN
BLIJVEn  
BuItEn!

Happy  
BirtHday 
40 jaar

Hoogwaardige  
insectenhor  
voor schuifdeuren
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NIEUW!  
Dometic RainTec RT 100 
Regengoot voor Fiat Ducato schuifdeuren.  
met led lichtstrook

Meer details   ≥ p. 139

NIEUW!  
WAECO PerfectView MC 402 
multimedia-monitor voor perfecte 
entertainment aan boord.

 

Meer details   ≥ p. 104

NIEUW!  
WAECO CoolMatic CRD 50  
Krachtige koellade met uitneembaar vriesvak. 
Inhoud ca. 50 liter.

 

Meer details   ≥ p. 48

NIEUW!  
WAECO PerfectView NAV 750PH 
Speciaal voor VW t5: navigatiesysteem met 
achteruitrijvideofunctie.

 

Meer details   ≥ p. 107

NIEUW!  
Dometic Renewkit 
Complete toiletrenovatieset voor de Dometic 
toiletten Ct 3000/4000.

Meer details   ≥ p. 171

NIEUW!  
Dometic FreshJet 2600/3200 
Dakairco’s voor voertuigen vanaf 8 m lengte.  
Inclusief verwarmingsfunctie 

Meer details   ≥ p. 60

DE NIEUWE  
AIRCO-POWER
VOOR HEt  
GROtE WERK

nieuwe luchtverdelerbox 
Model: Design 

Inclusief  
afstandsbediening  

softstart  
en warmte-

pomptechniek

FreshJet 2600 FreshJet 3200

www.my-caravanning.nl

NIEUW!  
Dometic GreenCare tabs 
milieuvriendelijke sanitaire additieven 
in praktische tab-vorm.

Meer details   ≥ p. 174



Mobiele koeling
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nieuw!
WAECO CoolMatic CRD 50

p. 
48

Happy  
BirtHday 
40 Jaar

ijskoud onderweg 

Door gebruik te maken van drie verschillende koel- 
technieken zorgen we ervoor dat alles vers blijft tijdens 
de reis. Wie flexibel wilt zijn op het gebied van koeling 
kiest uit Europa’s omvangrijkste assortiment van  
koelboxen. Voor de inbouw in camper of caravan staan 
koelkasten in diverse afmetingen en uitvoeringen ter 
beschikking. Volledig uitgerust en al decennia lang  
bewezen!

Mobiele koeling

koelboxen  

Compressor koel-/vriesboxen  12 

Absorptie koelboxen 20 

Thermo-elektrische koelboxen 24 

Passieve koelboxen 28 

Accessoires 52  

Technische gegevens 178

koelkasten  

Absorptie koelkasten 30 

Vrijstaande absorptie koelkasten 41 

Compressor koelkasten 44 

Inbouw compressor koelsystemen 48 

Accessoires 52  

Technische gegevens 182 



Drie koelsystemen voor recreatief gebruik

Uitvoeringen, de technische vooruitgang dienende veranderingen en leveringsmogelijkheden voorbehouden.

wAeCo Coolfreeze CfX 65DZwAeCo CoolMatic Cr 50

koelen en vrieZen neT Als Thuis 
COMpREssOR tEChniEk
Compressor koelsystemen werken met koudemiddel. Dit koudemiddel gaat in de verdamper over van een vloeibare 
naar een gasvormige toestand. Daarbij onttrekt de verdamper de warmte uit de binnenruimte van het koelapparaat en 
koelt deze. De compressor zuigt het koudemiddel aan, comprimeert het en geeft het door aan de condensor. Daar wordt 
de door de verdamper onttrokken warmte weer afgegeven. het koudemiddel wordt weer vloeibaar en stroomt naar de  
verdamper, waar de kringloop weer opnieuw begint.

Drie koelsysTeMen  
vOOR RECREAtiEf gEbRUik
Allereerst: een koelsysteem dat alles kan bestaat niet. Maar of een thermo-elektrisch, compressor of absorptie  
koelsysteem het beste voor u is, hangt helemaal af van hoe en waar u de mobiele koeling wilt gebruiken. begin met een 
zorgvuldige vergelijking van de verschillende systemen en hun kenmerken. hierdoor komt u automatisch uit bij het voor 
u meest geschikte koelsysteem.

De voordelen van compressor 
koel- en vriesapparaten:

≥ Uitstekend koelvermogen zelfs bij extreme buitentemperaturen

≥  Koelen en vriezen

≥  Minimaal stroomverbruik

≥  Ideaal voor gebruik op zonne-energie

≥  Geïntegreerde accubeveiliging

≥  Feilloze werking bij scheefstand

100 – 240 volt 12 / 24 volt Zonne-energie

10

hier maakt u kennis met de symbolen die Dometic en wAeCo bij mobiele koeling gebruiken.  
Zodoende krijgt u alle belangrijke eigenschappen van een koelsysteem supersnel onder de knie.

koel- en verwarmingsmodus

voor gebruik op het stroomnet 
(230 volt AC) 

voor gebruik op gas

voor gebruik op 12 resp. 24 volt DC geschikt voor gebruik op 
zonne-energie

Absoluut geruisloos
geruisloos

nieuw



Alle prijzen zijn vrijblijvende adviesprijzen inclusief btW.

Alle technische gegevens zie p. 178 – 181 of www.my-caravanning.nl

koelen en wArM houDen 
thERMO-ElEktROniCA
het thermo-elektrisch principe werd ontdekt door J.C.A. peltier. Daarom worden de temperatuuropwekkende  
componenten in thermo-elektrische systemen ook wel peltier-elementen genoemd. het systeem is gebaseerd op 
het principe dat bij de doorstroom van gelijkstroom door verbindingen tussen verschillende metalen koude of warmte  
ontstaat, afhankelijk van de polariteit. Dit koel- of warmtevermogen wordt nog eens verhoogd door warmtewisselaars 
en ventilatoren. het is de ideale techniek voor kleine en middelgrote koelboxen.

AbsoluuT geruisloos 
AbsORptiE tEChniEk
geconcentreerde ammoniakoplossing wordt in een boiler verwarmd en in de vorm van damp weggedreven. het onder 
hoge druk staande gas wordt in een condensor vloeibaar en met toevoeging van waterstof verdampt het. Daarbij wordt 
er warmte aan de koelruimte onttrokken. vervolgens wordt het ammoniakgas in het aggregaat door een zwakkere am-
moniakoplossing geabsorbeerd. De verzadigde oplossing stroomt weer terug naar de boiler waar deze kringloop weer 
opnieuw begint.

230 volt 12 voltgas

Dometic rM 8400 Dometic CombiCool rC 2200 egP

De voordelen van thermo-elektrische  
koelsystemen:

≥ Gebruiken op 12 / 24 volt DC of 230 volt AC

≥  Te gebruiken voor koelen en warm houden

≥  Feilloze werking bij scheefstand

≥  Licht en daardoor gemakkelijk mee te nemen

≥  Slijtvast en onderhoudsarm

230 volt 12 / 24 volt koel- en  
verwarmingsmodus

wAeCo TropiCool TC 21fl

11

De voordelen van absorptie koelsystemen:

≥  Absoluut geruisloze werking

≥  Van het net onafhankelijke koeling dankzij werking op gas

≥  Zonder problemen te gebruiken op 12 volt DC of 230 volt AC
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geruisloos

wAeCo Coolfun s 28DC 

(alleen koelen)

Absoluut 
geruisloos
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Uitvoeringen, de technische vooruitgang dienende veranderingen en leveringsmogelijkheden voorbehouden.

100 – 240 volt 12 / 24 volt Zonne-energie

 4

 2

 6

 5

 3

 7

 1

 8

wAeCo CoolfreeZe CfX 
DE niEUWstE gEnERAtiE  
kOEl- En vRiEsbOxEn! 
Energieklasse A++ en vriestemperaturen tot –22 °C: uniek voor mobiele koeling! Met de WAECO Coolfreeze Cfx-serie laat 
koelspecialist Dometic WAECO zien hoe men mijlpalen behaalt. het stroomverbruik is in vergelijking met eerdere modellen met 35% 
verlaagd, dankzij een nieuw ontwikkelde compressor met een sterker vermogen en een verbeterde isolatie. 

Optisch verrassen deze hoogwaardige koelboxen met details voor intensief gebruik: verstevigde hoeken, Rvs scharnieren en een 
robuuste dekselcoating. Zo zijn deze koelboxen bestand zijn tegen de zwaarste belastingen. Desondanks zijn de Cfx-boxen 
verbazingwekkend licht van gewicht en eenvoudig mee te nemen.

Alle inforMATie over De CfX-serie vinDT u oP inTerneT
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Alle prijzen zijn vrijblijvende adviesprijzen inclusief btW.
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13Alle technische gegevens zie p. 178 – 181 of www.my-caravanning.nl

zie p . 15

5  

Plaatsbesparende, 
opklapbare en afneembare 
draaggrepen

2  
12/24 volt DC en 
100 – 240 volt AC

DC kabeldoorvoer: De kabel 
zit vast en kan niet per 
ongeluk worden losgemaakt

6  

Afneembaar deksel

heavy-Duty uitvoering met 
versterkte hoeken, Rvs 
scharnieren en een robuust 
sluitmechanisme

1  
vriezen tot –22 °C

koelzone met mand en  

afzonderlijk vershoudvak 
voor fruit, groente etc.

4 

energiebesparende 
led-binnenverlichting

8 

wAeCo compressor voor 
meer vermogen: sensati-
onele vriesprestaties tot 
–22°C bij een minimaal 
energieverbruik!

3 

elektronische 
thermostaat met digitale 
temperatuurweergave

7   
usb aansluiting voor het 
laden van kleine mobiele 
apparatuur

Power
 koelboxen voor alle 

toepassingen

Mijn voorDelen
≥  Vriescapaciteit mogelijk tot –22 °C

≥  Overweldigende koelresultaten zelfs bij 
extreem hoge buitentemperaturen

≥  12/24 volt DC en 100 – 240 volt AC

≥  Speciale CFX elektronica met  
digitale temperatuurweergave

≥  Energiezuinig en fluisterstille werking

≥  USB aansluiting

≥  Stop van de condenswaterafvoer verwij-
deren voor een eenvoudige reiniging

≥  Geschikt voor gebruik op  
zonne-energie 

≥ Heavy-Duty uitvoering

onze tip! 
Draadloze weergave van  

koelboxtemperatuur, voeding,  

accubeveiliging en alarminstellingen
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Tot wel 

35%  
minder 

stroomverbruik!

WAECO Coolfreeze Cfx 35
koel-/vriesbox met speciale Cfx elektronica,  
12/24 volt DC en 100 – 240 volt AC

≥  Inhoud:  ca. 32 liter  
(waarvan 4,5 liter vershoudvak)

≥ koelen +10 °C tot –22 °C 

Art.nr.: 9105304047 // Prijs: € 709,00 

WAECO Coolfreeze Cfx 40
koel-/vriesbox met speciale Cfx elektronica,   
12/24 volt DC en 100 – 240 volt AC

≥  Inhoud:  ca. 38 liter  
(waarvan 7,0 liter vershoudvak)

≥ koelen +10 °C tot –22 °C 

Art.nr.: 9105304048 // Prijs: € 759,00 

WAECO Coolfreeze Cfx 50
koel-/vriesbox met speciale Cfx elektronica,  
12/24 volt DC en 100 – 240 volt AC

≥   Inhoud:  ca. 46 liter  
(waarvan 8,5 liter vershoudvak)

≥ koelen +10 °C tot –22 °C 

Art.nr.: 9105304049 // Prijs: € 835,00 

WAECO Coolfreeze Cfx 65
koel-/vriesbox met speciale Cfx elektronica, 
12/24 volt DC en 100 – 240 volt AC

≥    Inhoud:  ca. 60 liter  
(waarvan 13,0 liter vershoudvak)

≥ koelen +10 °C tot –22 °C 

Art.nr.: 9105304050 // Prijs: € 935,00 

orde in de koelbox

De meegeleverde mand kan middels een 
scheidingsrooster worden onderverdeeld. 

WAECO Coolfreeze Cfx – compressorboxen zonder compromissen

Digitale temperatuurweergave,
softstart en turbokoeling

speciale CfX elektronica  
De Cfx serie is uitgerust met speciale elektronica, die de compressor zacht en energiesparend laat 
aanlopen. Als de gekozen temperatuur na korte tijd niet is bereikt of als er een temperatuur onder de 
–12 °C wordt gekozen, schakelt de turbokoeling automatisch in. Op het moment dat de ingestelde 
temperatuur is bereikt, schakelt de speciale Cfx elektronica over naar de spaarmodus.

≥ intelligente, automatische turbokoeling
≥ 3-traps accubewaker instelbaar via het digitale display
≥ 4-cijferige digitale temperatuurweergave (Celsius of fahrenheit)
≥ temperatuur naar keuze instelbaar
≥ Weergave bedrijfsmodus en foutmeldingen 
≥ geheugenfunctie voor het veiligstellen van ingestelde waarde

1 2

3 4

4.30 4.30

4.304.30

Uitvoeringen, de technische vooruitgang dienende veranderingen en leveringsmogelijkheden voorbehouden.

1

4

2

3

ijskouD De besTe: 
DE stERkstE COMpREssOR bOxEn 
AllERtiJDEn
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Alle prijzen zijn vrijblijvende adviesprijzen inclusief btW.

nieuw! WAECO Coolfreeze Cfx 65DZ
koel- en vriesbox met speciale Cfx-elektronica,  
12/24 volt DC en 100 – 240 volt AC

≥   Inhoud: ca. 53 liter (waarvan 17 liter vriesvak)
≥ koelen van +10 °C tot –22 °C
≥  twee temperatuurzones voor koelen en vriezen in één

Artikelnr.: 9105304051 // Prijs: € 999,00 

koelen en  
vriezen  

gelijktijdig 
mogelijk!

nieuw! wAeCo CoolfreeZe CfX 65DZ 
kOElEn En vRiEZEn in één
De extreem krachtige compressorbox WAECO Coolfreeze Cfx 65DZ heeft een ruime koelzone en een apart vriesvak van 17 liter. 
Daardoor is het mogelijk om verse producten, drinkflessen en ingevroren voedsel te bewaren - allemaal op hun optimale temperatuur. 
Daarnaast biedt de Cfx 65DZ alle voordelen van de Coolfreeze Cfx-serie.

Twee temperatuurzones  
voor koelen en vriezen in  
één box.

nieuw! WAECO draadloos display
Draadloze weergave van koelboxtemperatuur, voeding,  
accubeveiliging en alarminstelling

≥   Optisch en akoestisch alarm
≥   gevoed door AAA-batterijen  

of sigarettenaansteker 12/24 v

Artikelnr.: 9105304065 // Prijs: € 50,00 

nieuw! wAeCo DrAADloos DisPlAy 
vOOR AllE COOlfREEZE Cfx kOElbOxEn
Op het draadloze display kunnen gegevens, zoals de actuele temperatuur, voeding of een alarm worden getoond tot op een afstand 
van 15 meter van de Cfx-koelbox.
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Uitvoeringen, de technische vooruitgang dienende veranderingen en leveringsmogelijkheden voorbehouden.

CoMPressorTeChniek „lighT“ 
ZEER COMpACtE bEhUiZing

WAECO 4.10 

Coolfreeze CDf 25
koel-/vriesbox, 12 / 24 volt DC

≥  inhoud:  ca. 21,5 liter  
(waarvan 4 liter vershoudvak)

≥ koelen +10 °C tot –18 °C

Art.nr.: 9105100003 // Prijs: € 509,00

12 / 24 volt Zonne-energie

Mijn voorDelen – 
CDf 25

≥  Slank model – neemt minimale ruimte in beslag

≥  Normaal koelen en vriezen

≥  Stahoogte voor 2-literflessen

≥  Uitneembare mand

≥  Afneembaar deksel(openingszijde voor)

12 / 24 volt Zonne-energie

Coolfreeze  
CDf 25

Compact 
maar  
sterk

De vier opvallend lichte koelboxen uit de WAECO Coolfreeze CDf-serie zijn net zo eenvoudig in gebruik als thermo- 
elektrische boxen. Uitgerust met schouderriem, draagbeugel of -grepen kunnen ze zonder problemen overal mee  
naartoe worden genomen. Opbergen is al helemaal geen probleem: compact als ze zijn, passen ze perfect in elke nis.  
Ze scoren nog meer pluspunten als het om de prestatie gaat: koelen of zelfs vriezen tot –18 °C bij een minimaal stroom-
verbruik, onafhankelijk van de buitentemperatuur. 
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Alle prijzen zijn vrijblijvende adviesprijzen inclusief btW.

Alle technische gegevens zie p. 178 – 181 of www.my-caravanning.nl
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WAECO 4.10 
Coolfreeze CDf 11
Draagbare koel-/vriesbox, 12 / 24 volt DC

≥  inhoud: ca. 10,5 liter
≥ koelen +10 °C tot –18 °C

Art.nr.: 9105100007 // Prijs: € 409,00

WAECO 4.10 

Coolfreeze CDf 18
Draagbare koel-/vriesbox, 12 / 24 volt DC 

≥ inhoud:  ca. 18 liter
≥ koelen +10 °C tot –18 °C

Art.nr.: 9105100002 //  Prijs: € 469,00

Mijn voorDelen – 
CDf 11

≥  Zeer compacte behuizing

≥  Normaal koelen en vriezen

≥  Twee geïntegreerde  
bekerhouders

≥  Veilige bevestiging in het 
voertuig middels bijbehorende 
veiligheidsriem 

≥  Verstelbare schouderriem

≥  Elektronische thermostaat met 
digitale temperatuurweergave 

≥  3-traps accumeter,  
led-binnenverlichting

Mijn voorDelen –  
CDf 18

≥  Energiezuinige koelbox:  
geringere looptijden door  
een verbeterde isolatie:  
slechts 0,38 Ah/h bij 5 ºC 
binnentemperatuur en 20 ºC 
buitentemperatuur

≥  Koelen of vriezen

≥  Stahoogte voor 2-literflessen  

≥  Opklapbaar of afneembaar 
deksel

≥  Stabiele draagbeugel

12 / 24 volt Zonne-energie12 / 24 volt Zonne-energie 12 / 24 volt Zonne-energie

onze tip! 
230 volt aansluiting via voordelige omvormer

zie pag. 53

nieuw! WAECO 4.10

Coolfreeze CDf 16
Draagbare koel- /vriesbox, 12 / 24 volt DC

≥ inhoud: ca. 15 liter
≥ koelen van +10 °C tot –18 °C

Art.nr.: 9105303455 // Prijs: € 499,00

Mijn voorDelen –  
CDf 16

≥  Koelen of vriezen

≥  Afneembaar deksel

≥  Geschikt voor gebruik  
op zonne-energie

≥  Stahoogte voor twee flessen  
van 1 liter

≥  Speciale elektronica met  
digitale temperatuurweergave 

≥  3-traps accubewaker,  
led-binnenverlichting

nieuw



Uitvoeringen, de technische vooruitgang dienende veranderingen en leveringsmogelijkheden voorbehouden.

Compressor koel-/vriesboxen18

Accessoires 
3-polig 

stekkersysteem voor 
vaste installatie

kingsiZe koeling   
xxl kOEl-/vRiEsbOxEn
Mag het ietsje meer zijn? De WAECO Coolfreeze Cf 80/Cf 110 koel-/vriesboxen bieden respectievelijk 79 en 105 liter 
koelvolume. Ook het koelvermogen is indrukwekkend: temperaturen tot wel –18 °C kunnen worden bereikt, onafhanke-
lijk van de omgevingstemperatuur en met een gering stroomverbruik

Mijn voorDelen
≥  Normaal koelen of vriezen

≥  12 / 24 volt DC en 100 – 240 volt AC

≥  Speciale CF elektronica met softstart 
en turbokoeling

≥  Openingszijde deksel links/rechts  
verwisselbaar

≥  Robuuste dekselsluitingen en scharnieren

≥  Binnenverlichting

≥  Stahoogte voor 2-literflessen

≥  Uitneembare mandz

WAECO Coolfreeze Cf 80

koel-/vriesbox met speciale Cf elektronica,  
12/24 volt DC en 100 – 240 volt AC

≥   inhoud:  ca. 79 liter  
(waarvan 7 liter vershoudvak)

≥ koelen +10 °C tot –18 °C

Art.nr.: 9105303248 // Prijs: € 1.189,00

4.10 4.10WAECO Coolfreeze Cf 110

koel-/vriesbox met speciale Cf elektronica,  
12/24 volt DC en 100 – 240 volt AC

≥   inhoud:  ca. 105 liter    
(waarvan 13 liter vershoudvak)

≥ koelen +10 °C tot –18 °C

Art.nr.: 9105303102 // Prijs: € 1.245,00

100 – 240 volt 12 / 24 volt Zonne-energie
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Mijn voorDelen

≥  Koelen of vriezen in stroomnetmodus (compressor)

≥   Traploze temperatuurregeling in compressormodus

≥  Alleen CK 40D Hybrid: koelen in 12 volt modus  
(thermo-elektrisch)

≥  Stahoogte voor 2-literflessen

≥  Robuuste behuizing

230 volt 230 volt12 volt

klAssieke koel-/vriesboX  
OOk in hYbRiDE UitvOERing
Zoekt u een uiterst efficiënt koelsysteem voor uw voortent of terras? Dan bent u bij de AC-compressorbox  
WAECO Coolfun Ck 40D aan het juiste adres: vriesprestaties tot –15 °C *, een inhoud van 38 liter en een ongelooflijk 
gunstige prijs! De hybride uitvoering van de beproefde koelbox is nog veelzijdiger in te zetten. Een thermo-elektrisch  
aggregaat vult de compressor aan, zodat de box ook via de 12 volt auto-accu kan worden aangedreven. bij een goede  
koeling vooraf blijft de temperatuur zodoende ook tijdens het vervoer naar de vakantiebestemming behouden*.  
van buiten zien de beide koelboxvarianten er hetzelfde uit: elegant zilver / zwart, mooie plaatstalen behuizing met  
geïntegreerde draaggrepen.

WAECO Coolfun Ck 40D

krachtige compressor koel- / vriesbox voor 230 volt

≥ inhoud: ca. 38 liter
≥ koelen +10 °C tot –15 °C

Art.nr.: 9105303388 // Prijs: € 285,00

4.21WAECO Coolfun Ck 40D hybrid
thermo-elektrische / compressor koelbox voor  
12 volt (thermo-elektrisch) en 230 volt (compressor)

≥ inhoud: ca. 38 liter
≥  thermo-elektrisch: koelen tot ca. 20 °C onder de  

omgevingstemperatuur Compressor: koelen +10 °C tot –15 °C

Art.nr.: 9105303377 // Prijs: € 335,00

4.21

Prijs
topper!

Met twee  
koelsystemen

voor camping,  
huis en tuin

onze tip! 
Actief koolfilter verwijdert geurtjes in 
alle koelkasten, koelboxen en andere 
gesloten recipiënten, zoals kledingkast 
of opbergvak. zie pag. 52
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AbsorPTieboX in AluMiniuM look 
schitterend optreden voor de absorptiebox met aluminiumbehuizing! De CombiCool rC 2200 egP ziet er ongeloof-
lijk goed uit en voelt zich overal thuis – tijdens de barbecue, in de voortent of ver van de bewoonde wereld. 
Dankzij de geoptimaliseerde absorptietechniek levert hij uitstekende koelprestaties tot 30 °C onder de omgevings- 
temperatuur en werkt hij volledig geruisloos. De CombiCool RC 2200 Egp biedt een inhoud van 40 liter en een perfecte 
vormgeving van het interieur die het koelen van maximaal acht 2-literflessen mogelijk maakt. Om het meenemen van de 
koelbox te vereenvoudigen zijn zijdelingse grepen voorhanden.

Absorptie koelboxen

Uitvoeringen, de technische vooruitgang dienende veranderingen en leveringsmogelijkheden voorbehouden.

Koeling tot  

30 °C  
onder de omgevings- 

temperatuur

zie pag. 52

onze tip! 
Als u wilt weten of uw gasvoorraad nog voldoende is: 
de nieuwe Dometic GasChecker bepaalt de vulstand 
van uw gasflessen binnen enkele seconden!
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Mijn voorDelen
≥  Elegante aluminiumbehuizing

≥  Voor gas, 12 volt en 230 volt

≥  Absoluut geruisloze werking

≥  Vlamregeling met drie standen bij gebruik op 
gas, piëzo-ontsteking, thermostatische regeling 
bij gebruik op 230 volt

≥  Stahoogte voor 1,5- en 2-literflessen

≥  IJsblokjesbakje bij levering inbegrepen

Dometic CombiCool RC 2200 Egp
Absorptie koelbox, 12 volt, 230 volt en gas

≥ inhoud: ca. 40 liter
≥ koelen tot 30 °C onder de omgevingstemperatuur

CombiCool RC 2200 Egp, 30 mbar
Art.nr.: 9105202817 // Prijs: € 323,00

4.27

gas 230 volt 12 volt

Alle technische gegevens zie p. 178 – 181 of www.my-caravanning.nl

Alle prijzen zijn vrijblijvende adviesprijzen inclusief btW.
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geruisloos
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gas 230 volt 12 volt

Absorptie koelboxen

Uitvoeringen, de technische vooruitgang dienende veranderingen en leveringsmogelijkheden voorbehouden.

gAs of sTrooM:  
vRiJE EnERgiEkEUZE!
Met de absorptie boxen Dometic CombiCool rC 1200 egP, rC 1205 gC en rC 1600 egP bent u altijd en overal onafhanke-
lijk van de beschikbare stroomvoorziening.  in het voertuig draaien ze op 12 volt, thuis of op de camping op 230 volt en in 
de vrije natuur schakelt u gewoon over op gas.

Absoluut onafhankelijk bent u met de nieuwe RC 1205 gC, die met een gaspatroon (ca. 250 g) uitgerust kan worden. 
ideaal als u maar een paar dagen gaat kamperen of andere spontane activiteiten onderneemt – deze compacte  
energiebron neemt u gewoon mee. Met 31 resp. 40 liter volume en een stahoogte voor grote drankflessen zijn deze  
voordelige asorptie koelboxen al jarenlang geliefd onder kampeerders. De RC 1200 en RC 1205 koelen tot 25 °C, de  
compactere RC 1600 zelfs tot 30 °C onder de omgevingstemperatuur. Als iemand ijsblokjes in zijn drankje wil: ijsblokjes-
bakje is bij de levering inbegrepen.

Mijn voorDelen 
rC 1200 / 1600 egP: 
≥  12 / 230 volt en gas

≥  geruisloze werking

≥  IJsblokjesbakje bij de levering 
inbegrepen

≥  Robuuste behuizing en  
functioneel design

≥  Stahoogte voor 1,5- en  
2-literflessen

≥  Geïntegreerde draaggreep

rC 1205 gC: 
≥  Met geïntegreerde houder voor 

gaspatroon – uniek op de markt

≥  Niet geschikt voor gasflessen

Dometic CombiCool rC 1205 gC: 

met houder voor  
gaspatroon

onze tip! 
Als u wilt weten of uw gasvoorraad nog voldoende is: 
de nieuwe Dometic GasChecker bepaalt de vulstand 
van uw gasflessen binnen enkele seconden!

zie pag. 52
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Dometic CombiCool RC 1600 Egp
Absorptie koelboxen 443 mm diep voor, 12 volt, 230 volt en gas

≥ inhoud: ca. 31 liter
≥ koelen tot 30 °C onder de omgevingstemperatuur

CombiCool RC 1600 Egp, 30 mbar 
Art.nr.: 9105200003 // Prijs: € 278,00

4.27

Alle technische gegevens zie p. 178 – 181 of www.my-caravanning.nl
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Alle prijzen zijn vrijblijvende adviesprijzen inclusief btW.

4.27 4.27Dometic CombiCool RC 1200 Egp
Absorptie koelbox 508 mm diep, voor 12 volt, 230 volt en gas

≥ inhoud: 40 liter 
≥ koelen tot 25 °C onder de omgevingstemperatuur

CombiCool RC 1200 Egp, 30 mbar 
Art.nr.: 9105202822 // Prijs: € 233,00

Dometic CombiCool RC 1205 gC
Absorptiekoelbox 508 mm diep, geschikt voor gebruik op 12 / 230 volt 
en gas - inclusief houder voor gaspatroon
≥ inhoud: ca. 40 liter
≥ koelen tot 25 °C onder de omgevingstemperatuur 
≥ gaspatroon voor een actieve koeling op elke locatie

CombiCool RC 1205 gC 
Art.nr.: 9105203764 // Prijs: € 305,00

geïntegreerde houder voor gaspatroon

inclusief 
houder voorgas-

patroon

3-traps vlamregeling bij gebruik 
op gas, piëzo-ontsteking,  
thermostatische regeling bij 
gebruik op 230 volt

Dankzij de bijzondere deksel-
constructie heeft de  
rC 1200 egP / rC 1205 gC  geen 
afdichting nodig

verdamper met stelvlak voor 
ijsblokjesbakje

biedt de onafhankelijkheid waar 
kampeerders zo van houden:  
rC 1205 gC met houder voor 
gaspatroon

geruisloos geruisloos

geruisloos
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Perfect tot in detail   

speciale TC elektronica met tiptoets bedieningspaneel* 
 
WAECO tropiCool boxen* koelen tot 30 °C onder de omgevings-
temperatuur en houden het eten warm tot +65 °C. De temperatuur 
kunt u via het tiptoets bedieningspaneel individueel instellen en wel in 
zeven standen: van +1 °C tot +15 °C in de koelmodus resp. van +50 °C 
tot +65 °C de verwarmingsmodus. De geheugenfunctie slaat de laatste 
instelling op.
* uitgezonderd de TC-07 (max. tot 25 ºC).

TherMo-elekTroniCA voor  
lEvEnsgEniEtERs

Mijn  
voorDelen
≥  Koelen tot 30 °C onder de omgevings-

temperatuur in de koelmodus! (TC 07 
tot 25 °C)

≥  Tot +65 °C in de warmhoudmodus

≥  12 / 24 / 230 volt aansluiting standaard 
met voorrangschakeling voor gebruik 
op netstroom (TC 07: 12 / 230 volt)

≥  Intelligente energiespaarmodus

≥  Dynamische binnenventilatie 

≥  Slijtvaste ventilator

koel- en  
verwarmingsmodus

230 volt 12 / 24 volt

Comfortabele koelboxen met speciale 
DC / AC en tC elektronica

veelzijdig, krachtig en een perfecte uitvoering – dat zijn 
de kenmerken waaraan u de tropiCool-serie van WAECO  
herkent. De boxen beschikken over een intelligente  
energie spaarmodule, de temperatuur is individueel te  
regelen en wordt weergegeven via leds. indien gewenst 
zijn de comfortabele boxen ook te gebruiken voor warme 
gerechten: als de warmhoudfunctie geactiveerd is, leveren 
ze temperaturen tot +65 °C.

Uitvoeringen, de technische vooruitgang dienende veranderingen en leveringsmogelijkheden voorbehouden.

Koeling tot 

30 °C  
onder de omgevings- 

temperatuur
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Alle technische gegevens zie p. 178 – 181 of www.my-caravanning.nl

WAECO tropiCool – Compact maar krachtig

*TC 07: 12 / 230 volt

WAECO tropiCool tC 35fl
thermo-elektrische koelbox met speciale tC elektronica  
voor 12 / 24 volt DC en 230 volt AC

≥ inhoud: ca. 33 liter
≥   koelen tot 30 °C onder de omgevings temperatuur,  

verwarmen tot +65 °C

606: 9105302110 // Prijs: € 345,00

1

WAECO tropiCool tC 07
thermo-elektrische koelbox  
voor 12 volt DC en 230 volt AC

≥ inhoud: ca. 7 liter
≥   koelen tot 25 °C onder de omgevings temperatuur,  

verwarmen tot +65 °C

Art.nr.: 9105302036 // Prijs: € 199,00

4.01

4.01

3

WAECO tropiCool tC 21fl
thermo-elektrische koelbox met speciale tC elektronica  
voor 12 / 24 volt DC en 230 volt AC

≥ inhoud: ca. 20 liter
≥  koelen tot 30 °C onder de omgevings temperatuur,  

verwarmen tot +65 °C

Art.nr.: 9105302085 // Prijs: € 285,00

4.01

2

WAECO tropiCool tC 14fl
thermo-elektrische koelbox met speciale tC elektronica  
voor 12 / 24 volt DC en 230 volt AC

≥ inhoud: ca. 14 liter
≥  koelen tot 30 °C onder de omgevings temperatuur,  

verwarmen tot +65 °C

Art.nr.: 9105302046 // Prijs: € 265,00

4.01
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Alle prijzen zijn vrijblijvende adviesprijzen inclusief btW.

onze tip! 
Actief koolfilter verwijdert geurtjes in 
alle koelkasten, koelboxen en andere 
gesloten recipiënten, zoals kledingkast 
of opbergvak. zie p. 52

standaard  
12/24 volt en  

230 volt AC

Happy  
BirtHday 
40 Jaar
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Uitvoeringen, de technische vooruitgang dienende veranderingen en leveringsmogelijkheden voorbehouden.

4.02

MeT koel- en wArMhouDfunCTie 
UnivERsElE vRiJEtiJDskOElbOx
Alleen de naam belooft al veel plezier voor picknickliefhebbers. De nieuwe WAECO Coolfun Cx 30 biedt krachtige  
thermo-elektronica, een inhoud van 29 liter en ruimte voor 2-literflessen – en dat alles voor een aantrekkelijke prijs. 
De koelbox koelt tot 18 °C onder de omgevingstemperatuur, maar indien gewenst kan hij ook de middagmaaltijd warm  
houden (tot +65 °C). Wat energievoorziening betreft is de koelbox al even veelzijdig: boordnet of vast stroomnet – de 
koelbox accepteert het allebei. het deksel bevat een extra vak om de aansluitkabel in op te bergen. Ander praktisch 
detail: de stevige draagbeugel die tegelijkertijd dienst doet als dekselondersteuning.

Mijn voorDelen

≥  Koelen en warmhouden

≥  Standaard aansluiting  
12/230 volt

≥  Inhoud 29 liter

≥  Dubbele functie van de draag-
beugel: als vergrendeling of 
extra dekselondersteuning

≥  Kabelvak in het deksel

230 volt 12 volt koelen en 
warmhouden

nieuw! WAECO Coolfun Cx 30

thermo-elektrische koelbox, 12 volt DC en 230 volt AC

≥ inhoud: ca. 29 liter
≥  koelen tot 18 °C onder de omgevingstemperatuur,  

warmhouden tot +65 °C

Art.nr.: 9103500872 // Prijs: € 93,00

voor  
12/230 volt

gebruik!
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Alle prijzen zijn vrijblijvende adviesprijzen inclusief btW.

koelTAs  
in MARinE blAUW
Chique design en 25 liter volume – zo wordt het halen van de dagelijkse verse boodschappen een waar uitje! De Coolfun s 28 
is aan de zijkant voorzien van klittenbandsluitingen om hem aan de winkelwagen te bevestigen en gemakkelijk te vullen. Om 
de koelwaren koel te houden wordt de thermo-elektrische tas in de camper of auto aangesloten op het 12 volt boordnet. De 
tas levert een koelvermogen tot 15 °C onder de omgevingstemperatuur.

4.02WAECO Coolfun s 28DC
thermo-elektrische koeltas van textiel, 12 volt DC

≥ inhoud:  ca. 25 liter
≥  koelen tot max. 15 °C onder omgevingstemperatuur
≥   Afmetingen (b x h x D): 370 x 410 x 230 mm

Art.nr.: 9105302763 // Prijs: € 75,00

12 volt

stahoogte voor grote flessen 
drinken

Drie opbergvakken aan buitenzijde 
voor kleine spullen, verstelbare 
schouderriem

klittenband aan de zijkant voor 
bijv. bevestiging aan de  
winkelwagen

Opgevouwen en met drukknoppen 
vastgezet: de s 28 na gebruik

Mijn voorDelen 

≥  Drie opbergvakken aan  
buitenzijde voor aansluitkabel, 
portemonnee etc.

≥  Lussen voorzien van klittenband 
voor bevestiging aan winkelwagen

≥  Verstelbare schouderriem

≥  Materiaal buitenzijde van  
onverslijtbaar polyester

≥  Plaatsbesparend op te bergen

≥  Direct aansluitbaar op 12 volt DC



Uitvoeringen, de technische vooruitgang dienende veranderingen en leveringsmogelijkheden voorbehouden.
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Die Doen overAl Mee!   
iJsbOxEn vAn hEAvY-DUtY kWAlitEit
hoge buitentemperaturen, oneffen terrein, stof en modder?  voor de „niet kapot te krijgen“ WAECO ijsboxen is dat een 
fluitje van een cent. Uitgerust met een zeer effectieve isolatie en voorzien van koelelementen of ijsblokjes houden ze  
levensmiddelen zoals vis en vlees voor een langere periode vers. Afhankelijk van het gebruik en de weersomstandigheden 
zelfs meerdere dagen lang! nog een getal dat voor zich spreekt: 5 jaar garantie.  

WCI-13 en WCI-22 met verstelbare  
schouderriem.

Stevige, ergonomische polyethyleen hand-
grepen (vanaf WCI-42) voor het makkelijker 
dragen van de box door één of twee personen.

Extreem belastbare bevestigingspunten – 
geïntegreerd in de verankering van de  
handgrepen. 

Tips voor in de praktijk! 
Plaats de WAECO ijsboxen zo veel mogelijk in een koele omgeving en uit de zon.  Als ze met dranken of levensmiddelen moeten worden gevuld,  
adviseren we deze vooraf te koelen. Als koelmiddel kunt u gebruik maken van de in de handel verkrijgbare koelelementen of ijsblokjes.  Lucht  
beïnvloedt het koelvermogen en verkort de koelduur. Vermijd daarom onnodig openen en vul de boxen zo vol mogelijk.

5 jaar 
garantie!

passieve koelboxen



Alle prijzen zijn vrijblijvende adviesprijzen inclusief btW.
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Mijn voorDelen
≥  Extreem lage warmteopname 

≥  Uiterst effectieve polyureathaan schuimisolatie,  
gecombineerd met een intelligente labyrintafdichting 

≥   Naadloze constructie van UV bestendige kunststof

≥   Grote antislip polyethyleen voeten voor meer stabiliteit

≥   Praktische (smelt-)waterafvoer

≥  Geschikt voor levensmiddelen en eenvoudig te reinigen

≥   Geoptimaliseerde verhouding van volume en gewicht

De labyrintafdichting verhindert het binnendringen van 
warmte in de koelbox.

Buiten

deksel

BoxBinnen

volledig geïntegreerde scharnieren van Rvs voor meer 
stabiliteit en een strakke vormgeving.

sterke Abs sloten met Rvs bevestigingsschroeven.
Met één hand te openen.

Programmaoverzicht wAeCo Cool-ice passieve koelboxen
passieve koelboxen met extra sterke isolatie

WAECO Cool-ice WCi-13 ≥ inhoud: ca. 13 liter 2,8 kg Art.nr.: 9108400056 // Prijs: € 72,00

WAECO Cool-ice WCi-22 ≥ inhoud: ca. 22 liter 4,2 kg Art.nr.: 9108400060 // Prijs: € 92 ,00

WAECO Cool-ice WCi-42 ≥ inhoud: ca. 41 liter 7,5 kg Art.nr.: 9108400062 // Prijs: € 175,00

WAECO Cool-ice WCi-55 ≥ inhoud: ca. 55 liter 9,3 kg Art.nr.: 9108400067 // Prijs: € 195,00 

WAECO Cool-ice WCi-70 ≥ inhoud: ca. 68 liter 10,4 kg Art.nr.: 9108400071 // Prijs: € 225,00

WAECO Cool-ice WCi-85 ≥ inhoud: ca. 86 liter 13,1 kg Art.nr.: 9108400073 // Prijs: € 255,00

nieuw! WAECO Cool-ice WCi-85W ≥ inhoud: ca. 86 liter 13,8 kg Art.nr.: 9108400215 // Prijs: € 285,00

WAECO Cool-ice WCi-110 ≥ inhoud: ca. 111 liter 15,7 kg Art.nr.: 9108400054 // Prijs: € 305,00

4.14

Alle technische gegevens zie p. 178 – 181 of www.my-caravanning.nl
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nieuw! WAECO Cool-ice WCi-85W  
Met twee stevige wielen en uitschuifbare  
handgreep voor comfortabel transport.



30 Koelkasten

Koelcomfort aan boord 
KoelKasten voor 
camper en caravan

Uitvoeringen, de technische vooruitgang dienende veranderingen en leveringsmogelijkheden voorbehouden.

3-weg 
koeling

twee sterke koelsystemen met verschillende accenten

U bent op zoek naar een nieuwe koelkast om in te bouwen of voor vrijstaand gebruik? maak dan een keuze uit het  
meest omvangrijke assortiment op de markt. als u de mogelijkheid wilt hebben om op gas te koelen, zijn de geruisloze 
absorptie koelkasten van Dometic iets voor u. Deze koelkasten werken ook op stroom en zijn super comfortabel. Ze  
leveren bovendien krachtige koelprestaties. Waeco compressor koelkasten werken op accustroom en zijn uitermate 
geschikt voor gebruik op zonne-energie.

dometic 8-serie video  
maak met de camera van uw smartphone een foto van de Qr-code rechts. Deze brengt u 
direct naar de video. U kunt ook http://qr.my-caravanning.com/nl/8_serie/  
in uw internetbrowser intypen.
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alle technische gegevens zie p. 182 – 189 of www.my-caravanning.nl

alle prijzen zijn vrijblijvende adviesprijzen inclusief BtW.

Royale inhoud, net als bij uw koelkast thuisAbsorptie koelkast in een modern jasje

dometic  
rm 8501

Waeco 
coolmatic  

crd 50

Waeco 
coolmatic cd 30

p. 
34

p. 
48

p. 
51

compressor koeling  
die overal past

Uittrekken  
en genieten

nIeUW

met gepatenteerd,  
uitneembaar vriesvak
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Uitvoeringen, de technische vooruitgang dienende veranderingen en leveringsmogelijkheden voorbehouden.

absorptie koelkasten van dometic:  
drie ontstekingssystemen

aeS systeem (automatische energieselectie) 
≥  automatische keuze van de efficiëntste energiebron
≥  minder gasverbruik door het ontbreken van de  

standby modus
≥  Handbediende keuze van de energiebron mogelijk
≥  thermostatische regeling bij alle energiebronnen
≥  Ingang voor zonne-energie s+ voorhanden voor  

gebruik op 12 v zonne-energie

meS systeem (handbediende energieselectie) 

 ≥  Handbediende keuze van de energiebron
≥  minder gasverbruik door het ontbreken van de  

standby modus
≥  elektronische herontsteking bij gedoofde vlam 
≥  thermostatische regeling bij alle energiebronnen

abSorptIe KoelKaSt 
maxImaal Koelcomfort
absorptie koelkasten van Dometic zijn kwaliteitsproducten „made in Germany”, die u 

op reis gelijkwaardig koelcomfort als thuis bieden. absorptie koelkasten zijn geschikt 

voor diverse energiebronnen: 12 volt, gas, 230 volt en zonne-energie (aes-modellen). 

Bovendien bieden ze u een hoog koelvermogen, zijn ze betrouwbaar en werken geruis-

loos. last but not least: ze zijn functioneel ingericht en hebben een lange  

levensduur.

absorptie koelkasten van Dometic voldoen aan de klimaatklasse sn. Daardoor  

functioneren ze optimaal binnen een temperatuurbereik van +10 °c tot +32 °c.  

absorptie koelkasten vereisen een goede ventilatie (voor ventilatieroosters zie  

accessoires).

batterijontsteking 
≥  ontsteking van het gas via batterijontsteker
≥  automatische onderbreking van de gastoevoer bij gedoofde 

vlam
≥  thermostatische regeling bij gebruik op gas en op 230 volt
≥  met gas galvanometer voor een comfortabele controle bij 

gebruik op gas

Inbouw absorptie koelkasten
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alle prijzen zijn vrijblijvende adviesprijzen inclusief BtW.

alle technische gegevens zie p. 182 – 189 of www.my-caravanning.nl

4-serie 5-serie

Waarom zou u uw koelkast uit de 4- of 7-serie door een model uit de 5- of 8-serie vervangen? omdat u dan minder 
energie verbruikt, binnenverlichting heeft en de nieuwste deursluiting! Hier ziet u welke uitvoering in uw geval past.

eenvoudig uit te wisselen 

oUd nIeUW
 rm 5310 Batterijontsteking 

 rm 5380* Batterijontsteking 

 rm 5330  Batterijontsteking,  
model met wielkast uitsparing 

 

 rm 4210, rm 4211lm  piëzo ontsteking 

 rm 4281 lm automatische ontsteking 

 rm 4230 l  piëzo ontsteking,  
model met wielkast uitsparing 

 oud model 4-serie  486 mm  nieuw model 5-serie   486 mm

7-serie 8-serie

oUd nIeUW

 rms 8500 Batterij ontsteking, model met wielkast uitsparing 

 rms 8501 mes, model met wielkast uitsparing 

 rms 8505 aes, model met wielkast uitsparing 

 rms 8550 Batterij ontsteking, model met wielkast uitsparing**

 rm 8500 Batterij ontsteking 

 rm 8501 mes 

 rm 8505 aes 

 rm 8551 mes 

 rm 8555 aes 

 rmD 8501 mes 

 rmD 8505 aes 

 rmD 8551 mes 

 rmD 8555 aes

 rm 7270  Batterij ontsteking, model met wielkast uitsparing 

 rm 7370 piëzo, model met wielkast uitsparing

 rm 7271  mes, model met wielkast uitsparing 

 rm 7360  Batterij ontsteking, model met wielkast uitsparing 

 rm 7361 mes

 rms 8400 Batterij ontsteking, model met wielkast uitsparing

 rms 8400 Batterij ontsteking, model met wielkast uitsparing 

    rms 8401 mes, model met wielkast uitsparing 

 rm 8400 Batterij ontsteking 

 rm 8401 mes

 rm 7290  Batterij ontsteking, model met wielkast uitsparing 

 rm 7291  mes, model met wielkast uitsparing 

 rm 7295  aes, model met wielkast uitsparing 

 rm 7390 Batterij ontsteking, model met wielkast uitsparing

 rm 7400 Batterij ontsteking 

 rm 7401  mes 

 rm 7405 aes 

 rm 7551 mes 

 rm 7555 aes 

 rm 7651 mes 

 rm 7655 aes 

 rm 7851 mes 

 rm 7855 aes

 oud model 7-serie  486 mm  nieuw model 8-serie   486 mm

 oud model 7-serie  525 mm  nieuw model 8-serie   525 mm

**model op aanvraag

*Vergeleken met de rm 4281 heeft de rm 5380 een korter aggregaat. 
er is een extra ventilatierooster nodig.
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Uitvoeringen, de technische vooruitgang dienende veranderingen en leveringsmogelijkheden voorbehouden.

de 8-SerIe Van dometIc:  
KoelKasten voor De toeKomst
maximaal bedieningscomfort, stijlvol en zeer efficiënt. Dat zijn de bijzondere kenmerken van de 8-serie waarmee  
Dometic de nieuwe norm voor absorptie koelkasten stelt. Innovatieve vorm- en kleurelementen maken van deze  
hoogwaardige apparaten esthetische stijlmiddelen. Bovendien zorgen de grote decorvlakken voor een uniek meubel-
karakter. van binnen hebben de koelkasten een aangename ijsblauwe tint, zijn ze voorzien van energie besparende  
leD verlichting en bieden daarnaast nog veel gebruiksvriendelijke details.

dometic rm 8501

Gas absoluut  
geruisloos

230 volt 12 volt

GerUISlooS

1

Inbouw absorptie koelkasten
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alle prijzen zijn vrijblijvende adviesprijzen inclusief BtW.

alle technische gegevens zie p. 182 – 189 of www.my-caravanning.nl

1.  Uitneembaar vriesvak –  
wereldwijd gepatenteerd

2. flexibele indeling

4. Innovatief openingssysteem

3. Vershoud systeem

6. Gewichtsbesparing
 

De roosters kunnen eenvoudig worden verwijderd en flexibel naar wens  
worden geplaatst. precies zoals thuis …

praktisch en comfortabel in het gebruik: de nieuwe vergrendeling kan  
eenvoudig met de vingertoppen worden geopend. als de deur per ongeluk 
niet goed wordt gesloten, klinkt er bij alle apparaten met aes systeem een 
akoestische waarschuwing. De koelkasten uit de 8-serie zijn naar keuze met 
een links of rechts scharnierende deur leverbaar.

De groentelade kan worden onderverdeeld. Zowel de ergonomisch  
gevormde deurvakken met uitloopbeveiliging als de groentelade kunnen in 
de vaatwasser worden gereinigd.
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met het innovatieve clipsysteem kan het vriesvak snel en eenvoudig  
worden verwijderd. Indien nodig kan de koelruimte in een handomdraai  
worden vergroot en het energieverbruik tot wel 20% worden gereduceerd. 
een eigenschap die alleen de 8-serie, de vrijstaande koelkasten rGe 2100 
en rGe 3000 en de koellade crd 50 u te bieden heeft!

5. Het tiptoets bedieningspaneel
alle koelkastfuncties worden heel eenvoudig geactiveerd via het tiptoets  
bedieningspaneel. Het gebruiksvriendelijke bedieningspaneel vindt u terug 
bij zowel de koelkasten voorzien van automatische als handmatige energie-
selectie. .

tot wel 10% gewichtsbesparing in vergelijking met het voorgaande model.
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Uitvoeringen, de technische vooruitgang dienende veranderingen en leveringsmogelijkheden voorbehouden.

de 8-SerIe Van dometIc:   
enKele DeUr tot 122 lIter 
bent u op zoek naar een koelkast voor uw vrijetijdsvoertuig uit de 8-serie, enkele deur, met gemiddelde inhoud, met 
of zonder wielkastuitsparing?  Dan bent u hier aan het juiste adres. Bepaal welke breedte uw koelkast moet hebben en 
het door u gewenste ontstekingssysteem. op die manier vindt u snel welk model uit de 8-serie bij uw wensen past en u 
zal verwennen met alle comfort die deze hoogwaardige serie te bieden heeft.

Gepatenteerd,  
uitneembaar  

vriesvak

onze tip! 
Als u wilt weten of uw gasvoorraad nog voldoende is: de 
nieuwe Dometic GasChecker bepaalt de vulstand van in de 
handel verkrijgbare gasflessen binnen enkele seconden!

zie pag. 52      

Inbouw absorptie koelkasten – enkele deur
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alle prijzen zijn vrijblijvende adviesprijzen inclusief BtW.

mIjn Voordelen
≥  Gepatenteerd, uitneembaar vriesvak

≥  Optimaal gebruik van het interieur

≥  Binnenverlichting

≥  Eenvoudig met de vingertoppen  
te openen deur

≥  Deurvergrendeling met  
ventilatiestand

≥  Gebruiksvriendelijk bedieningspaneel

≥  Flexibel roostersysteem

≥  Ergonomische deurvakken met 
uitloopbeveiliging

≥  Bedieningspaneel  
voor AES/MES koelkasten

absorptie koelkasten – enkele deur

Wielkastmodellen

4.28

Dometic rms 8400 met ontsteking op batterijen

Dometic rms 8401 met handbediende energieselectie (mes)

≥ breedte 486 mm
≥  Inhoud: zonder vriesvak 85 liter, met vriesvak 80 liter, 

waarvan vriesvak 8 liter
≥  Koelprestatie: koelkast +7 °c, vriesvak tot –12 °c bij buiten-

temperaturen tot 32 °c (conform de klimaatklasse sn)

prijzen vanaf€ 1.029,00 – zie p. 182 – 183

Dometic rms 8500 met ontsteking op batterijen

Dometic rms 8501 met handbediende energieselectie (mes)

Dometic rms 8505 met automatische energieselectie (aes)

≥ breedte 525 mm
≥  Inhoud: zonder vriesvak 96 liter, met vriesvak 90 liter,  

waarvan vriesvak 9 liter
≥  Koelprestatie: koelkast +7 °c, vriesvak tot –12 °c bij buiten-

temperaturen tot 32 °c (conform de klimaatklasse sn)

prijzen vanaf € 1.065,00 – zie p. 182 – 183

Dometic rm 8400 met ontsteking op batterijen

Dometic rm 8401 met handbediende energieselectie (mes)

≥ breedte 486 mm
≥  Inhoud: zonder vriesvak 95 liter, met vriesvak 90 liter, 

 waarvan vriesvak 8 liter
≥  Koelprestatie: koelkast +7 °c, vriesvak tot –12 °c bij buiten-

temperaturen tot 32 °c (conform de klimaatklasse sn)

prijzen vanaf € 1.079,00 – zie p. 182 – 183

Dometic rm 8500 met ontsteking op batterijen

Dometic rm 8501 met handbediende energieselectie (mes)

Dometic rm 8505 met automatische energieselectie (aes)

≥  breedte 525 mm
≥  Inhoud: zonder vriesvak 106 liter, 

met vriesvak 100 liter, waarvan vriesvak 9 liter
≥   Koelprestatie: koelkast +7 °c, vriesvak tot –12 °c bij buiten-

temperaturen tot 32 °c (conform de klimaatklasse sn))

prijzen vanaf € 1.099,00 – zie p. 182 – 183

Dometic rm 8551 met handbediende energieselectie (mes)

Dometic rm 8555 met automatische energieselectie (aes)

≥  breedte 525 mm
≥  Inhoud: zonder vriesvak 122 liter, met vriesvak 115 liter,  

waarvan vriesvak 12 liter
≥  Koelprestatie: koelkast +7 °c, vriesvak tot –12 °c bij buiten-

temperaturen tot 32 °c (conform de klimaatklasse sn)

prijzen vanaf € 1.189,00 – zie p. 182 – 183

dometic rmS 8500

alle technische gegevens zie p. 182 – 189 of www.my-caravanning.nl

Gas12 volt230 volt absoluut  
geruisloos
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GerUISlooS

Alle modellen ook zonder frame  
en met rechte deur verkrijgbaar. 
Levertijd ca. 6 – 8 weken.

Uitgezonderd RM 8400  
RM 8401 / RMS 8400 / RMS 8401
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Uitvoeringen, de technische vooruitgang dienende veranderingen en leveringsmogelijkheden voorbehouden.

Voldoende op Voorraad

Gas12 volt

Groot uitneembaar  
vriesvak

absorptie koelkasten – enkele deur
4.28

230 volt

Dometic rml 8551 met handbediende energieselectie (mes)

Dometic rml 8555 met automatische energieselectie (aes)

≥ breedte 525 mm
≥  Inhoud: zonder vriesvak 189 liter, met vriesvak 179 liter, waarvan 

vriesvak 33 liter
≥  Koelprestatie: koelkast +7 °c, vriesvak tot –12 °c bij buiten-

temperaturen tot 32 °c (conform de klimaatklasse sn)

prijzen vanaf € 1.995,00 – zie p. 182 – 183

absoluut  
geruisloos

Alle modellen ook zonder 
frame leverbaar.
Levertijd ca. 6 – 8 weken.

GerUISlooS

mIjn Voordelen
≥  Gepatenteerd, uitneembaar  

vriesvak 

≥  Maximaal koel- en vriesvolume 

≥  Binnenverlichting

≥  Verwisselbare deurafdichtingen

≥  Eenvoudig met de vingertoppen  
te openen deur

≥  Deurvergrendeling met  
ventilatiestand

≥  Gebruiksvriendelijk  
bedieningspaneel

≥  Flexibel roostersysteem

≥  Ergonomische deurvakken met 
uitloopbeveiliging

≥  Thermostatische regeling voor alle 
gebruiksmodi 

Koeling 
in XXl

Is een uitgebreide voorraad belangrijk voor u of u moet voor een grote familie zorgen? Dan staan alle voordelen van 
de 8-serie van Dometic u ter beschikking samen met 189 liter aan inhoud. Het grote mat zilveren deuroppervlak van de 
grote uitvoering brengt rust in uw keuken. leverbaar in een breedte van 525 mm met handbediende of automatische 
energieselectie. 

Inbouw absorptie koelkasten – enkele deur / tweedeurs
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alle prijzen zijn vrijblijvende adviesprijzen inclusief BtW.

Grote tWeedeUrS KoelKaSt

Gas12 volt230 volt absoluut  
geruisloos
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GerUISlooS

mIjn Voordelen
≥  Apart vriesvak met inschakelbare 

frameverwarming

≥  LED binnenverlichting

≥  Innovatief openingssysteem  
(„Fingertip opening”)

≥  Kunststof verplaatsbare roosters

≥  Geïntegreerd bedieningspaneel met 
controlelampje aan de buitenkant

≥  Verwisselbare deurafdichtingen

≥  Deurvergrendeling met  
ventilatiestand

≥  Ergonomische deurvakken met 
uitloopbeveiliging

≥  Opbergvakken en legroosters  
geschikt voor de vaatwasser

≥   Nieuw bedieningspaneel  
voor AES/MES koelkasten

Het grootste 
vriesvak op 

de markt

achter afzonderlijke deuren voor koel- en vriesgedeelte bieden de rmD modellen minstens net zoveel plaats voor 
de versvoorraad als een huishoudkoelkast. ook van binnen is hij absoluut perfect. Het ruime vriesvak beschikt  
over een frameverwarming die met één druk op de knop ingeschakeld kan worden en voorkomt dat de deur aan de  
behuizing vastvriest. elegant opgelost: het naar binnen liggende bedieningspaneel. een controlelampje dat in geval van 
nood waarschuwt, blijft aan de buitenkant zichtbaar. De tweedeurs koelkasten uit de 8-serie zijn verkrijgbaar in twee  
verschillende afmetingen. Hun relatief geringe gewicht is te danken aan het gebruik van extra lichte materialen.

absorptie koelkasten – enkele deur
4.28

Dometic rmD 8501 met handbediende energieselectie (mes)

Dometic rmD 8505 met automatische energieselectie (aes)

≥ breedte 525 mm
≥  Inhoud: met vriesvak 160 liter, 

waarvan vriesvak 30 liter
≥   Koelprestatie: koelkast +7 °c, vriesvak tot –12 °c bij buiten-

temperaturen tot 32 °c (conform de klimaatklasse sn)

prijzen vanaf € 2.065,00  – zie p. 182 – 183

Dometic rmD 8551 met handbediende energieselectie (mes)

Dometic rmD 8555 met automatische energieselectie (aes)

≥  breedte 525 mm
≥  Inhoud: met vriesvak 190 liter,  

waarvan vriesvak 35 liter
≥   Koelprestatie: koelkast +7 °c, vriesvak tot –12 °c bij buiten-

temperaturen tot 32 °c (conform de klimaatklasse sn)

prijzen vanaf € 2.145,00  – zie p. 182 – 183

+ 9 % 
volume

gewicht 
gereduceerd

extra 
diep!

alle technische gegevens zie p. 182 – 189 of www.my-caravanning.nl
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Uitvoeringen, de technische vooruitgang dienende veranderingen en leveringsmogelijkheden voorbehouden.

Dometic rm 5330 met ontsteking op batterijen

≥ breedte 486 mm
≥  Inhoud: met vriesvak 70 liter, waarvan 5 liter vriesvak
≥  Koelprestatie: koelkast +7 °c, vriesvak tot –12 °c bij buiten-

temperaturen tot 32 °c (conform de klimaatklasse sn)

artikelnr: 9105703862 // prijs € 909,00

Dometic rm 5380 met ontsteking op batterijen

≥  breedte 486 mm
≥  Inhoud: met vriesvak 80 liter, waarvan 5 liter vriesvak
≥  Koelprestatie: koelkast +7 °c, vriesvak tot –12 °c bij buiten-

temperaturen tot 32 °c (conform de klimaatklasse sn)

artikelnr: 9105703865 // prijs € 985,00 

absorptie koelkasten – enkele deur model met wielkast 
uitsparing

mIjn Voordelen
≥   Uitneembaar vriesvak

≥  Praktische legvakken aan de  
binnenkant van de deur

≥   Stahoogte voor grote flessen aan 
de binnenkant van de deur

≥  Gebruiksvriendelijk  
bedieningspaneel

≥  LED binnenverlichting

Gas230 volt 12 volt

4.28

4.284.28

Verstelbare  
legroosters

Veilige deurvergrendeling 
met ventilatiestand

onze tIp! 

accessoire: eiervak zie p. 52

de dometIc 5-SerIe:  
compacte KlassIeKers
Zelfs buitengewoon succesvolle camperkoelkasten kunnen aan vervanging toe zijn. De beproefde Dometic 4-serie  
is vervangen door de nieuwe 5-serie. De modellen uit de 5-serie zijn voorzien van een modern design en led-binnen- 
verlichting. overige technische verbeteringen: ontsteking op batterijen, thermostatische regeling bij 230 volt en gas. net 
als hun voorgangers zijn de "nieuwe klassiekers" van de 5-serie perfect toegespitst op de ruimteverhoudingen van  
kleine vrijetijdsvoertuigen en zijn ze van binnen opvallend ruim. Ze zijn leverbaar in uitvoeringen van 60 tot 80 liter.

absoluut  
geruisloos

GerUISlooS

GerUISlooS

Dometic rm 5310 met ontsteking op batterijen

≥  breedte 486 mm
≥  Inhoud: met vriesvak 60 liter, waarvan 5 liter vriesvak
≥  Koelprestatie: koelkast +7 °c, vriesvak tot –12 °c bij buiten-

temperaturen tot 32 °c (conform de klimaatklasse sn)

artikelnr: 9105703857 // prijs € 782,00 

Inbouw absorptie koelkasten
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alle prijzen zijn vrijblijvende adviesprijzen inclusief BtW.

RM 122 
RM 123

nog altijd even populair. vanwege de grote vraag vindt u deze twee klassiekers weer terug in het assortiment van 
Dometic. De Dometic rm 122 en rm 123 zijn de smalste absorptie koelkasten voor campers ooit gemaakt. met een 
breedte van slechts 380 mm, een diepte van 440 mm en een inhoud van 31 liter passen ze perfect in de legendarische 
vW t1 – t4 busjes. Dat de superslanke koelkasten wederom verkrijgbaar zijn, doet niet alleen de eigenaars van vintage 
campers genoegen. ook in nieuwere busjes en bestelwagens passen ze daar waar geen andere koeloplossing past. Ze 
doen hun werk geruisloos en absoluut betrouwbaar. De rm 122 biedt 2-weg koeling met 12 volt en gas; de rm 123 kan 
bovendien ook op 230 volt worden gebruikt.

230 volt

2-weg 
koeling

3-weg 
koeling

retroKoelInG 
nIet alleen voor oUDere campers

Dometic rm 122 met piëzo-ontsteking

absorptiekoelkast met 2-weg koeling voor 12 volt en gas, enkele 
deur, breedte 380 mm

≥   Brutoinhoud: ca. 31 liter
≥   Koelvermogen: koelkast +7 °c bij buitentemperaturen tot 32 °c 
≥   thermostatische regeling voor gebruik op gas,  

met piëzo-ontsteking

30 mbar - artikelnr.: 9105203946 // prijs € 385,00

4.28

Gas Gas

Dometic rm 123 met elektrische ontsteking

absorptiekoelkast met 3-weg koeling voor 12/230 volt en gas,  
enkele deur, breedte 380 mm

≥   Brutoinhoud: ca. 31 liter
≥   Koelvermogen: koelkast +7 °c bij buitentemperaturen tot 32 °c 
≥   thermostatische regeling voor 230 volt en gebruik op gas, 

met elektrische ontsteking

30 mbar - artikelnr.: 9105203950 // prijs € 405,00

4.28

12 volt 12 volt

mIjn Voordelen
≥  Extra smal – ideaal voor krappe 

keukenblokken

≥  Deur met magneetsluiting  
en vergrendeling

≥  Verstelbare roosters

≥  Thermostatische regeling bij  
gebruik op alleen gas (RM 122) of 
op gas en 230 volt (RM 123)
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Uitvoeringen, de technische vooruitgang dienende veranderingen en leveringsmogelijkheden voorbehouden.

dometic rf 60

onze tip! 
Als u wilt weten of uw gasvoorraad nog voldoende is: de 
nieuwe Dometic GasChecker bepaalt de vulstand van in de 
handel verkrijgbare gasflessen binnen enkele seconden!

zie pag. 52      

absoluut geruisloos

GerUISlooS

mIjn Voordelen
≥  Diverse formaten voor alle  

toepassingen: van voortent tot 
vakantiehuisje

≥  Gebruik op gas en aansluiting op 
het vaste stroomnet mogelijk bij 
alle modellen

≥ Geruisloze werking

≥  Uitneembaar vriesvak bij RGE 2100 
en 3000

≥  RGE 4000 voorzien van aparte deur 
voor vriesvak

De vrijstaande absorptiekoelkasten van Dometic kunt u ook in de buurt van een slaapplaats neerzetten. Ze werken geheel 
geruisloos. alle modellen (met een inhoud van 56 tot 190 liter) zorgen ervoor dat geen wens onvervuld blijft. De koelkasten 
hebben een comfortabele inrichting, inclusief **-vriesvak (behalve combicool rf 60). Het vriesvak is bij rGe 2100 en rGe 
3000 zelfs uitneembaar en bij de nieuwe rGe 4000 voorzien van een aparte deur.

combicool rf 60 en rf 62 zetten meteen drie energiebronnen (12/230 volt en gas) om in een krachtig koelvermogen. 
Dankzij hun compacte constructie en de inhoud van 61 liter zijn ze perfect voor in de voortent. De ruime koelkasten van 
de rGe-serie zijn geschikt voor gas of netstroom en zijn ideaal voor vakantiehuisjes, clubhuizen of blokhutten.

GerUISloze KoelInG  
voor In voortent of vaKantIeHUIs

een perfecte afwerking en een hoog bedieningscomfort 
zijn kenmerkend voor de vrijstaande koelkasten van de 
Dometic rGe-serie.
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alle prijzen zijn vrijblijvende adviesprijzen inclusief BtW.
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4.27 Dometic combicool rf 62

3-weg absorptiekoelkast voor 12 volt, 230 volt en gas

≥  Inhoud:  ca. 56 liter, waarvan 5 liter vriesvak
≥ 12 volt batterijonsteking
≥  Koelvermogen: koelkast +7 °c, vriesvak tot –12 °c bij  

buitentemperaturen tot 32 °c (komt overeen met de klimaatklasse sn)

30 mbar 
art.nr.: 9105203591 // prijs: € 475,00

**-Vriesvak voor diepvriesproducten

4.27Dometic combicool rf 60

3-weg absorptiekoelkast voor 12 volt, 230 volt en gas

≥ Inhoud:  ca. 61 liter
≥ 12 volt batterijonsteking
≥  Koelvermogen: tot 30 °c onder omgevingstemperatuur

30 mbar 
art.nr.: 9105203243 // prijs: € 406,00

Uitneembaar 
vriesvak

Dometic rGe 2100
absorptie koelkast met 2-weg koeling 
voor 230 volt en gas 
Geschikt voor vaste inbouw

≥  Inhoud: zonder vriesvak 102 liter, met  
vriesvak 96 liter, waarvan 9 liter vriesvak

≥ piëzo-ontsteking
≥  Koelvermogen: tot 30 °c onder de  

omgevingstemperatuur, vriesvak tot –12 °c

30 mbar  
art.nr.: 9105704686 // prijs: € 1.015,00 

4.28 4.28 4.28nIeUW! Dometic rGe 3000
absorptie koelkast met 2-weg koeling 
voor 230 volt en gas

≥  Bruto inhoud: 154 liter, waarvan 24 liter 
vriesvak, zonder vriesvak 164 liter

≥ piëzo-ontsteking
≥  Koelvermogen: koelkast +7 °c, vriesvak 

–12 °c bij buitentemperaturen tot 32 °c

30 mbar  
art.nr.: 9105705200 // prijs: € 1.425,00

nIeUW! Dometic rGe 4000
absorptie koelkast met 2-weg koeling 
voor 230 volt en gas

≥  Bruto inhoud: 190 liter, waarvan 31 liter vriesvak
≥ piëzo-ontsteking
≥  Koelvermogen: koelkast +7 °c, vriesvak 

–12 °c bij buitentemperaturen tot 32 °c

30 mbar  
art.nr.: 9105705208 // prijs: €1.425,00

nIeUW! nIeUW!

apart vriesvak

Uitneembaar 
vriesvak
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cr 65S

cr 50S

cr 80S

cr 140Scr 110S

nIeUW
Nu ook met  

rVS deur

ScHItterende perSpectIeVen 
compressor KoelKasten van rvs 
of met rvs UIterlIjK
De exclusieve Waeco coolmatic cr koelkasten zijn gemaakt voor mensen die alleen met het beste tevreden zijn.  
Zo leveren de compressor koelkasten ongelofelijke prestaties; ze zijn geschikt voor tropische temperaturen,  
vergelijkbaar met en Iso 7371. Dat betekent: zelfs bij een omgevingstemperatuur van +43 °c houdt het afzonderlijk 
 geïsoleerde  vriesvak een constante temperatuur van –18 °c en terwijl in de koelkast zelf de gewenste temperatuur van  
+5 °c tot +7 °c gehandhaafd wordt. De perfect ingerichte koelkasten zijn bovendien een lust voor het oog in iedere boord-
keuken. Dat geldt met name voor de nieuwe modellen met rvs deur!

Geschikt  
voor gebruik op 
zonne-energie

Geschikt voor  
tropische  

temperaturen

12 / 24 volt

nIeUW! Waeco coolmatic cr 50s – cr 140s
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cr 140

cr 110

cr 80

cr 50

cr 65

mIjn Voordelen – cr / cr s 

≥  Vijf modellen met een inhoud van 48 tot 136 liter met een  
functionele indeling: flessenhouders, functionele  
legborden (CR 110/CR 140 met laden) 

≥   Ideale temperatuurregeling voor koelen en vriezen

≥   Apart geïsoleerd ***-vriesvak

≥   Optimale temperatuurverdeling door extra ingeschuimde 
 verdamper en sterke  isolatie

≥  Uniek: condenswaterafvoer in bodem en achterwand. Afvoer via 
een slang aangesloten op het afvoersysteem of opvangbak 

≥   Wisselbare deuraanslag

≥  Deursluiting met dubbele functie (sluiten/ventileren)

≥  Geschikt voor tropische temperaturen, vergelijkbaar met  
EN ISO 7371

≥  Hoogwaardige koeltechniek: volledig hermetische compressor

 

cr-modellen

≥   Dubbele deurvergrendeling (boven/onder)

≥  Eenvoudig wisselen van de decorplaat 

nIeUW! cr S-modellen 

≥  Deur van hoogwaardig RVS (V4A)

Geschikt  
voor tropische 
temperaturen! 

Uitstekende koeling 
bij een  

buitentemperatuur  
van +43 °C

tijdloos klassiek design en decorpaneel met rVS uiterlijk

De beproefde standaarduitvoeringen, verkrijgbaar in vijf afmetingen

Waeco coolmatic cr 50 – cr 140
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1
2

5

3

6. Verzonken handgrepen

2. functionele koelruimte

4.  Gepatenteerde vergrendeling:  
sluiten of ventileren 

5.  Inbouw met standaard-  
of flushmount frame

zu vent Standard flush-mount

6

4

compressor koelkasten – enkele deur / compressor inbouwkoelkasten

premIUm UItrUStInG 
elK DetaIl Klopt! 
De coolmatic cr koelkasten zijn een  
lust voor het oog en bovendien zeer 
praktisch. Door de slimme indeling 
bieden de koelkasten 39 tot 136 liter 
koelruimte - afhankelijk van het model.  
flessenhouders en open resp. gesloten 
opbergvakken zorgen voor de finishing 
touch en dragen bij aan de gebruiks-
vriendelijkheid.

1.  Helder blauwe binnenverlichting 3.  Geschikt voor tropische temperaturen: 
apart geïsoleerd ***-vriesvak
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4.24

perfect  
montage- 
resultaat

onze tip!
230 volt aansluiting via  
voordelige omvormer

zie pag. 53

zonne-energie Geschikt voor tropische  
temperaturen

12 / 24 volt

Waeco coolmatic cr 50 – cr 140

nIeUW! Waeco coolmatic cr 50s – cr 140s

met coolmatic cr heeft u de keuze: deur van rvs of met een rvs  
uiterlijk. Ingebouwd met standaardframe of inbouwframe, die voor 
alle modellen beschikbaar zijn.

Waeco coolmatic cr 50 / cr 50s
compressor koelkast, 12/24 volt Dc
≥  Inhoud: ca. 48 liter, waarvan 5 liter vriesvak

coolmatic cr 50 // art.nr.: 9105303276 // prijs € 765,00 
nIeUW! coolmatic cr 50s // art.nr.: 9105305616 // prijs € 915,00

Waeco coolmatic cr 65 / cr 65s
compressor koelkast, 12/24 volt Dc
≥  Inhoud: ca. 64 liter, waarvan 7,2 liter vriesvak

coolmatic cr 65 // art.nr.: 9105303288 // prijs € 845,00 
nIeUW! coolmatic cr 65s // art.nr.: 9105305617 // prijs € 1.015,00

Waeco coolmatic cr 140 / cr 140s
compressor koelkast, 12/24 volt Dc en 100 – 240 volt ac standaard
≥  Inhoud: ca. 136 liter, waarvan 11,5 liter vriesvak

coolmatic cr 140 // art.nr.: 9105600002 // prijs € 1.219,00 
nIeUW! coolmatic cr 140s // art.nr.: 9105305620 // prijs € 1.319,00

Waeco coolmatic cr 80 / cr 80s
compressor koelkast, 12/24 volt Dc
≥  Inhoud: ca. 80 liter, waarvan 7,9 liter vriesvak

coolmatic cr 80 // art.nr.: 9105303297 // prijs € 895,00 
nIeUW! coolmatic cr 80s // art.nr.: 9105305618 // prijs € 1.068,00

Waeco coolmatic crp 40
compressor koelkast in rvs design, 12/24 volt Dc
≥  Inhoud: ca. 39 liter, waarvan 5,3 liter vriesvak

coolmatic crp 40 // art.nr.: 9105600001 // prijs € 779,00

Waeco coolmatic cr 110 / cr 110s
compressor koelkast, 12/24 volt Dc
≥  Inhoud: ca. 108 liter, waarvan 10,2 liter vriesvak

coolmatic cr 110 // art.nr.: 9105303303 // prijs € 945,00 
nIeUW! coolmatic cr 110s // art.nr.: 9105305619 // prijs € 1.119,00

cr 140 
12/24 volt DC en 
100 – 240 volt AC 

standaard
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Wie heeft niet graag gekoelde hapjes en drankjes binnen handbereik?! De koellade met een inhoud van 50 liter is een 
comfortabele manier om het overzicht te bewaren, waarbij de flessen goed vastgezet worden in de flessenrekken. Het 
uitneembare vriesvak kan naar wens worden verwijderd om meer ruimte te creëren voor uw proviand. leverbaar met 
een front uit rvs of met een rvs uiterlijk. De perfecte koeloplossing voor kleinere voertuigen.

Koellade met VrIeSVaK 
UIttreKKen en GenIeten!

Uitneembaar 
vriesvak

nIeUW! Waeco  
coolmatic crD 50 / crD 50s                          4.24

Compressor koellade, 12/24 volt Dc

≥  Inhoud: ca. 50 liter, vriesvak: ca. 4 liter
≥  Gewicht: 20 kg
≥  stroomverbruik: 1,5 ah/h bij een omgevingstemperatuur van +25 °c, 

1,8 ah/h bij een omgevingstemperatuur van +32 °c, beiden bij een 
koeltemperatuur van +5 °c

coolmatic crD 50 // art.nr.: 9105304081 // prijs: € 1.019,00 
coolmatic crD 50s // art.nr.: 9105305621 // prijs € 1.169,00

nIeUW
front uit rvs of met 
een rvs uiterlijk

compressor koellade/compressor koelkasten – enkele deur

mIjn Voordelen
≥  Normale koeling en apart 

 geïsoleerd **-vriesvak

≥  Geschikt voor gebruik op 
 zonne-energie

≥  Deur van RVS of met een RVS  
uiterlijk

≥  Premium uitrusting met helder 
blauwe binnenverlichting

≥  Montageframe als accessoire

Geschikt voor 
gebruik op  

zonne-energie

12 / 24 volt
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dicht ventileren

Koelkast in gesloten stand en  
in „ventilatie”-positie

decorplaat  
met frame

onze tip!
230 volt aansluiting via  
voordelige omvormer

zie pag. 53

mIjn Voordelen
≥  Koelen +10 °C tot +2 °C

≥  0 °C tot –18 °C in het ***-vriesvak

≥  Geschikt voor gebruik op  
zonne-energie

≥  Paneel voor luchttoevoer en afvoer  
of als accessoire beschikbaar

≥  Binnenverlichting

≥  Gepatenteerde dubbele deur-
vergrendeling met ventilatiestand

≥  Deurbeslag en deurvergrendeling 
rechts / links verwisselbaar

zonne-energie12 / 24 volt

Waeco coolmatic mDc 65
compressor koelkast, 12/24 volt Dc
≥  Inhoud: ca. 64 liter, waarvan 10 liter vriesvak

art.nr.: 9105203889 // prijs € 971,00

Waeco coolmatic mDc 90
compressor koelkast, 12/24 volt Dc
≥  Inhoud: ca. 90 liter, waarvan 10 liter vriesvak

art.nr.: 9105203891 // prijs € 1.025,00

de KracHt Van een compreSSor met De  
afmetInGen van een aBsorptIe KoelKast
Wanneer u uw absorptiekoelkast door een compressor koelkast wilt 
vervangen, bevelen wij u de coolmatic mDc 65 en mDc 90 aan. Ze zijn 
even groot als de twee meest gebruikte absorptie koelkasten en vullen 
de gaten die deze achterlaten perfect op. De uitwisseling is probleem-
loos handmatig uit te voeren; de decorplaat kan indien gewenst  
door een eigen decorplaat worden vervangen. Deurbeslag en  
deurvergrendeling zijn rechts/links verwisselbaar. Bij de mDc 90 is  
het ventilatiepaneel bij de levering inbegrepen, bij de mDc 65 dient 
deze apart besteld te worden.
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Inbouw compressor koelsystemen

InboUW KoelboXen Voor de KeUKen  
Koelcomfort BIj BeperKte rUImte
Wat te doen als er in kleinere campers of busjes 
geen plaats is voor een koelkast? Het antwoord  
is  eenvoudig: kijk eens naar de coolmatic cB-serie.  
twee inbouw koelboxen die speciaal zijn ont- 
worpen voor kleine ruimtes. In plaats van ruimte in de  
hoogte of breedte te gebruiken, gaan ze de diepte 
in. Zo benutten ze verborgen ruimtes optimaal en 
voegen zich als op maat gemaakt in het interieur. 

In kleine ruimtes kan het aggregaat ook aan de  
zijkant (rechts of links) van het apparaat tot op een 
afstand van 1,5 meter worden gemonteerd.

bovenladers voor keukenblokken en zitbanken 

opening aan de bovenzijde. De koelaggregaten zijn 
afneembaar en kunnen apart worden gemonteerd.

Waeco coolmatic cB 36 / cB 40                4.12

Inbouw koelbox, 12/24 volt Dc

≥  Inhoud: ca. 36 liter

coolmatic cB 36 // art.nr.: 9109001881 // prijs € 795,00

≥  Inhoud: ca. 40 liter

coolmatic cB 40 // art.nr.: 9109001882 // prijs € 815,00

proviand  
binnen  

handbereik

cb 40

cb 36

mIjn Voordelen
≥  Optimaal ruimte benutten - loze 

ruimten omtoveren tot koelruimte

≥  Koelaggregaten zijn afneembaar en 
apart monteerbaar

≥  Uitstekende koelprestaties,  
onafhankelijk van de  
buitentemperatuur

≥  Koelen of vriezen 

Geschikt voor 
gebruik op  

zonne-energie

12 / 24 volt
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alle prijzen zijn vrijblijvende adviesprijzen inclusief BtW.

Waeco coolmatic cD 30 / cD 30W                4.12

compressor koellade, 12/24 volt Dc

≥  Inhoud: ca. 30 liter

coolmatic cD 30 // art.nr.: 9105303053 // prijs € 610,00 
coolmatic cD 30W // art.nr.: 9105303054 // prijs € 610,00

Koellade voor opbergruimtes binnen en buiten

ruimtegebrek elegant opgelost. eenvoudig uitschuif-
baar, veilig te vergrendelen. frontplaat in zwart of wit.

SImpelWeG InboUWen!  
een opBerGrUImte WorDt een KoellaDe
U kunt iets meer koelruimte goed gebruiken, maar er is geen plaats voor een koelkast of koelbox? Grote kans dat de 
koellade Waeco coolmatic cD 30 wel past. In een verborgen hoekje of een ongebruikte opbergruimte die van buitenaf 
toegankelijk is. De krachtige compressor koelt tot 30 liter proviand en houdt het bij temperaturen van +12 °c tot -2 °c 
fris. Het vak is kogelgelagerd en kan eenvoudig met één hand worden ontgrendeld en uitgetrokken.

cd 30 cd 30W

mIjn Voordelen
≥  Ideaal voor kleine opbergruimtes 

≥  Koelaggregaat afneembaar en apart 
monteerbaar

≥ Ook geschikt voor buiten

≥  Comfortabele bediening met één 
hand

≥ Goede sluiting

≥  Elegante frontplaat in zwart of wit

12 / 24 volt
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een goede ventilatie is onmisbaar om uw koelkast perfect te laten functioneren. alleen door hitteconcentratie achter het 
toestel te vermijden, kan een optimaal resultaat worden bereikt. In het accessoire programma van Dometic vindt u naast 
winterbescherming en comfort- en vervangingsaccessoires ook passende ventilatie oplossingen.

accessoires voor absorptie koelkasten 

R 500, wit 
art.nr.: 9105900020  
prijs: € 67,00 

art.nr.: 9105900007 // prijs: € 50,00

rm/s 8400/1 
art.nr.: 9105703589 // prijs: € 12,00 

rm/s 8500/1/5 
art.nr.: 9105703587 // prijs: € 12,00 
rm 8551/5 
art.nr.: 9105703588 // prijs: € 12,00 
rml 8551/5 
art.nr.: 9105703591 // prijs: € 12,00

4.28

Ventilatierooster voor koelkasten met een enkele of twee deuren: 
bevestiging aan de buitenwand van het voertuig. voor koelkasten met 
een enkele deur zijn de roosters ls 100 (boven) en ls 200 (onder) vereist. 
Het ls 300 voor tweedeurs koelkasten kan zowel boven als beneden 
worden gebruikt. (Winterafdekking bij levering inbegrepen)

dakventilatie: aanbevolen indien  
zich aan de kant van de koelkast  
een luifel bevindt. te gebruiken in 
combinatie met ls 200 of ls 300.

Ventilatieset: voor de optimale ventilatie van uw absorptie koelkast. 
aangestuurd door een thermostaat, extreem eenvoudig in te bouwen. 
Wordt in het bijzonder aan bevolen bij hoge buitentemperaturen of  
sterke zonnestraling.

rooster in plaats van vriesvak: 
vrije ruimte zinvol gebruiken. na 
de ver wijdering van het vriesvak 
kunt u de plaats in uw 8-serie  
koelkast door een extra rooster 
optimaal gebruiken.

Wintersets voor een- en tweedeurs koelkasten: Wa 120 / 130  
bieden we als vervangende afdekplaat aan. eWs 300 versterkt de  
isolatiewaarde van de koelkast en verzekert zelfs bij omagevings- 
temperaturen tot –30 °c een optimaal prestatie.

art.nr.: 9105900009 
prijs: € 12,00

art.nr.: 9105900008 
prijs: € 12,00 

art.nr.: 9105900010 
prijs: € 42,00 

eiervak: veilige bewaarplek voor 
maximaal 6 eieren. voor alle  
Dometic eg Waeco koelkasten.

actief koolfilter: verwijdert 
geurtjes in alle koel apparaten en 
andere gesloten recipiënten. 

batterijontsteker: om achteraf 
in te bouwen in alle koelkasten 
met piëzo ontsteking met 
armaturenhouder uit kunststof.

art.nr.: 9103500697 
prijs: € 41,00 

Gaschecker: Indicator voor de 
vulstandbepaling van in de handel 
verkrijgbare propaan- en butaan-
gasflessen.

accessoires voor absorptie koelkasten 8 / 5

LS 100, boven, wit – Enkele deur // art.nr. 9105900012 // prijs: € 32,00 
LS 100, boven, beige – Enkele deur // art.nr. 9105900011 // prijs: € 32,00
LS 200, onder, wit – Enkele deur // art.nr. 9105900014 // prijs: € 30,00
LS 200, onder, beige – Enkele deur // art.nr. 9105900013 // prijs: € 30,00
LS 300, wit – Tweedeurs // art.nr. 9105900015 // prijs: € 45,00

WA 120 / 130 (set) boven / onder, voor LS100 / LS200, wit
art.nr. 9105900018 // prijs: € 17,00
WA 120 / 130 (set) boven / onder, voor LS100 / LS200, beige
art.nr. 9105900019 // prijs: € 17,00
EWS 300 voor LS 300, wit 
art.nr. 9105900017 // prijs: € 30,00



Waeco coolpower 804 K
Spanningsomvormer 24 volt › 12 volt 
voor het gebruik van thermo-elektrische koelboxen en andere 
geïsoleerde verbruikers die lange tijd op de accu aangesloten zijn.

≥  Ingangsspanning: 20 – 30 volt Dc
≥  Uitgangsspanning: 12,5 volt Dc ±10 %
≥  Korte belasting: 6 a / 70 watt
≥  Duur belasting: 4 a / 48 watt
 
 
 

art.nr. 9103555790
prijs: € 60,00
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alle prijzen zijn vrijblijvende adviesprijzen inclusief BtW.

ondervindt u beperkingen in het gebruik van uw mobiel koelsysteem? Dat kunnen we oplossen! Kijkt u gewoon eens 
naar het passende product uit het accessoire-programma van Waeco coolpower en los de beperkingen op. Gebruik op 
het stroomnet voor 12 / 24 volt apparaten, de 12 volt koelbox aansluiten op een 24 volt voertuigaccu: op maat gesneden 
accessoire-oplossingen regelen dat voor u!

3.17accessoires voor koelboxen en compressorkoelkasten

art.nr.: 9103500697 
prijs: € 41,00 

accessoires voor koelboxen en compressor koelkasten

Waeco coolpower eps 817
omvormers voor aansluiting van thermo-elektrische 12 volt 
koelapparaten op het 230volt stroomnet. Ideaal voor gebruik thuis, in 
het hotel, op de camping, in het weekendhuisje etc.

≥  Ingangsspanning: 230 volt ac / 50 Hz
≥  Uitgangsspanning: 13 volt Dc
≥  vermogen: 6 a
 
 
 
 

art.nr. 9102600030
prijs: € 41,00

Waeco coolpower mps 35
omvormer voor probleemloze aansluiting van 12 / 24 volt koelsystemen 
op het 110 tot 240 volt stroomnet.  
Geschikt voor de Waeco compressor koelkasten coolmatic mDc,  
cr en cB-inbouwboxen.

≥  Ingangsspanning: 110 – 240 volt ac
≥  Uitgangsspanning: 25 volt Dc
≥  Uitgangsvermogen: 75 watt
≥  accuspanning: 12 / 24 volt Dc
≥  Uitgangsstroom: 3 a
≥  Gefaseerd, automatische voorrangschakeling  

voor gebruik op het stroomnet

art.nr. 9103555825 
prijs: € 97,00

Waeco coolpower eps 100
omvormer voor probleemloze aansluiting van 12 / 24 volt koelsystemen 
op het 230 volt stroomnet. 
Geschikt voor de Waeco compressor koelsystemen coolfreeze cDf, 
coolmatic mDc, cr en cB-inbouwboxen.

≥  Ingangsspanning: 230 volt ac
≥  Uitgangsspanning: 25 volt Dc
≥  Uitgangsvermogen: 100 watt
≥  accuspanning: 12 / 24 volt Dc
≥  Uitgangsstroom: 4 a
≥  Gefaseerd, automatische voorrangschakeling  

voor gebruik op het stroomnet

art.nr. 9102600031
prijs: € 67,00

Waeco coolpower m 50U
Spanningsbewaker voor 12 volt toepassingen 
altijd de juiste accuspanning. Zorgt voor de automatische 
uitschakeling van het toestel bij onderspanning en voor het 
herinschakelen bij normale spanning. functieweergave via lichtdioden.

≥  Uitschakelspanning: 11,6 volt Dc
≥  Herinschakeling: 12,8 volt Dc
≥  stroom: max. 5 a
≥  Direct aan te sluiten op de sigarettenaansteker

art.nr. 9105303854
prijs: € 20,00
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nieUW
FreshJet  

2600 / 3200

een prettig klimaat aan boord

De meesten onder ons houden van zuidelijke landen 
met hun hete zomers en de vele zonuren. Diezelfde zon 
kan een camper of caravan echter snel opwarmen en 
het verblijf erin ondraaglijk maken; zelfs in een  
gematigd klimaat. Het alternatief: een Dometic airco  
inbouwen. Uw eigen klimaat creëren en genieten!

Luchtstroming  
FreshJet
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Thuis, in uw camper of caravan; voor ons welzijn speelt 
naast de temperatuur ook de luchtvochtigheid een beslis-
sende rol. De hiernaast weergegeven  grafiek geeft deze 
samenhang duidelijk weer. Als de luchtvochtigheid laag 
is, voelt de warmte niet bedrukkend aan en kunnen we 
deze beter tolereren.  Maar bij een hoge luchtvochtigheid 
wordt de aanwezige warmte juist sterker ervaren. Gevolg: 
we ondervinden meer last van onze bloedsomloop en  
kunnen minder goed slapen. Een goede airco moet dus 

niet alleen de lucht koelen, maar bovenal ontvochtigen.  
De airconditioners van Dometic voldoen aan deze eisen.  
Ze zijn allen uitgerust met een krachtige compressor  
zodat ze ook bij hoge omgevingstemperaturen hun werk 
goed kunnen doen. Een aantal modellen bieden tevens 
de mogelijkheid tot verwarmen. U kunt kiezen uit maar 
liefst negen modellen die allen uw persoonlijke droom van  
welbehagen aan boord laten uitkomen. 

doMetic airconditioners 
EEN GEVOEL VAN  bEhAAGLijkhEiD
Dakairco's en onder-de-bank airco's van Dometic koelen niet alleen, ze verminderen ook 
de luchtvochtigheid. Alleen dan kunt u genieten van een aangenaam klimaat aan boord!
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overzicht airconditioners op basis van voertuiglengte*

< 7 m

 Dometic  
 Freshjet 2200

 Dometic  
 FreshLight 2200

 

< 8 m

 nieUW! Dometic  
 Freshjet 2600

 Dometic hb 2500

> 8 m

 nieUW! Dometic  
 Freshjet 3200 

< 6 m

 Dometic  
 Freshjet 1700

 Dometic  
 FreshLight 1600

 Dometic  
 FreshWell 2000

< 5 m

 Dometic  
 Freshjet 1100

 

 

Gevoelstemperatuur bij 26 °C  
Gevoelstemperatuur is afhankelijk van de luchttemperatuur en luchtvochtigheid

26 °C

24 °C

22 °C

20 °C

18 °C

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

relatieve luchtvochtigheid

Temperatuur

Behaaglijk Nog net behaaglijk Onbehaaglijk droog of vochtig

*Het overzicht is een advies. Afhankelijk van het voertuigtype en de isolatie kan de aircoclassificiatie variëren.

 p. 64 p. 62 p. 58

Airco  
dakunits 

Onder-de-bank  
airco's

Centrale klimaatzone,
snel gemonteerd

De innovatie 
van Dometic

Flexibele indeling  

Naast de beproefde hb 2500 onder-de-bank 
airco biedt Dometic vanaf nu ook een variant 
voor kleinere campers en caravans aan. bij 
dit type airco wordt de luchtstroom via drie 
uitlaatopeningen gelijkmatig verdeeld, welke 
geheel naar wens in het voertuig gepositioneerd 
kunnen worden.  Ander voordeel van de onder-
de-bank airco is de dakbelasting - buiten-
afmetingen en het zwaartepunt van uw  
camper of caravan blijven behouden.

Voor deze wereldwijde innovatieve airco's 
hoeft geen dakraam te wijken – integendeel. 
bij de Dometic FreshLight modellen is het 
dakraam in de aircobehuizing geïntegreerd. 
Resultaat: aangename temperaturen aan 
boord van caravan of camper en natuurlijk 
licht van boven. 

Airco dakunits met  
geïntegreerd dakraam

Dakairco's zijn in de eerste plaats plaats-
besparend te monteren. Daarnaast werken 
ze zeer efficiënt naar het voorbeeld van de 
natuur.  Opstijgende, warme lucht wordt 
aangezogen en afgekoeld, terwijl de gekoelde 
lucht op natuurlijke wijze omlaag stroomt.  
Dometic dakairco's zijn zo ontworpen dat ze 
zonder problemen een bestaand standaard 
dakluik (40 x 40 cm) kunnen vervangen. 
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Airco dakunits

Voertuigen van alle formaten kunnen worden geklimatiseerd met de succesvolle Freshjet-serie, die inmiddels uit  
vijf modellen bestaat. De drie kleinste Freshjets zijn bovendien de compactste airconditioners op de markt. De hier 
getoonde versies hebben hetzelfde ultra-compacte design. hierdoor blijft er op het dak nog genoeg ruimte over voor 
zonnepanelen of een satellietschotel. Of voor een tweede Freshjet; wanneer er aparte klimaatzones moeten worden 
gecreëerd. De zeer lage opstartstroom van de Freshjet 1100/1700 en de softstart van de Freshjet 2200 zorgen ervoor 
dat de units zelfs op laag afgezekerde campings zonder problemen opstarten.

doMetic Freshjet 
MODERNE TEchNiEk iN EEN NiEUW jAsjE

dometic Freshjet 1100  
koelvermogen: 1000 watt 

dometic Freshjet 1700  
koelvermogen: 1700 watt 
Verwarmingsvermogen: 800 watt 

dometic Freshjet 2200  
koelvermogen: 2200 watt 
Verwarmingvermogen: 1200 watt

Met  
softstart

inclusief  
afstandsbediening

Dometic Freshjet 1100
ideaal voor voertuigen tot 5 meter lengte
 Voor het creëren van gescheiden klimaatzones 
in voertuigen > 5 m.

≥  koelvermogen: 1000 watt / 3400 btu/h
≥  Verbruik in de koelmodus: 430 watt
≥  Ook te gebruiken tijdens het rijden met Dc kit

Dakunit // Art.nr: 9102900251*  
prijs: € 1.198,00

Dometic Freshjet 2200
ideaal voor voertuigen tot 7 meter lengte 
 Voor het creëren van gescheiden klimaatzones 
in voertuigen > 7 m.

≥  koelvermogen: 2200 watt / 7500 btu/h
≥  Verwarmingsvermogen: 1200 watt
≥  Verbruik in de koelmodus: 950 watt
≥  Ook te gebruiken tijdens het rijden met Dc kit

Dakunit // Art.nr: 9102900247*  
prijs: € 1.828,00

Dometic Freshjet 1700
ideaal voor voertuigen tot 6 meter lengte
Voor het creëren van gescheiden klimaatzones 
in voertuigen > 6 m.

≥  koelvermogen: 1700 watt / 5800 btu/h
≥  Verwarmingsvermogen: 800 watt
≥  Verbruik in de koelmodus: 620 watt
≥  Ook te gebruiken tijdens het rijden met Dc kit

Dakunit // Art.nr: 9102900249*  
prijs: € 1.668,00

2.13

* let op : de luchtverdeelset (airbox)  
dient apart besteld te worden.

Mi jn voordelen 
≥  Zeer compacte constructie, laag gewicht

≥  Aangenaam koele en ontvochtigde lucht

≥  FreshJet 1700/2200 ook met verwarmingsfunctie

≥  Zeer lage opstartstroom, FreshJet 2200 met 
softstart

≥  Drie vermogensvarianten voor voertuigen  
van < 5 m tot 7 m lengte

≥  Als duo inzetbaar om gescheiden klimaatzones 
in grotere voertuigen te creëren

≥  Via accessoirekit ook tijdens het rijden 
te  gebruiken (12 volt DC)
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Model: chillout 

≥  bij deze luchtverdeler wordt de lucht via brede  
kanalen in alle vier de richtingen geblazen. Daardoor 
ontstaat een zacht en aangenaam luchtgordijn.

≥  Deze nieuwe, elegante variant sluit naadloos aan op 
het design van de Midi heki dakramen.

Model: design 1 2

Eenvoudige  
bediening – alle 
functies per  
afstandsbediening 
regelbaar

 De dimbare led- 
verlichting kan  
met de afstands- 
bediening of met 
het bedienings- 
paneel worden 
geregeld

 De uitblaasrichting 
van de luchtstro-
men is individueel  
instelbaar

Eenvoudige  
bediening – alle 
functies per  
afstandsbediening 
regelbaar

 Harmonisch design 
– past perfect bij 
het dakraam  
Dometic Midi Heki

Geschikt voor  
alle Freshjet- 

modellen

nieUW! Met tWee lUchtverdelers naar keUze 
Vier of twee regelbare luchtstromen en ledverlichting

onze tip: als duo monteren 
Creëren van twee separaat geklimatiseerde zones bij een relatief geringe dakbelasting: daarvoor is 
de FreshJet-serie uitermate geschikt. Omdat de units zeer compact geconstrueerd zijn, kunnen ze 
ook als duo probleemloos op veel verschillende voertuigdaken worden gemonteerd. Meestal blijft er 
dan zelfs nog ruimte over voor de satellietschotel of zonnepanelen.

 dometic inbouwframe 3.42

Voor een probleemloze inbouw van de Freshjet- 
modellen in dakopeningen die groter zijn dan de  
gangbare openingen van 400 x 400 mm.

Art.nr: 9103500476 // prijs: € 30,00 

nieUW! Voor een probleemloze inbouw van airco of  
dakraam op een geribbeld dak.

Art.nr: 9104114007 // prijs: € 60,00

 koelen tijdens het rijden  2.08

Dc-kit-1 / -2 / -3 
Ontspannen aankomen – de hoogwaardige Dc-kits zorgen ervoor dat 
u de airconditioning ook tijdens het rijden kunt gebruiken (12 volt Dc).

dc-kit-1 // Freshjet 1100  Art.nr: 9100300003 // prijs: € 589,00 
dc-kit-2 // Freshjet 1100 / 1700 / 2200  Art.nr: 9100300001 // prijs: € 779,00 
dc-kit-3 // Freshjet 1100 / 1700 / 2200  Art.nr: 9100300002 // prijs: € 1.459,00

De luchtverdelers kunnen voor alle Freshjet-modellen worden gebruikt. kies het model dat bij u 
past!

nieUW

 Twee  
regelbare  
luchtstromen

 Twee regelbare 
luchtstromen,  
de geïntegreerde 
ledverlichting  
kan met het 
bedieningspaneel 
of met de afstands-
bediening worden 
ingesteld

Art.nr: 9102900233 // prijs: € 261,00 Art.nr: 9102900235 // prijs: € 295,00

2.13
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60 Airco dakunits

Nu zijn er ook Freshjet-modellen voor grote voertuigen! Deze twee nieuwe modellen hebben genoeg kracht om campers 
en caravans vanaf 8 meter lengte perfect te koelen of te verwarmen. Dankzij de warmtepomptechniek is het ook op  
koude dagen of avonden in het voertuig lekker behaaglijk. De Freshjet 2600 en 3200 hebben dezelfde compacte  
constructie en een relatief laag gewicht. De softstart zorgt voor een probleemloze opstart op laag afgezekerde campings.

Mijn voordelen 
≥ Aangenaam koele en ontvochtigde lucht

≥ Met warmtepomp

≥  Softstart – probleemloos opstarten, 
zelfs bij zwakke elektrische beveiliging

≥  Via accessoirekit ook tijdens het rijden 
te  gebruiken (12 volt DC)

krachtiGe airconditioninG voor Grote voertUiGen 
DOMETic FREshjET 2600 / 3200

nieUW! dometic Freshjet 2600  
koelvermogen: 2500 watt 
Verwarmingvermogen: 3300 watt

nieUW! dometic Freshjet 3200  
koelvermogen: 2800 watt 
Verwarmingvermogen: 3300 watt

inclusief  
afstandsbediening

nieUW! Dometic Freshjet 2600
ideaal voor voertuigen tot 8 meter lengte

≥  koelvermogen: 2500 watt / 8500 btu/h
≥  Verwarmingsvermogen: 3300 watt
≥  Verbruik in de koelmodus: 1200 watt
≥  Ook te gebruiken tijdens het rijden met Dc kit

Dakunit // Art.nr: 9105305660* // prijs: € 2.257,00

nieUW! Dometic Freshjet 3200
ideaal voor voertuigen langer dan 8 meter

≥  koelvermogen: 2800 watt / 9560 btu/h
≥  Verwarmingsvermogen: 3300 watt
≥  Verbruik in de koelmodus: 1300 watt
≥  Ook te gebruiken tijdens het rijden met Dc kit

Dakunit // Art.nr: 9105305661* // prijs: € 2.369,00

2.13

Met  
softstart en 

warmtepomp

*let op dat de luchtverdeler apart moet worden besteld!

nieUW
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 dometic inbouwframe 3.42

Voor een probleemloze inbouw van de Freshjet- 
modellen in dakopeningen die groter zijn dan de  
gangbare openingen van 400 x 400 mm.

Art.nr: 9103500476 // prijs: € 30,00 

nieUW! Voor een probleemloze inbouw van een dakairco 
of dakraam op een geribbelde dakplaat.

Art.nr: 9104114007 // prijs: € 60,00

 koelen tijdens het rijden  2.08

Dc-kit-4
Ontspannen aankomen – de hoogwaardige Dc-kits zorgen ervoor dat u de airco ook 
tijdens het rijden kunt gebruiken (12 volt Dc).

dc-kit-4 // Freshjet 2600 / 3200  Art.nr: 9100300044 // prijs: € 1.989,00

onze tip: koeling in twee zones! 
Wanneer in grotere voertuigen het slaap- en het woongedeelte onafhankelijk van elkaar geklimati-
seerd moeten worden, kan dit eenvoudig worden gerealiseerd met de FreshJet-serie. Door de mon-
tage van twee kleinere units. Of door de montage van een grote unit voor het woongedeelte en een 
kleine unit voor een goede nachtrust.

≥  bij deze luchtverdeler wordt de lucht via brede  
kanalen in alle vier richtingen geblazen. Daardoor  
ontstaat een zacht en aangenaam luchtgordijn.

≥  Deze nieuwe, elegante variant past dankzij het  
harmonische design perfect bij het dakraam  
Midi heki style.

Eenvoudige  
bediening – alle 
functies per  
afstandsbediening 
regelbaar

 De rondom lopende 
lijst met dimbare 
ledverlichting kan 
met de afstands- 
bediening of met  
het bedienings- 
paneel worden 
geregeld

 De uitblaasrichting 
van de lucht- 
stromen is  
individueel  
instelbaar

Eenvoudige  
bediening – alle 
functies per  
afstandsbediening 
regelbaar

 Harmonisch design 
– past perfect bij 
het dakraam  
Dometic Midi Heki

Geschikt voor  
alle Freshjet- 

modellen

nieUW! Met tWee lUchtverdelers naar keUze 
Vier of twee regelbare luchtstromen en ledverlichting

De luchtverdelers kunnen voor alle Freshjet-modellen worden gebruikt. kies het model dat aan uw 
behoeften voldoet!

nieUW

 Twee  
regelbare  
luchtstromen

1 2Model: chillout Model: design 
Art.nr: 9102900233 // prijs: € 261,00 Art.nr: 9102900235 // prijs: € 295,00

2.13

 Twee regelbare 
luchtstromen,  
de geïntegreerde 
ledverlichting  
kan met het 
bedieningspaneel 
of met de afstands-
bediening worden 
ingesteld
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Dometic FreshLight62

EVEN GENiETEN VAN hEMELsE UiTZichTEN

in twee 
uitvoeringen 

leverbaar!

de Unieke coMbinatie  
van airco en dakraaM 
DOMETic FREshLiGhT 1600 / 2200
Voor deze innovatieve airco’s hoeft geen dakraam te wijken – 
integendeel. bij de Dometic FreshLight serie is het dak-
raam in de aircobehuizing geïntegreerd. het resultaat: 
aangename temperaturen aan boord van caravan of  
camper en natuurlijk licht van boven. Nu in twee uitvoeringen 
leverbaar!

afstandsbediening
Veel functies zijn via de afstandsbediening aan te 
sturen: AAN/UiT, temperatuurkeuze, aircomodus, 
ventilatorsnelheid, slaapfunctie, timer-functie, 
verlichting AAN/UiT enz. het digitale display geeft de 
gekozen instellingen weer.
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 Meer details in het overzicht op p. 193

*  bij een dalende buitentemperatuur neemt het verwarmingsvermogen van 
de warmtepomp af. het gebruik wordt aanbevolen bij buitentemperaturen 
van meer dan +2 °c. 

het in de airco geïntegreerde 
dakraam laat natuurlijk licht in 
het voertuig binnen.

Een gepatenteerd luchtverdeel-
systeem blaast de koele  
ontvochtigde lucht zonder stof en 
vuil in de gewenste richting.

bij de actieve ventilatie wordt  
de vervuilde lucht krachtig uit  
de ruimte gezogen. snelle lucht-
uitwisseling gegarandeerd!

Twee in de luchtuitlaatunit  
geïntegreerde dimbare led  
lampen zorgen voor  
aangenaam licht.

De bijkomende verwarmfunctie 
is een prettige bijkomstigheid 
tijdens koele avonden.

Dometic FreshLight 1600 / 2200 2.10

Airco dakunits met geïntegreerd dakraam voor voertuiglengtes  
van 6 tot 7 m

≥  Wereldwijd de allereerste dakairco met geïntegreerd dakraam
≥  Dakraam met actief ventilatiesysteem en enkelvoudig geplisseerd 

verduisteringsgordijn
≥  Efficiënt warmtepompsysteem voor koelen en verwarmen
≥  individueel regelbare luchtverdeler met automatische ventilator
≥  Via Dc-kit-2 of Dc-kit-3 ook tijdens het rijden te gebruiken (12 volt Dc)
≥  Ontworpen voor voertuiglengtes van 6 tot resp. 7 m
≥  koelvermogen: 1550 watt / 5300 btu / h  //  2200 watt / 7500 btu / h
≥  Verwarmingsvermogen: 2050 watt  //  2700 watt

FreshLight 1600 // Art.nr: 9102900207 // prijs: € 2.129,00 
FreshLight 2200 // Art.nr: 9102900165 // prijs: € 2.335,00

 beschermhoes  3.42

Tegen de tand des tijds! De weerbestendige beschermhoes beschermt 
uw FreshLight 1600 en 2200 airco dakunit als deze voor een lange  
periode niet wordt gebruikt.

≥  beschermt tegen krassen, hars en vuil
≥  Robuust materiaal en hoogwaardige afwerking
≥  bescherming tegen ijs en sneeuw in de winter
≥  Materiaal 100 % polyester

Art.nr: 9103500237 // prijs: € 100,00

 koelen tijdens het rijden
Dc-kit-2 / -3 (optionele accessoires)  2.08

Ontspannen aankomen – de hoogwaardige Dc-kits zorgen ervoor dat u 
de airconditioners ook tijdens het rijden kunt gebruiken.

Dc-kit-2 // Art.nr. 9100300001 // prijs: € 779,00 
Dc-kit-3 // Art.nr. 9100300002 // prijs: € 1.459,00  

Mijn voordelen
≥  Dakairco’s met geïntegreerd dakraam

≥  Efficiënt warmtepompsysteem voor koelen en 
verwarmen

≥  Met actief ventilatiesysteem 

≥ Geplisseerd verduisteringsgordijn

≥  Individueel regelbare luchtverdeler met  
automatische ventilator

≥  Temperatuur en luchtstroom eenvoudig te  
regelen met de afstandsbediening

≥  Bedieningspaneel met geïntegreerde, dimbare 
led-verlichting
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onder-de-bank airco voor alle 
voertUiGlenGtes 
DOMETic hb 2500 / FREshWELL 2000
is er nog plaats in een opbergruimte onder de bank? Dan zijn  
er goede redenen om de airco daar in te bouwen; geen dak- 
belasting,  zwaartepunt en buitenafmetingen van het voertuig  
blijven behouden.
Naast de bewezen hb 2500 biedt Dometic vanaf nu ook  
een variant voor kleinere campers en caravans aan. De  
nieuwe FreshWell 2000 weegt slechts 20 kg en is zeer compact  
geconstrueerd. Door het geringe stroomverbruik kan deze overal  
probleemloos opstarten. beide installaties werken fluister-
stil evenals het luchtverdeelsysteem. De luchtstroom wordt via 
drie uitstroomopeningen gelijkmatig verdeeld. Met behulp van  
accessoires kunnen de openingen individueel in het voertuig  
gepositioneerd worden, geconcentreerd op één plek of zelfs in  
verschillende ruimten.

 koelen tijdens het rijden
Dc-kit-3 (hb 2500)               2.08

Ontspannen aankomen – de hoogwaardige Dc-kits zorgen 
ervoor dat u de airconditioner ook tijdens het rijden kunt 
gebruiken.

Dc-kit-3 // Art.nr. 9100300002 // prijs: € 1.459,00 

 Meer details in het overzicht op p. 193

Mijn voordelen
≥  Geen dakbelasting, zwaartepunt en 

hoogte van camper/caravan blijven gelijk.

≥ Individuele positionering van de  
 luchtuitblaasroosters mogelijk

≥  hb 2500 met efficiënt  
warmtepompsysteem voor koelen  
en verwarmen

≥  Gering gewicht

≥  Zeer geluidsarme luchtcirculatie

≥  Drie ventilatorstanden

≥  Voor voertuiglengten tot max. 6 m  
(FreshWell) resp. 8 m (HB 2500)

≥  HB 2500 met accessoirekit DC-kit-3  
ook tijdens het rijden te gebruiken  
(12 volt DC))
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aangenaam koele,  
ontvochtigde lucht
Dometic FreshWell 2000                2.10

Onder-de-bank airco met 1800 watt koel-
vermogen voor voertuiglengtes tot max. 6 m

≥ koelvermogen: 1800 watt / 6100 btu/h

Art.nr: 9105304499 // prijs: € 1.319,00

afstandsbediening
Vele functies zijn comfortabel via  
de afstandsbediening regelbaar:  
AAN/UiT / temperatuurkeuze / ventilator-
snelheid / bedrijfsmodus / digitale functie 
het digitale display geeft de gekozen  
instellingen weer.

Afstandsbediening 
Dometic hb 2500

Afstandsbediening  
Dometic FreshWell 2000

voor koelen en verwarmen
Dometic hb 2500 2.10

Onder-de-bank airco met 2500 watt koel-
vermogen voor voertuiglengten tot max. 8 m

≥ koelvermogen: 2500 watt / 8500 btu/h
≥  Verwarmingsvermogen* (warmtepomp plus  

vermogen verwarmingselemet):  
500 watt tot max. 3000 watt

Art.nr: 9100100010 // prijs: € 1.469,00

Met 
warmte-

pomp
slechts
20 kilo

*  bij een dalende buitentemperatuur neemt het 
verwarmingsvermogen van de warmtepomp af.  
het gebruik wordt aanbevolen bij buitentemperaturen  
van meer dan +2 °c.

individueel aan te passen luchtverdeelsysteem
Nadat de hb 2500 of de FreshWell zijn plaats onder de 
bank heeft gevonden, kan de luchtverdeling met behulp 
van accessoires perfect op de camper/caravan en de  
wensen van de eigenaar aangepast worden.  Zo hebt u  

de mogelijkheid om de drie luchtuitstroomopeningen op 
één plek te concentreren en te richten. Of u verdeelt ze 
zo over het interieur dat de luchtstromen bijvoorbeeld 
op de eet- en slaaphoek worden gericht.

  Vereiste accessoires voor de individuele luchtverdeling

centrale oplossing

sterke en efficiënte luchtverdeling

de complete oplossing

Gelijkmatige luchtverdeling in verschillende voertuigzones

Luchtuitlaat roosterset 
3-delig, ø 60 mm 
Art.nr. 9100300016 
prijs: € 5,00

Rond luchtinlaatrooster 
2 st., ø 190 mm 
Art.nr. 9100300018 
prijs: € 20,50

bocht 
90°, ø 60 mm 
Art.nr. 9100300015 
prijs: € 12,00

Rechthoekig luchtinlaatrooster 
240 x 240 mm 
Art.nr. 910300017 
prijs: €19,50

Flexibele slang 
ø 60 mm x 10 m 
Art.nr. 9100300019 
prijs: € 105,00



aangenaam klimaat zonder netstroom – generatoren
U zoekt de rust en voelt zich ver weg van lawaai en drukte het best? Geen probleem, met de generatoren van Dometic kunt u uw airconditioner overal 
gebruiken, ook als er geen stroomaansluiting in de buurt is. De in de praktijk geteste apparaten zijn beschikbaar in verschillende prestatieklassen. 
kies het model dat bij uw toestel past en houd daarbij rekening met een kleine extra aan energiereserve. Uw mobiele energiestation kan dan ook  
huishoudelijke apparaten van stroom voorzien of de voertuigaccu’s opladen.

Accessoires – airconditioners

perFect kliMaat zonder Grenzen 
AccEssOiREs VOOR DOMETic AiRcONDiTiONERs
het airco programma van Dometic geeft u vrijheid dankzij 
de verschillende montagemogelijkheden. Voor iedere wens 
aan comfort en voor ieders budget is er een geschikte 
oplossing. De op het systeem afgestemde accessoires 
garanderen u bovendien absolute onafhankelijkheid op 

het vlak van energievoorziening. Zo vervangt de passende 
Dometic generator in de vrije natuur het 230 volt stroom-
net. En met een Dc-kit kunt u uw airco ook tijdens het 
rijden via de 12 volt voertuigaccu gebruiken. 

Uitvoeringen, de technische vooruitgang dienende veranderingen en leveringsmogelijkheden voorbehouden.
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Generatoren

tec 29 tec 29lpG tec 30ev tec 40d t 2500h

compatibel met 
dometic airco's

 FreshLight 1600

 FreshLight 2200

 FreshJet 1100

 FreshJet 1700

 FreshJet 2200

 FreshJet 2600 —

 FreshJet 3200 —

 HB 2500 —

 FreshWell 2000



1  

2

5

3

4

8

 6  

7

ook tijdens het rijden – Dc-kits
Gun uzelf de passende Dc-kit, die met de 12 volt voertuigaccu gebruikt kan worden. Dan wordt de woonruimte bijkomend geklimatiseerd voor het geval 
er eens meer personen of huisdieren meereizen. Op uw bestemming aangekomen geniet u van een aangenaam binnenklimaat. in de leveringsomvang 
van de Dc-kits is een laadstroomverdeler met onderspanningsbeveiliging inbegrepen, die de zinvolle energiebenutting tijdens het rijden garandeert. 
hij regelt de stroomverdeling tussen startaccu, voedingsaccu, dynamo. En voorkomt tegelijkertijd dat de accu’s en boordelektronica overbelast 
worden.

dc-kits met laadstroomverdeler: perfecte stroomhuishouding tijdens het rijden

alle technische gegevens zie p. 192 – 193 of www.my-caravanning.nl

Alle prijzen zijn vrijblijvende adviesprijzen inclusief bTW.
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   +12 volt kabel

   Massa kabel

   D+ dynamo

   controlekabel

   230 volt kabel

1.  Airco dakunit

2.  Onder-de-bank airco

3.  Laadstroomverdeler 

4.  Omvormer

5.  Verbruikeraccu

6.  Dynamo

7.  Extra accu

8.   230 volt stekkerdoos 

Dc-kits voor gebruik 
op 12 volt 

 

dc-kit-1 dc-kit-2 dc-kit-3 dc-kit-4

compatibel met dometic  
airco's

 FreshLight 1600 — —

 FreshLight 2200 — —

 FreshJet 1100 — —

 FreshJet 1700 — —

 FreshJet 2200 — —

 FreshJet 2600 — — —

 FreshJet 3200 — — —

 HB 2500 — — —

 FreshWell 2000 — — — —

altijd en overal 
genieten van  
uw airco
≥  230 volt op  

de campingplaats

≥  Met op benzine, diesel of 
gas werkende generator van 
Dometic bent u onafhankelijk 
van het 230 volt net

≥  Tijdens het rijden met DC-kit 
via de 12 volt voertuigaccu
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Stroomvoorziening onder controle

Wat plezierig is en comfort biedt, kost vaak energie en 
juist dat is op reis zelden onbeperkt beschikbaar. Er is 
enige handigheid vereist om de capaciteit van het 
boordnet en externe energiebronnen optimaal te 
gebruiken. Mobiele energiesystemen van Dometic en 
WAECO helpen u hierbij en zorgen ervoor dat u zelfs in 
de vrije natuur de nodige energie voor uw verbruikers 
hebt.

MObIELE ENErgIESyStEMEN

Accu-controller 72 

Automatische IU0U lader 76 

Laadstroomverdeler 80 

Omvormers 82 

Sinusomvormers met 

geïntegreerde automatische acculader 90 

Accupakket 92 

Generatoren 94

Sinusomvormer  
vanaf  

€ 101,–
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Uitvoeringen, de technische vooruitgang dienende veranderingen en leveringsmogelijkheden voorbehouden.

Geniet op reis van hetzelfde comfort als thuis. Het Dometic 
WAECO assortiment „Mobiele energiesystemen“ bevat 
alles wat de stroomvoorziening onderweg perfect maakt. 
Sensationeel lichte en compacte IU0U laders bijvoorbeeld, 
die dankzij de BUS-interface probleemloos in een intel-
ligent accubeheersysteem kunnen worden geïntegreerd. 

Of wat dacht u van onze nieuwe lijn sinusomvormers –  
compacter en met meer vermogen dan voorheen. Voor 
wie geheel onafhankelijkheid wilt kunnen zijn van het 
vaste stroomnet biedt Dometic behalve vijf sterke  
generatoren ook het nieuwe accupakket voor caravans.

OVErAL ENErgIE bESCHIKbAAr! 
ONZE PROFESSIONELE ELEKTRONICA 
REGELT HET VOOR U 
Van acculader tot omvormer tot mobiele stroomopwekking 
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 p. 94

 p. 82

p. 72

Alle prijzen zijn vrijblijvende adviesprijzen inclusief BTW.
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 p. 90  p. 92

Sinus-
omvormers 

vanaf € 101,– 

Accucontroller

Exacte registratie van verbruikers- en laadstromen 
en analyse van de actuele laadtoestand van de 
accu('s). De WAECO PerfectControl is een uitbreiding 
naar een intelligent accumanagementsysteem,  
bijvoorbeeld in combinatie met de WAECO  
PerfectCharge laders. Door gebruik van dit systeem 
vermindert in dit voorbeeld de laadtijd tot 30%.

WAECO  PerfectControl 

De modernste laadtechniek in een 
compacte behuizing. De WAECO  
PerfectCharge IU0U auto-matische 
laders zijn klein, licht en zeer gemak-
kelijk te monteren. DEFA SmartCharge 
overtuigt door zijn universele inzet-
baarheid.

Laders

WAECO PerfectCharge,  
DEFA SmartCharge

Omvormers

WAECO SinePower,  
PerfectPower, PocketPower

Uitvoeringen van 100 – 3500 watt. De 
lichtgewicht sinusomvormers zijn de 
kers op de taart voor gevoelige verbrui-
kers met hoge aanloopstromen.  
Bewezen omvormer varianten die een  
gemodificeerde sinusspanning leveren, 
maken het assortiment compleet.

Combinatie van accu en oplader, die 
de caravan mover van stroom voorziet.  
Als zelfstandige oplossing te gebruiken 
als ook voor andere 12 volt verbruikers.

Mobiel  
accupakket

Omvormer met
geïntegreerde  
automatische lader

generatoren

WAECO CombiPower Dometic MovePower Dometic generatoren

Nooit meer energieproblemen op zwak 
afgezekerde campings! Deze intelligente 
combinatie van omvormer en acculader  
compenseert de beperkte capaciteit  
van externe energiebronnen door  
accustroom. Indien nodig neemt hij de 
volledige stroomvoorziening op zich. 

De mobiele stroomopwekkers van  
Dometic verzekeren de stroomvoor-
ziening overal waar geen stroomnet 
ter beschikking is.
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WAECO PerfectControl MPC 01 
INTELLIGENT ACCUBEHEERSySTEEM

Precieze bepaling  
van de  

accucapaciteit

Accu-controller

MIJN VOOrDELEN
≥  Exacte analyse van de  

acculaadtoestand

≥  Weergave van resterende  
looptijd bij laden en ontladen

≥  Ideale aanvulling op WAECO 
PerfectCharge laders, 12 volt

≥  Accu bewaakfunctie:  
3 programmeerbare uitgangen 
om gebruikers aan de hand 
van de accucapaciteit uit te 
schakelen

≥  Voorbereid voor toekomstige 
ontwikkelingen in de  
caravanindustrie

≥  Zonder problemen uit te  
breiden – perfecte basis voor 
een optimaal accubeheer

Hoe staat het met de laadtoestand van de accu? 
De accucontroller van WAECO levert te allen tijde een 
nauwkeurige analyse. Spanning, stroom en temperatuur 
worden via een accusensor geregistreerd. Het systeem  
berekent de beschikbare en ontlaadbare capaciteit  
evenals de laadtoestand. Tevens geeft het de resterende 
looptijd bij lading en ontlading aan. Alle waarden kunnen 
van het overzichtelijke display worden afgelezen.

WAECO PerfectControl MPC 01 is de ideale partner voor 
WAECO PerfectCharge acculaders. Het systeem is perfect 
afgestemd op de acculader en maakt een optimalisatie 
van het laadproces en daarmee een aanzienlijk kortere 
laadtijd mogelijk. Dankzij de CIB-bus-interface kunnen 
andere apparatuur van Dometic WAECO en toekom-
stige ontwikkelingen uit de caravanindustrie worden  
geïntegreerd. Door extra sensoren aan te sluiten, kunnen 
maximaal vier accu’s worden bewaakt en opgeladen.
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Info- en bedieningspaneel

Comfort bus

Multiplex-box 
(bij de levering inbegrepen)

Startaccu Verbruikeraccu

AccusensorAccusensorAccusensor

Verbruikeraccu

WAECO  
PerfectControl MPC 01

3.16

M A C

I/O box

Lader

Accu-controller

 „Meedenkende“ accusensor
Alles loopt via hem: De intelligente accusensor, die bij de levering van de PerfectControl MPC 01 is 
inbegrepen, meet de actuele stroom en spanning van de aangesloten accu. Van daaruit berekent 
hij de capaciteit en de laadtoestand. Hij zorgt ervoor dat er bij een ontladen of defecte accu een 
waarschuwing wordt gegeven met het verzoek om de accu uit de laadcyclus te halen.  WAECO  
PerfectCharge laders laten hun onbegrensde mogelijkheden zien dankzij de MPC 01. De  
accusensor past de laadspanning van de betreffende accukarakteristiek aan, zodat de lading 
bijzonder snel en optimaal verloopt.

Via het  display van de PerfectControl MPC 01 is alle informatie over de status van maximaal vier accu's steeds oproepbaar. Door aan de knop te 
draaien, worden de verschillende menu's weergegeven. Met een druk op de knop komt u in het weergegeven menu alwaar de parameters gewijzigd 
kunnen worden. 

Basisweergave:  Door aan de knop 
te draaien komt u in de menu's

Informatie over de aangesloten 
lader: netaansluiting, laadstroom 
van 20 A

De actuele accugegevens: 
spanning, stroom, resterende 
laadtijd, capaciteit

Weergave van de configuratie van 
alle aangesloten accu's

Nauwkeurige accuanalyse 
WAECO PerfectControl MPC 01
 Intelligent accumanagementsysteem met display en een accusensor

≥ Ingangsspanning: 8 – 16 volt
≥  Stroomverbruik: 150 mA in de weergavemodus,  

10 mA in de stand-by modus
≥ CIB-bus-interface
≥ Drie extra accusensoren (toebehoren) aan te sluiten
≥  Afmetingen display (b x h x d): 130 x 115 x 6 mm 

Afmetingen montageframe (b x h x d): 150 x 136 x 16 mm  
(bij de levering inbegrepen)

Art.nr.: 9102500041 // Prijs € 305,00 
Toebehoren: Hella-sensor MCA-HS1, 12 volt // Art.nr.: 9102500038 //  
Prijs € 101,00
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DE tOPKLASSE bINNEN DE LAADtECHNIEK 
ELK DETAIL KLOPT!

Snel en een 
voorzichtige  

lading

Het is onze elektronicaspecialisten alweer gelukt! Dometic 
WAECO heeft een nieuwe generatie laders ontwikkeld die 
de norm op de markt verandert en naar de toekomst wijst.   

Een betere behandeling van de accu, geschikt voor alle  
toepassingen, eenvoudige bediening, veel comfortfuncties – 
wat wilt u nog meer?!
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U (V)
I (A)

I (A)

Zeit (h)

IUOU-Ladecharakteristik

I UO U

U (V)

13,0 V

13,8 V

14,4 V

15,0 V

0501- 302010 040

Ladeschlussspannung

Erhaltungsladespannung

IU0U LAADtECHNIEK VAN WAECO 
… OPDAT UW ACCU'S LANGER MEEGAAN!

6-traps IU0U-laadkarakteristiek

temperatuurvoeler/accusensor

Standaard twee bus-interfaces

DIP-schakelaar

Digitale interface

temperatuur (°C)

Temperatuurcompensatie

IU0U-laadkarakteristiek

Zeit (h)

Laadspanning

Onderhoudslaadspanning

1  I-fase: De lege accu wordt met constante stroom opgeladen tot 
de accuspanning de laadspanning bereikt.

2 - 4   U0-fase: 3-traps absorptielaadfase met constante spanning 
(U0). In de eerste 2 minuten wordt de lading van de accu bepaald, 
dan volgt de hoofdlaadfase. Deze fase eindigt zodra de accu 
volledig is geladen of de laadstroom gedurende 15 min onder de 
1,5 A ligt.

5 U-fase: De lader schakelt over naar de onderhoudslading.
6  Conditionering: Om de 12 dagen schakelt de lader terug naar 

fase 1, om de accu weer tot leven te brengen en sulfatering te 
voorkomen.

De temperatuurvoeler is vooral zinvol als het laadproces bij uiteen- 
lopende of extreme omgevingstemperaturen plaatsvindt. Want de  
accutemperatuur bepaalt de optimale laadspanning. Deze wordt bij een 
hoge temperatuur gereduceerd (om gasontwikkeling te voorkomen) en 
bij een lagere overeenkomstig verhoogd (betere vollading).
De accusensor bepaalt naast de temperatuur nog meer waarden, die de 
lader helpt bij het optimaliseren van het laadproces (accupoolspanning, 
laadstroom, laadtoestand). Spanningsverliezen op de laadkabels  
kunnen zo worden gecompenseerd.

Via vier DIP-schakelaars wordt de optimale laadkarakteristiek afgestemd op het aangesloten  
accutype (gel-, vlies- of natte accu).  Laadspanning en -tijden kunnen volgens opgave van de  
accufabrikant worden ingesteld. 

Doorsnede van de aansluiting op een externe bediening of een externe schakelaar, die via de  
lader bijvoorbeeld in de slaapstand gezet kan worden.

Start- en verbruikeraccu’s zijn voor verschillende toepas-
singen ontwikkeld. Startaccu’s moeten voor het opstarten 
van de motor eerst een grote hoeveelheid stroom leveren 
en dienen daarna als energiebuffer. Verbruiker- en boord- 
accu’s daarentegen worden door kleinere hoeveelheden 
stroom gedurende langere periodes ontladen en weer  
geladen. Zodoende zijn ze onderhevig aan een zwaardere 
belasting. Bij de laadtechniek moet rekening worden  

gehouden met deze bijzonderheden om te voorkomen dat 
accu’s beschadigd raken en om een lange levensduur te 
garanderen. De WAECO PerfectCharge IU0U-acculaders 
werken met een unieke laadcyclus, bestaande uit zes  
fasen. Ze zijn optimaal geschikt voor alle gel-, glasvezel- 
en natte accu’s doordat ze snel en tegelijkertijd zeer zuinig 
laden.

De WAECO PerfectCharge laders zijn voorbereid op alle actuele en toekomstige ontwikkelingen 
binnen de caravanindustrie. Dankzij de aanwezige CIB-interfaces is het aansluiten van een accu-
sensor of de integratie in een managementsysteem zoals de MPC 01 bijzonder eenvoudig.
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MCA 1215

MCA 1280

MCA 1250

KLEIN, LICHt, SNEL gEMONtEErD: 
6-TRAPS IU0U AUTOMATISCHE LADER

Met bus- 
interface

Onze tip!
Vul uw WAECO PerfectCharge IU0U lader aan met  
bijbehorende comfortaccessoires en geniet van een perfecte 
laadtechniek!

MIJN VOOrDELEN 

≥ Zeer compacte constructie, gering gewicht

≥ Standaard Bus-interface

≥   6-traps IU0U-laadkarakteristiek voor het optimaal  
laden van natte, gel- en vliesaccu's

≥  Compatibel met de WAECO PerfectControl  
MPC-01 (zie pagina 86)

≥  Sleep mode functie voor stil laden met gehalveerd 
laadvermogen – bijvoorbeeld 's nachts of op slecht 
afgezekerde standplaatsen

≥  Afstandsbediening, temperatuurvoeler en  
Hella accusensor als accessoires  
verkrijgbaar

+  Accessoires voor PerfectCharge  3.16

Temperatuursensor MCA-TS1 // Art.nr.: 9102500036 
Prijs: € 13,00
Hella-sensor MCA-HS1 voor 12 volt // Art.nr.: 9102500038 
Prijs: € 101,00 
Hella-sensor MCA-HS2 voor 24 volt // Art.nr.: 9102500067 
Prijs: € 135,00
Afstandsbediening MCA-RC1 // Art.nr.: 9102500037 
Prijs: € 59,00 

PerfectCharge IU0U-acculaders van WAECO zijn voorzien 
van de laatste laadtechnieken, waardoor ze optimaal  
voorbereid zijn op toekomstige ontwikkelingen in de  
caravanindustrie. Dankzij de standaard bus-interface zijn 
ze perfect te koppelen aan de bus-systemen van de  
caravanindustrie. Bovendien kunnen ze eenvoudig in het 
accumanagementsysteem WAECO PerfectControl MPC 01 
worden geïntegreerd, dat het laadproces optimaliseert en 
de laadtijd met maximaal 30% verkort.

Dankzij hun geringe gewicht, zeer compacte constructie 
en praktische schroefverbindingen zijn de voordelige  
laders snel en probleemloos te installeren.

Een extra voordeel voor mensen die veel en ver reizen:  
de acculaders kunnen overal ter wereld worden gebruikt. 
Ze hebben een ingangsspanningsbereik van 110 tot 230 
volt en laden ook betrouwbaar bij een dalende ingangs-
spanning.
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230 V › 12 V

230 V › 24 V

230 V › 12 V

3.16

3.16

230 V › 24 V

230 V › 12 V

230 V › 12 V

230 V › 24 V

230 V › 12 V

3.16
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Waarom het belangrijk is om de accu regelmatig volledig op te laden?

Omdat een accu alleen alles kan geven als hij op de juiste manier wordt behandeld.  Een accu kunt u vergelijken met een bron 
gevuld met stroom. Op het moment dat hier iets van opgenomen wordt neemt de capaciteit af. De afgenomen energie  
moet tot 100% worden terugverkregen. Wordt de accu tussentijds onvoldoende geladen dan leidt dat tot sulfatering en 
tot voortijdige veroudering van de accu. Door gebruik te maken van een acculader uit de PerfectCharge IU0U serie bent 
u verzekerd van een accu die voor 100% geladen is.  Wij raden u aan om uw accu minimaal één keer per maand volledig 
te laden en hem op die manier te verzorgen.  

 
WAECO PerfectCharge laders – het beste voor uw accu('s)

Het gelijktijdig laden van meerdere accu's

Als twee of meer accu's onafhankelijk van elkaar worden gebruikt, varieert ook 
de belasting. Afhankelijk van het model lader worden de accu's gelijktijdig gela-
den.  Eerst wordt de zwakkere accu op het vermogensniveau van de vollere accu 
gebracht.  Vervolgens wordt het laadproces voor beide of alle drie de accu's op 
hetzelfde spanningsniveau voortgezet tot aan het einde van de laadprocedure. 

Laden van 1 accu + startaccu
WAECO PerfectCharge MCA 1215
≥  Accuaansluiting:  

Eén plus 1 A uitgang voor startaccu
≥ Aanbevolen accucapaciteit: 40 – 170 Ah
≥ Max. laadstroom: 15 A
≥ Gewicht: ca. 1,6 kg 

MCA 1215 // 12 volt // Art.nr.: 9102500027 // Prijs: € 199,00  

Laden van 2 accu's 
WAECO PerfectCharge MCA 2415
≥  Accu-aansluiting:  

twee
≥ Aanbevolen accucapaciteit: 40 – 170 Ah
≥ Max. laadstroom: 12,5 A 
≥ Gewicht: ca. 1,6 kg 

MCA 2415 // 24 volt // Art.nr.: 9102500032 // Prijs: € 285,00

 
WAECO PerfectCharge MCA 1235
≥  Accu-aansluiting:  

twee plus 1 A uitgang voor startaccu
≥ Aanbevolen accucapaciteit: 100 – 400 Ah
≥ Max. laadstroom: 35 A
≥ Gewicht: ca. 1,9 kg 

MCA 1235 // 12 volt // Art.nr.: 9102500029 // Prijs: € 355,00  

Laden van 2 accu's + startaccu
WAECO PerfectCharge MCA 1225
≥  Accu-aansluiting:  

twee plus 1 A uitgang voor startaccu
≥ Aanbevolen accucapaciteit: 75 – 300 Ah
≥ Max. laadstroom: 25 A 
≥ Gewicht: ca. 1,7 kg 

MCA 1225 // 12 volt // Art.nr.: 9102500028 // Prijs: € 295,00

Laden van 3 accu's
WAECO PerfectCharge MCA 1250
≥  Accu-aansluiting:  

Drie
≥ Aanbevolen accucapaciteit: 150 – 600 Ah
≥ Max. laadstroom: 50 A
≥ Gewicht: ca. 3,1 kg 

MCA 1250 // 12 volt // Art.nr.: 9102500030 // Prijs: € 509,00  

WAECO PerfectCharge MCA 1280
≥  Accu-aansluiting:  

Drie
≥ Aanbevolen accucapaciteit: 200 – 800 Ah
≥ Max. laadstroom: 80 A
≥ Gewicht: ca. 4 kg 

MCA 1280 // 12 volt // Art.nr.: 9102500031 // Prijs: € 779,00  

WAECO PerfectCharge MCA 2425
≥  Accu-aansluiting:  

Drie
≥ Aanbevolen accucapaciteit: 75 – 300 Ah
≥ Max. laadstroom: 25 A
≥ Gewicht: ca. 2,9 kg 

MCA 2425 // 24 volt // Art.nr.: 9102500033 // Prijs: € 509,00  

WAECO PerfectCharge MCA 2440
≥  Accu-aansluiting:  

Drie
≥ Aanbevolen accucapaciteit: 100 – 400 Ah
≥ Max. laadstroom: 40 A
≥ Gewicht: ca. 3,9 kg 

MCA 2440 // 24 volt // Art.nr.: 9102500034 // Prijs: € 759,00 
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bEWEZEN IU0U LAADtECHNIEK 
GROOT RESULTAAT VOOR EEN KLEINE PRIJS

Voor de kleinere verbruikeraccu's 
WAECO PerfectCharge IU 812  3.16

IU0U automatische lader, 12 volt
Optimale laadtechniek voor 12 volt natte, gel- en vliesaccu's

≥  Laden van een accu
≥  Ingangsspanning: 230 volt DC
≥ Ingangsspanningsbereik: 180 – 253 volt AC / 50 – 60 Hz 
≥ Nominale accuspanning: 12 volt DC
≥ Laaddspanning: 14,4 volt DC
≥ Onderhoudslaadspanning: 13,6 volt DC
≥ Max. accucapaciteit: 100 Ah
≥ Max. laadstroom: 8 A
≥ Bedrijfstemperatuur: 0 °C tot +50 °C

Art.nr.: 9103555791 // Prijs: € 101,00

Al vele jaren een succesmodel in ons programma.  De voor-
delige en compacte PerfectCharge IU0U lader is  
ontworpen voor het laden van voedingsaccu's tot 100 Ah. 
Zo is hij bijvoorbeeld heel geschikt voor de accu van  
caravan movers.  Met zijn grote ingangsspannings-bereik 
compenseert hij schommelingen op het net moeiteloos. 
De moderne switch-mode techniek zorgt ook voor een 
hoog rendement. 

Compacte WAECO IU0U lader:  

snel en zuiver laden van voedingsaccu's 

tot 100 Ah

MIJN VOOrDELEN

≥  Gemodificeerde IU0U  
karakteristiek voor het 
optimaal laden van natte, 
gel- en vliesaccu's

≥  Beveiligd tegen overladen 
dankzij tijdelijke begrenzing 
van de IU0-fase 

≥  Snel laden zonder 
netschommelingen

≥  Ook als voeding te gebruiken
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701758

701759

701760

701762

3.28

UNIVErSEEL INZEtbAAr: 
INTELLIGENTE ACCULADER 

Voor auto,  
motorfiets,  

boot of camper

MIJN VOOrDELEN

≥  Geschikt voor alle gangbare loodzuuraccu's,  
(vloeistof-, gel-, AGM-accu's) van 4 tot 120 Ah 

≥ Display toont aan wanneer accu is opgeladen 

≥  Met een druk op de knop te activeren na  
aansluiting van de klemmen op de accupolen 

≥  Automatische aanpassing van de laadkarakteristiek op 
het accutype

≥  Kan ingezet worden als extra energievoorziening voor  
het aansluiten van mobiele apparatuur of het opladen 
van de accu

≥ Magnetische anti-slip behuizing

≥ Beveiligd tegen ompolen  en kortsluiting

≥ Geïntegreerd kabelmanagement

DEFA SmartCharge is ontworpen om het laden te vereen-
voudigen.  De acculader herkent zelf welk type accu er is 
aangesloten. In overeenstemming daarmee past deze het 
laadproces aan op de laadtoestand, accugrootte en de 
omgevingstemperatuur. De DEFA SmartCharge is zowel 
praktisch als eenvoudig in gebruik. De aansluitkabels  
kunnen mooi opgeborgen worden in de lader. 

Omdat hij geschikt is voor alle gangbare loodzuuraccu's 

met een capaciteit van tot  
120 Ah, zijn de iinzetmogelijk-
heden bijna onbegrensd. Camper, 
personenauto, motorfiets, scooter 
– zelfs de accu van de gras-
maaier brengt hij weer op "volle  
lading".

DEFA SmartCharge 
Universeel inzetbare acculader. Automatische aanpassing van de  
laadkarakteristiek op het betreffende accutype

≥  Voor alle gangbare lood-zuuraccu's, (vloeistof-, gel-, AGM-accu's) 
van 4 tot 120 Ah

≥ Display toont aan wanneer accu is opgeladen
≥  Met een druk op de knop te activeren na aansluiting van  

de klemmen op de accupolen

Art.nr.: 701515 // Prijs: € 99,00  

+  Accessoires voor DEFA SmartCharge 
12 volt accu-indicator // Art.nr.: 701758 
Prijs: € 16,00
DEFA 12 volt aansluiting // Artikelnr: 701759 
Prijs: € 27,00
DEFA 12 volt aansluitkabel // Artikelnr: 701760 
Prijs: € 20,00
DEFA 12 volt mini laadkabel // Artikelnr: 701762 
Prijs: € 20,00
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De IU laadstroomverdeler wordt eenvoudig geïnte- 
greerd in de bekabeling van de start- en verbruiker-
accu, verhoogt de laadspanning tot 14,2 volt en  
garandeert zo een optimale lading tijdens het rijden. 

De omvormer kan worden in- en uitgeschakeld via een  
extern besturingssignaal zoals D+ van de dynamo  
of een 12 volt schakelaar. 

Bovendien werkt hij spanningstabiliserend – ideaal voor 
gevoelige 12 volt verbruikers die een constante  
spanning nodig hebben (zoals navigatie systemen en 
LCD systemen). 

De IU laadstroomverdeler wordt in deze gevallen in de 
toevoerleiding van de verbruiker geïntegreerd.  
Daar compenseert hij over- en onderspanning in het  
bereik van 8 – 16 volt en voorkomt zo dat apparatuur  
uitvalt of zelfs defect raakt.

IU LAADStrOOMOMVOrMEr 
LADEN VAN DE ACCU TIJDENS  
HET RIJDEN
De meeste voertuigbezitters vertrouwen erop dat de 
dynamo tijdens het rijden de verbruikeraccu volledig 
laadt. Pas bij een zwakke accu wordt duidelijk dat deze 
daartoe meestal niet in staat is. De oorzaak daarvan is dat 
caravans meestal zijn voorzien van lange bekabelingen 

met een te kleine diameter. De WAECO PerfectCharge 
IU laadstroomomvormer regelt deze onbevredigende 
situatie en zorgt voor een optimale lading tijdens het 
rijden. Leverbaar in drie vermogensvarianten.

Stabiliseert de  
spanning voor  

gevoelige 12 volt  
verbruikers

Boordnet
12 V

12 V

12 V
Verbruiker

of
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Laadstroomomvormer en acculader in drie uitvoeringen 8 A, 20 A en 40 A  
Ideaal voor het laden van de verbruikeraccu tijdens het rijden

WAECO PerfectCharge DC 08 / DC 20 / DC 40
≥  Ingangsspanning: 12 volt DC
≥  Ingangsspanningsbereik: 8 – 16 volt DC
≥  Uitgangsstroom: 8 A (DC 08), 20 A (DC 20), 40 A (DC 40) 
≥  Uitgangsspanning: 14,2 volt DC ±0,1 volt
≥  Rendement: tot 87 %
≥  Ripple & Noise: 20 mA
≥  Gewicht: 0,75 kg (DC 08), 1,2 kg (DC 20), 2,1 kg (DC 40)
≥  B x H x D:  

115 x 70 x 100 (DC 08), 115 x 70 x 160 (DC 20), 115 x 70 x 270 (DC 40) 
≥  Goedkeuring: e-keur volgens EMC / voertuigrichtlijnen

DC 08 // 8 A // 12 volt ›› 12 volt // Art.nr. 9102500055 // Prijs: € 111,00
DC 20 // 20 A // 12 volt ›› 12 volt // Art.nr. 9102500045 // Prijs: € 165,00
DC 40 // 40 A // 12 volt ›› 12 volt // Art.nr. 9102500056 // Prijs: € 335,00

MIJN VOOrDELEN

≥  Volledig laden van de accu tijdens het rijden

≥  Stabiliseert de spanning voor gevoelige 
12 voltverbruikers

≥  Hoog rendement

≥  Galvanisch geïsoleerd

≥  Zuivere uitgangsspanning

≥  Parallel schakelbaar

≥  Extra ingang voor in- / uitschakelen



82 Omvormers
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OMVOrMErS VAN XS tOt XXL             
MOBIELE „CONTACTDOZEN”  
VOOR ONDERWEG  
Of het nu een auto, camper of boot is – in veel 
vrijetijdsvoertuigen is het zinvol om een 230 volt 
aansluiting aan boord te hebben om alledaagse 
elektrische apparaten, die op reis bijdragen aan uw 
comfort, te kunnen gebruiken. Deze werken echter 
op 230 volt waardoor u ze niet zomaar kunt gebruiken 
tijdens uw vakantie. Immers de enige stroomvoorziening 
die beschikbaar is, is de voertuig- of verbruikeraccu. 
Hoe kunt u dan toch uit 12 of 24  volt gelijkspanning een  
230  volt wisselspanning genereren? Heel eenvoudig: met 

een WAECO omvormer. Zo verschillend als de toepassings-
gebieden zijn, zo omvangrijk is ook het WAECO gamma 
aan omvormers. Wie “alleen“ een voordelig compact 
apparaat voor het laden van de mobiele telefoon zoekt, 
stoot hier net zo goed op iets als de mobiele reiziger, die 
zijn magnetron of professionele koffiezetapparaat via een 
wisselrichter wil gebruiken. Alle omvormers hebben één 
ding gemeen: de buitengewoon hoge kwaliteitsstandaard 
en het moderne gebruiksvriendelijke design.

82
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Minimale vereisten voor enkele elektrische verbruikers
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Zuivere of gemodificeerde sinusspanning

Wat zijn de voordelen van een netvoorrangschakeling  
met spanningssynchronisatie?

83

20 msec. Landstrom

Ausfall

Inverter

Ausgang

50 msec.

Netzausfall

Landstrom

Verbraucher

Wechselrichter

Voorbeeld:
≥  De grootste verbruiker aan boord is een 

broodrooster met 1400 watt
≥  De gevoeligste gebruiker is een elektrische 

tandenborstel met een opgenomen vermogen 
van 50 watt

Ons advies: 
Een sinusomvormer van minstens 1400 watt: 
WAECO SinePower MSI 1812(T)

Alternatief: 
WAECO PerfectPower PP 2002 voor de 
broodrooster en een extra sinusomvormer 
SinePower MSI 212 voor de tandenborstel

Apparaat Vermogen Kwaliteit van de  uitgangsspanning

Koffiezetapparaat (filter) 800 – 1500 watt gemodificeerde sinusspanning

Koffiezetapparaat (pads) 1200 – 1600 watt zuivere sinusspanning

Expressomachine 1200 – 1600 watt zuivere sinusspanning

Magnetron 1000 – 1600 watt zuivere sinusspanning

Broodrooster 1000 – 1500 watt gemodificeerde sinusspanning

Waterkoker 1000 – 1500 watt gemodificeerde sinusspanning

Leeslamp 50 – 100 watt gemodificeerde sinusspanning

Energiespaarlamp 10 – 20 watt zuivere sinusspanning

TL-buizen 50 – 100 watt zuivere sinusspanning

Audio-/videoapparatuur 100 – 200 watt zuivere sinusspanning

Laptop 100 – 200 watt zuivere sinusspanning

Boormachine/cirkelzaag 500 – 1500 watt gemodificeerde sinusspanning

Stofzuiger 1000 – 1600 watt gemodificeerde sinusspanning

Elektrische  
tandenborstel

50 watt zuivere sinusspanning

  Zuivere sinusspanning
  De spanning wordt via een microprocessor precies geregeld.  

Het resultaat: een zuivere sinuscurve, net als uit het stopcontact thuis 
≥  WAECO SinePower sinusomvormers (p. 84 – 86)
  
  gemodificeerde sinusspanning
  De spanningscurve modelleert in een trapvorm de zuivere sinusgolf.  

Het resultaat: een spannings- en frequentiestabiele uitgangsspanning
≥  WAECO PerfectPower omvormers (p. 87 – 88)

Alle grotere omvormers uit de serie WAECO PerfectPower beschikken over een geïnteg-
reerde netvoorrangsschakeling. Deze zorgt voor een automatische omschakeling van de 
omvormerspanning op het vaste stroomnet zodra deze beschikbaar is.  Hierdoor wordt 
de omvormer uitgeschakeld en de boordaccu niet onnodig belast.

Netvoorrangsschakeling met spanningssynchronisatie
Een technisch hoogtepunt, waarover alle WAECO SinePower modellen vanaf 1800 watt 
en hoger beschikken – standaard of als optie. Aanvullende achtergrondinformatie:  Veel 
aangesloten 230 volt verbruikers zijn aangewezen op een onderbrekingsvrije voeding. 
Bovendien komt het erop aan dat de omschakeling van de spanning soepel verloopt.  
Dat is een gegeven bij de genoemde sinusomvormers. Hier wordt de omvormerspan-
ning gesynchroniseerd met de netspanning en bliksemsnel omgeschakeld.

Netuitval

Walstroom

Verbruiker

Omvormer
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84 Sinusomvormers

Licht 
en

compact

SinePower

MIJN VOOrDELEN 

≥  Dankzij de zeer hoge piekvermogens ook  
voor veeleisende verbruikers met hoge  
aanloopstromen inzetbaar

≥ Zeer compacte constructie, gering gewicht

≥ Snel en eenvoudig te monteren

≥  Netvoorrangsschakeling geïntegreerd 
of als optie

WAECO SINEPOWEr: 
SINUSOMVORMER MET ZEER  
HOGE PIEKVERMOGENS
WAECO SinePower sinusomvormers leveren een zuivere 
230 volt wisselspanning, waarmee zelfs zeer gevoelige 
verbruikers storingsvrij kunnen worden gebruikt. Een  
bijzondere eigenschap van deze nieuwe generatie omvor-
mers zijn de buitengewoon hoge piekvermogens. De  
apparaten beschikken over voldoende speelruimte, om de 
hoge aanloopstromen van aangesloten verbruikers het 
hoofd te bieden. 

Andere pluspunten: eenvoudige inbouw, compacte  
constructie, gering gewicht. Hierdoor kunnen de omvormers 

ook in nauwe ruimten zonder problemen worden  
gemonteerd. 

Het assortiment omvat zowel voordelige basisoplossingen 
van 900/1300 watt zonder netvoorrangsschakeling  
als twee omvormers met een piekvermogen van  
2300/3500 watt, die bovendien over een CAN-bus  
interface beschikken. De interface maakt een parallel-
schakeling mogelijk van maximaal drie omvormers om  
zodoende het vermogen te verdrievoudigen. 
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SinePower

SinePower

UItVOErINgEN ZONDER  
NETVOORRANGSCHAKELING

UItVOErINgEN MET  
NETVOORRANGSCHAKELING

Wie geen netvoorrangsschakeling nodig heeft, kan uit drie bijzonder voordelige 
SinePower modellen kiezen. Indien noodzakelijk, kan de als accessoire  
leverbare netvoorrangsschakeling op een later moment alsnog probleemloos 
worden ingebouwd.

WAECO SinePower MSI 912 / MSI 924

≥  Continu vermogen: 900 watt
≥  Piekvermogen: 1600 watt 

MSI 912 // 12 volt // Art.nr.: 9102600111 // Prijs: € 528,00  
MSI 924 // 24 volt // Art.nr.: 9102600112 // Prijs: € 528,00  

WAECO SinePower MSI 1312 / MSI 1324

≥  Continu vermogen: 1300 watt
≥  Piekvermogen: 2400 watt 

MSI 1312 // 12 volt // Art.nr.: 9102600113 // Prijs: € 742,00  
MSI 1324 // 24 volt // Art.nr.: 9102600114 // Prijs: € 742,00  

WAECO SinePower MSI 1812 / MSI 1824

≥  Continu vermogen: 1800 watt
≥  Piekvermogen: 3200 watt 

MSI 1812 // 12 volt // Art.nr.: 9102600115 // Prijs: € 843,00  
MSI 1824 // 24 volt // Art.nr.: 9102600116 // Prijs: € 843,00  

+  Voorrangsschakeling  
voor MSI 912 / 924 / 1312 / 1324

≥  Voor alle omvormers tot 1800 watt
≥  Ontworpen voor de spanningsverdeling in voertuigen met twee 

mogelijke stroombronnen  

Art.nr.: 9103556043 // Prijs: € 111,00 

Alle SinePower modellen vanaf 1800 watt en hoger beschikken over een  
netvoorrangsschakeling met spanningssynchronisatie. De 2300/3500 watt 
modellen beschikken bovendien over een Bus-interface.

WAECO SinePower MSI 1812T / MSI 1824T

≥  Continu vermogen: 1800 watt
≥  Piekvermogen: 3200 watt 

MSI 1812T // 12 volt // Art.nr.: 9102600117 // Prijs: € 945,00  
MSI 1824T // 24 volt // Art.nr.: 9102600118 // Prijs: € 945,00  

WAECO SinePower MSI 2312T / MSI 2324T

≥  Continu vermogen: 2300 watt
≥  Piekvermogen: 4000 watt 

MSI 2312T // 12 volt // Art.nr.: 9102600119 // Prijs: € 1.575,00 
MSI 2324T // 24 volt // Art.nr.: 9102600120 // Prijs: € 1.575,00  

WAECO SinePower MSI 3512T / MSI 3524T

≥  Continu vermogen: 3500 watt
≥  Piekvermogen: 6000 watt 

MSI 3512T // 12 volt // Art.nr.: 9102600121 // Prijs: € 2.035,00  
MSI 3524T // 24 volt // Art.nr.: 9102600122 // Prijs: € 2.035,00  

+  Accessoires voor MSI 912 tot MSI 3524T    3.16

Afstandsbediening comfort // Art.nr.: 9102600001 
Prijs: € 142,00
Afstandsbediening standaard // Art.nr.: 9102600026 
Prijs: € 71,00
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Sinus-

omvormers 

vanaf 101,–

SinePower

ZUIVErE SINUSSPANNINg  
VOOR EEN POWER PRIJS

Hoofdschakelaar en USB 
uitgang 5 V/2 A

Goed bereikbaar:  
geaarde contactdoos aan 
bovenzijde

MIJN VOOrDELEN

≥  Extreem vlakke constructie,  
gering gewicht

≥  Standaard USB interface 

≥  Contactdoos is in bovenzijde van 
de omvormer geïntegreerd voor 
een betere toegankelijkheid 

≥  Zeer aantrekkelijke prijs- 
kwaliteit verhouding

≥  MSI 212 / 224 met  
sigarettenaanstekerplug

Vaak is er maar één verbruiker aan boord die 230 volt  
wisselspanning nodig heeft – bijvoorbeeld een televisie, 
dvd-speler of een telefoonoplader. In dat geval adviseren 
wij de MSI 212/224 of MSI 412/424 – de twee kleinste  
WAECO SinePower-modellen. Ze bieden een vermogen van 
150 respectievelijk 350 watt, een USB interface en een  
supervlakke constructie voor een ongelooflijk scherpe 
prijs!

WAECO SinePower MSI 412 / MSI 424            3.30

≥  Continu vermogen: 350 watt
≥  Piekvermogen: 700 watt 

MSI 412 // 12 volt // Art.nr.: 9102600126 // Prijs: € 142,00  
MSI 424 // 24 volt // Art.nr.: 9102600127 // Prijs: € 152,00  

WAECO SinePower MSI 212 / MSI 224           3.30

≥  Continuvermogen: 150 watt
≥  Piekvermogen: 300 watt 

MSI 212 // 12 volt // Art.nr.: 9102600124 // Prijs: € 101,00  
MSI 224 // 24 volt // Art.nr.: 9102600125 // Prijs: € 121,00  
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Voorzijde voorzien 
van ingang en             
ingangszekering voor 
het vaste stroomnet

Voor de goede orde: 
aansluiting elektrische 
apparatuur aan de 
achterzijde

Meer accessoires op pagina 199!

WAECO PerfectPower 
PP 2002

Met voorrang-
schakeling  

voor  
230 volt

ZEEr KrACHtIgE OMVOrMErS  
MET GEMODIFICEERDE SINUSSPANNING

MIJN VOOrDELEN

≥  Geïntegreerde netvoorrangsschakeling

≥  Hoog piekvermogen voor grote verbruikers

≥ Beveiligd tegen overbelasting en kortsluiting

≥  Via externe schakelaar in- / uitschakelbaar

≥  Aansluiting voor afstandsbediening

≥  Afzonderlijk verstelbare en (de-)monteerbare 
montagevoeten

Magnetrons, broodroorsters en stofzuigers zijn echte 
stroomvreters, maar wel erg handig om aan boord te  
hebben. Met een krachtige omvormer kunnen deze inten-
sieve verbruikers zonder problemen worden gebruikt.  De 
krachtige omvormers uit de WAECO PerfectPower serie 
voorzien dit type verbruikers van een sinusachtige 230 volt 
wisselspanning. 

Ze bieden de gebruiker naast de premiumkwaliteit vele 
comfortdetails. Neem bijvoorbeeld de netvoorrangs-
schakeling of de softstart die zelfs grote en intensieve  
verbruikers rustig in beweging brengt. Voorbereide kabel-
geleidingen, afvoerluchtadapters, aansluiting voor  
afstandsbediening en externe schakelaars en tevens  
verschuifbare montagevoeten maken het geheel compleet.  

WAECO PerfectPower PP 1002 / PP 1004
≥  Continu vermogen: 1000 watt
≥  Piekvermogen: 2000 watt

PP 1002 // 12 volt // Art.nr. 9102600002 // Prijs: € 355,00
PP 1004 // 24 volt // Art.nr. 9102600028 // Prijs: € 355,00

WAECO PerfectPower PP 2002 / PP 2004
≥  Continu vermogen: 2000 watt
≥  Piekvermogen: 4000 watt

PP 2002 // 12 volt // Art.nr. 9102600027 // Prijs: € 559,00
PP 2004 // 24 volt // Art.nr. 9102600029 // Prijs: € 559,00

3.18

3.18

+  Afstandsbediening 
MCr-9
≥  B x H x D: 58 x 72 x 28 mm
≥ Gewicht: 40 g
≥ Kabellengte: 7,5 m

Art.nr. 9102600026 // Prijs: € 71,00

3.30



88 Omvormers / SmartInverter / Lader
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WAECO PerfectPower 
PP 152

230 volt voor            
vele gangbare         

verbruikers

150 tOt 550 WAtt: OMVORMER MET  
GEMODIFICEERDE SINUSSPANNING

MIJN VOOrDELEN

≥  Ook geschikt voor verbruikers  
met PFC besturing

≥  Beveiligd tegen ompolen d.m.v.  
verwisselbare zekering

≥  Via externe schakelaar in- / uitschakelbaar

≥  Afzonderlijk verstelbare en (de-) 
monteerbare montagevoeten

≥  12 resp. 24 volt aansluiting  
(PerfectPower PP 152 / PP 154)

Achterzijde: aan- / uitschakelaar en aansluiting voor  
externe aan- / uitschakelaar

Montagehulp: afzonderlijk 
verstelbare en (de-)mon-
teer bare montagevoeten

Voorzijde: geaarde 
contactdoos en leds voor 
functieweergave

Drie kleinere omvormers met continuvermogens tot  
550 watt maken de serie WAECO PerfectPower compleet. 
Ook zij genereren uit 12 respectievelijk 24 volt accu- 
spanning een sinusachtige 230 volt wisselspanning, 
voldoende voor een groot aantal toepassingen. Al bij  
de montage tonen de hoogwaardige apparaten hun  

potentieel. Zo maken verstelbare en (de-)monteerbare 
montagevoeten een exacte aanpassing aan de inbouw- 
situatie mogelijk. En wie zijn omvormer heel gemakkelijk 
vanaf het dashboard wil activeren, gebruikt de extra  
aansluiting voor een externe schakelaar.

WAECO PerfectPower  
PP 152 / PP 154
≥  Continu vermogen: 150 watt
≥  Piekvermogen: 350 watt
≥  12 resp. 24 volt aansluiting

PP 152 // 12 volt // Art.nr. 9105303791  
Prijs: € 69,00
PP 154 // 24 volt // Art.nr. 9105303794  
Prijs: € 71,00

WAECO PerfectPower  
PP 402 / PP 404
≥  Continu vermogen: 350 watt
≥  Piekvermogen: 700 watt

PP 402 // 12 volt // Art.nr. 9105303796  
Prijs: € 79,95
PP 404 // 24 volt // Art.nr. 9105303799  
Prijs: € 81,00 

WAECO PerfectPower  
PP 602 / PP 604
≥  Continu vermogen: 550 watt
≥  Piekvermogen: 1100 watt

PP 602 // 12 volt // Art.nr. 9105303801  
Prijs: € 109,95 
PP 604 // 24 volt // Art.nr. 9105303804 
Prijs: € 111,00 

3.18 3.18 3.18
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WAECO PocketPower LC 
≥ Uitgangsvermogen: 90 watt
≥  13 adapters voor meer dan 400 verschillende laptops
≥   Herkent automatisch de juiste laadspanning
≥  USB aansluiting plus micro USB kabel voor het gelijktijdig opladen 

van mobiele telefoons
≥ Gepatenteerd stekkersysteem voor adapters
≥  Automatische beveiligd tegen over- en onderspanning
≥ Gewicht: 255 g 
≥ B x H x D: 124,8 x 50 x 31,5 mm

Art.nr. 9102500022 // Prijs: € 97,00 

WAECO PocketPower SI 102 
≥  gemodificeerde sinusuitgangsspanning
≥  Permanent uitgangsvermogen: 100 watt
≥  Piekuitgangsvermogen: 200 watt
≥  Montagehouder
≥  Europese contactdoos
≥  Gewicht: 282 g
≥  B x H x D: 67 x 43 x 125 mm

Art.nr. 9105303816 // Prijs: € 60,00

Alle prijzen zijn vrijblijvende adviesprijzen inclusief BTW.
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Power-prijs 

60,00

VOOr KLEINVErbrUIKErS EN LAPtOPS:  
OMVORMER IN MINIFORMAAT EN OPLADER

MIJN VOOrDELEN

≥  Ideaal voor mobiel gebruik van kleingebruikers 
en laptops 

≥ Licht en compact

≥  USB laadaansluiting; PocketPower LC met extra 
micro USB aansluiting om tegelijkertijd andere 
digitale apparatuur te laden

≥  Automatische spanningsherkenning  
en -aanpassing bij de PocketPower LC

Als de accu van het scheerapparaat of de camera  
onderweg bijna leeg is, is het laden via de boordaccu een 
superpraktisch alternatief. De zeer voordelige WAECO  
PocketPower SI 102 omvormer in miniformaat is geschikt 
voor 12 volt boordaccu's en voorziet kleine verbruikers van 
een sinusachtige wisselspanning. De universele WAECO 
PocketPower LC opent nog veel meer inzetmogelijkheden. 

Hem kunt u laptops van alle leidende merken toever- 
trouwen en tegelijkertijd (!) ook andere mobiele apparatuur 
zoals mobiele telefoons, smartphones, dvd-spelers,  
GPS etc. De compacte universele lader herkent het  
aangesloten apparaat en past de laadspanning adequaat 
aan.

3.29 3.29
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SinePower

FUNKtION

UPS

UPS functie

Uitvoeringen, de technische vooruitgang dienende veranderingen en leveringsmogelijkheden voorbehouden.

Sinusomvormer met geïntegreerde automatische lader

1 2

3
4

5

6

7

8

9

Innovation  

WAECO COMbIPOWEr –   
SINUSOMVORMER EN AUTOMATISCHE  
LADER IN ééN

Innovatie 

UItrUStINg VAN DE 
COMbIPOWEr

1)  + accu-aansluiting

2)  – accu-aansluiting

3)  Aansluitingen voor temperatuur-
sensor, RS232, afstandsbediening

4)  DIP schakelaars voor het 
configureren

5)  Afzonderlijke startaccu  
aansluiting +5 A

6)  Aan- / uitschakelaar

7)  Aansluitingen 230 volt

8)  Kabeltrekontlasting

9)  GND aansluiting

Problemen met beperkte netstroom op de camping of 

parkeerplaats? De nieuwe WAECO CombiPower maakt 

hier een einde aan en biedt in plaats daarvan maximale 

onafhankelijkheid op het gebied van stroomvoorziening. 

De intelligente combinatie van omvormer en automatische 

lader bewaakt het ingangsnet en reageert op de 

betreffende situatie. Zo ondersteunt het toestel de 

beperkte capaciteit van externe energiebronnen door 

accustroom (PSF). Valt de externe bron helemaal uit, dan 

schakelt de omvormer automatisch in (UPS functie) en 

voorziet de aangesloten verbruikers van zuivere sinus-

spanning. 6-traps beveiligde laadprocedure en aangepaste 

vermogensverdeling bij de acculader: zijn laadvermogen 

hangt af van de ingestelde stroombegrenzer en van het 

actuele 230 volt verbruik.

Power Sharing 

≥   Regeling van de laadstroom rekening houdend  

met de ingestelde stroombegrenzer en het actuele  

230 volt stroomverbruik.

Power Support functie (PSF) 

≥   Ondersteuning van een beperkte netaansluiting door 

de omvormer. Is – bijvoorbeeld voor het starten van de 

airconditioning meer energie nodig dan de individueel 

instelbare netingangsbeveiliging toestaat, dan wordt 

dit uit de accu gehaald. 

UPS functie – onderbrekingsvrije stroomvoorziening 

≥   Valt de externe energiebron weg, dan voorziet de 

omvormer de verbruikers, die aan de power support 

uitgang aangesloten zijn, van stroom. De met de power 

sharing uitgang verbonden verbruikers schakelen uit. 

De bedrijfsduur van de omvormer kan beperkt worden 

om een ongewilde ontlading van de accu te vermijden.
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Alle prijzen zijn vrijblijvende adviesprijzen inclusief BTW.
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3.30

Voorbeelden toepassingsmogelijkheden

Klimaanlage

Kaffee- 
maschine

Klimaanlage

Kaffee- 
maschine

Klimaanlage

Kaffee- 
maschine

91

1

230 V

12 V

230 V

2 3

230 V

12 V

230 V

230 V

12 V

230 V

1

2
5

43

Kühl- 
schrank

Kühl- 
schrank

Kühl- 
schrank

Eenvoudige 
installatie

WAECO CombiPower 2012 / 2024
Sinusomvormer met geïntegreerde automatische lader,  
12 resp. 24 volt / 2000 watt. Versterkt de externe netstroomvoorziening 
met energie uit de accu.

≥  Gewicht: 14 kg
≥  B x H x D: 490 x 145 x 285 mm

Sinusomvormer
≥  Ingangsspanning: 12 V of 24 V
≥  2000 watt continu vermogen
≥  3000 watt piekvermogen gedurende 3 sec. voor hoog startvermogen
≥  Automatische aarding voor de functie van een RCD veiligheids-

schakelaar
Automatische lader
≥  Laadstroom: 30 – 100 A, instelbaar
≥  Transferstroom: 50 A (230 volt)
≥  6-traps laadkarakteristiek met conditioneer functie
≥  2e laaduitgang voor startaccu 5 A
Interfaces
≥  Afstandsbediening
≥  Temperatuursensor accu
≥  Extern stroomcontact

CombiPower 2012 // 12 volt // Art.nr. 9102600104 // Prijs: € 1.989,00
CombiPower 2024 // 24 volt // Art.nr. 9102600105 // Prijs: € 1.989,00

Het compacte toestel is perfect voorbereid voor installatie: 
montagelijsten rechts en links met telkens twee boorgaten, 
alle aansluitingen zijn goed toegankelijk.  

De controle unit / afstandsbediening wordt afzonderlijk 
gemonteerd.

Afstandsbediening 
Bij de levering inbegrepen

≥  B x H x D: 92 x 30,5 x 92 mm
≥  Kabellengte: 7,5 m

1)  2-regelige display weergave
2)  Functie LED weergave
3 + 4 + 5) Programmeringstoetsen

Verbonden met een externe stroom- 
aan-sluiting die alle 230 volt verbruikers 
van stroom voorziet. Tegelijk wordt de  
verbruikeraccu geladen.

Verbonden met een externe stroomaansluiting 
waarvan de capaciteit echter voor de voeding 
van de drie ingeschakelde verbruikers niet 
voldoende is. De geïntegreerde accu levert de 
extra vereiste capaciteit voor de werking van 
de verbruikers.

Geen externe stroomaansluiting. CombiPower 
haalt de stroom voor de aangesloten  
verbruikers uit de accu. De geïntegreerde  
omvormer zet de stroom in zuivere 230 volt  
wisselspanning om.

PSF functie UPS functiePower sharing
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GANZ 

EINFACH  

HErAUS-

NEHMbAr

SPECIAAL VOOr CArAVANbEZIttErS:  
ACCUPAKKET MET EXTRA FUNCTIES
De Dometic MovePower is speciaal ontwikkeld voor  
caravans die zijn uitgerust met een mover. De  
mover kan de benodigde energie uit de Dometic  
MovePower halen zonder aanspraak te hoeven doen op 
de verbruikeraccu van de caravan.  De geïntegreerde lader 
zorgt ervoor dat de MovePower snel wordt bijgeladen. 
Wat onderscheidt de MovePower van vergelijkbare  
producten? Twee waardevolle extra functies! Hij voor-
ziet ook andere verbruikers aan boord van de benodigde  
energie.  En hij is onafhankelijk van de inbouwplaats zelfs 

mobiel inzetbaar. Bijvoorbeeld om de koelbox direct op het 
strand van stroom te voorzien of de camera en mobiele  
telefoon tijdens de picknick op te laden. 
Het handzame accupakket is geschikt voor alle enkel- 
assers tot 1,5 t en wordt met behulp van "zijn bevestigings-
frame" in de caravan gemonteerd. Tijdens de reis kan de 
relatief lichte MovePower in het trekkende voertuig  
worden bewaard. Zo wordt de caravan ontdaan van extra 
gewicht en wordt er meer ruimte gecreëerd voor andere 
dingen.

Accupakket
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93Accupakket

Voeding
voor de caravan  
mover en andere  

verbruikers

Onze tip! 
De IU laadstroomverdeler DC 08 uit de serie WAECO Perfect-
Charge maakt uw uitrusting compleet. Hij compenseert de 
spanningsval tussen het trekkende voertuig en de MoverPower, 
zodat deze tijdens het rijden optimaal wordt geladen.

+  Accessoires
Voor het laden tijdens het rijden  
WAECO PerfectCharge DC  08 // Art.nr.:9102500055 
Prijs: € 111,00

MIJN VOOrDELEN

≥  Ideale combinatie van accu 
en lader

≥  Stroom voor de elektrische 
caravan mover

≥  Mobiele energiebron voor  
12 volt verbruikers 

≥  Stationair ook te gebruiken 
als energieleverancier voor 
veel andere verbruikers  
aan boord

≥  Minder gewicht voor de 
caravan door vervoer in het 
trekkende voertuig

≥  Als de caravan op stalling 
staat, kan de MovePower 
gewoon thuis opgeborgen  
en geladen worden

Dometic MovePower MVP 360 
Mobiel accupakket voor caravans

≥  Uitgang: 1 x 10 A sigarettenaansteker 
≥ Ingang: 1 x 2-polige klemschroef voor het laden via 230 volt net 
≥ Accucellen: 2 x 12 V 18 Ah (20 h) cyclusvast
≥ Bedrijfstemperatuur:  –20 °C tot +60 °C
≥  Kwaliteitskenmerken: Parallel te gebruiken door directe aansluiting 

op de plus- en minpool, AC-laden met de geïntegreerde acculader, 
directe aansluiting op de 2-polige laadingang

≥ Afmetingen (b x h x d):  320 x 260 x 230 mm
≥ Gewicht: 13,6 kg

Art.nr.: 9102500025 // Prijs: € 396,00 

De MovePower kan met enkele  
handelingen uit het bevestigingsframe 
worden losgemaakt. Het frame en de lader 
blijven op de inbouwplek achter.



Uitvoeringen, de technische vooruitgang dienende veranderingen en leveringsmogelijkheden voorbehouden.

94 Generatoren

DOMEtIC gENErAtOrEN – 
MAXIMALE VRIJHEID! 

MIJN VOOrDELEN

≥ Hoog continu vermogen

≥  Geschikt voor gebruik in combinatie met  
alle Dometic airconditioners

≥ Afstandsbediening bij de levering inbegrepen

≥ Parallelbedrijf van twee TEC-modellen mogelijk

≥  TEC-modellen: automatische startfunctie voor 
het automatische opladen van accu's

Dometic generatoren zorgen voor de stroomvoor- 
ziening, overal waar geen stroomnet ter beschikking 
staat. Daarmee zijn ze onontbeerlijk voor outdoorfans 
die streven naar maximale vrijheid en onafhankelijkheid. 
De gehele serie kenmerkt zich door een hoog vermogen bij 
een laag brandstofverbruik. Uitgerust met benzine-,  
diesel- of gasmotoren leveren de beproefde generatoren 
230 volt voor onderweg of op de camping. Ze zorgen  
ervoor, dat de airco zelfs zonder aansluiting op het vaste 
stroomnet draait en garanderen het gebruik van keuken-
apparatuur of andere elektrische apparatuur.  

Alle TEC uitvoeringen beschikken over een extra  
comfortdetail: de automatische startfunctie.  Als deze is 
geactiveerd, dan springen de generatoren bij onvoldoende  
spanning van de accu automatisch aan, om ze weer  
opnieuw op te laden. Voor de installatie van de compacte 
aggregaten is de voertuigbodem of een van buitenaf 
toegankelijk opbergvak geschikt. De bediening vindt 
plaats via de meegeleverde boordcomputer. 
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TEC 40D

3500 watt 
continu  

vermogen!

generatoren voor gebruik op benzine:

generator op gas:

Diesel-generatoren:

Dometic TEC 29                   
2,6 kW generator voor de opwekking van 230 volt wisselstroom 
voor gebruik op normale benzine

≥  Uitgangsspanning: 230 volt AC ±1 %  
(op termijn) /zuivere sinusspanning  

≥  Continuvermogen: 2600 watt, piekvermogen: 2900 watt
≥ Gewicht: 44 kg

Art.nr.: 9102900200 // Prijs: € 3.655,00 

Dometic TEC 30EV                

2,5 kW generator voor de opwekking van 230 volt wisselstroom – 
voor gebruik op diesel

≥   Uitgangsspanning: 230 volt AC ±1 %  
(op termijn) /zuivere sinusspanning  

≥  Continu vermogen: 2500 watt, piekvermogen: 2900 watt
≥ Gewicht: 70 kg

Art.nr.: 9102900033 // Prijs: € 6.095,00 

Dometic TEC 29LPG           
2,6 kW generator voor de opwekking van 230 volt wisselstroom – 
voor gebruik op vloeibaar gas

≥  Uitgangsspanning: 230 volt AC ±1 %  
(op termijn) /zuivere sinusspanning  

≥  Continu vermogen: 2600 watt, piekvermogen: 2900 watt
≥ Gewicht: 44 kg

Art.nr.: 9102900179 // Prijs: € 4.165,00 

Dometic T 2500H                 
2,0 kW generator voor de opwekking van 230 volt wisselstroom 
voor gebruik op normale benzine

≥  Uitgangsspanning: 230 volt AC ±10 %  
(op termijn) /zuivere sinusspanning  

≥  Continuvermogen: 2000 watt, piekvermogen: 2200 watt
≥ Gewicht: 50 kg

Art.nr.: 9102900005 // Prijs: € 3.045,00 

Dometic TEC 40D                   

3,5 kW generator voor de opwekking van 230 volt wisselstroom – 
voor gebruik op diesel

≥ Uitgangsspanning: 230 volt AC ±1 % 
       (op termijn) /zuivere sinusspanning  
≥  Continu vermogen: 3500 watt, piekvermogen: 3900 watt
≥ Gewicht: 96,5 kg

Art.nr.: 9102900201 // Prijs: € 6.910,00 

benzine
rOZ 91

LPg met  
minstens 60 %  

propaan

 3.39

www.my-caravanning.nl

SCAN
en  

KLIK!



96 Oplossingen voor mobiele veiligheid

Mijn 
veiligheid
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Oplossingen voor mobiele veiligheid

PerfectView  
MC 460

PerfectView  
NAV 718PH

p. 
104

Altijd betrouwbaar!

Wie in lastige situaties hulp heeft, kan ontspannen 
reizen. Veiligheidssystemen die aan de individuele  
behoeften voldoen, bieden deze hulp. Zo helpen achter-
uitrijvideosystemen – afzonderlijk of in combinatie met  
navigatie – uw voertuig uit iedere penibele situatie te 
manoeuvreren. Voorkom inbraakschade door het  
aanschaffen van een alarmsysteem, gasmelder en kluis  
en met een cruise control voorkomt u snelheids- 
overtredingen.

nieUW
Moniceiver en  

navigatiesystemen voor campers

Mobiele  
veiligheidsoplossingen

Achteruitrijcamerasystemen 102  

Moniceiver 104  

Navigatiesystemen + achteruitrijcamera’s 105  

Alarmsysteem 108  

Gasmelder/kluis/veiligheidsnet 110  

Cruise controls 112
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WAeCo perfectview Rvs video
Maak met de camera van uw smartphone een foto van de  afgebeelde  
QR-codes en deze brengt u direct naar de video of voer de internetlink  
http://qr.my-caravanning.com/nl/perfectview/ in op uw webbrowser.

veiligheidsAssistent AAn booRd 
DRie hOOgwaaRDige vaRianten

veilig naar 
iedere 

bestemming

De bestuurder van een camper heeft onderweg veel te doen: 
de optimale route en alle bezienswaardigheden in de  
onbekende omgeving vinden, idyllische camperplaatsen  
opsporen, het kostbare voertuig onbeschadigd door smalle 
steegjes of in nauwe parkeerruimtes manoeuvreren.  
Daar komt een helpende hand goed van pas: mobiele  
videosystemen van waeCO kunnen probleemloos in  
bestaande voertuigen worden gemonteerd. Klassieke  
achteruitrij-videosystemen zorgen voor ontspannen  

rangeren. Bovendien zijn ze al rendabel vanaf de eerste 
voorkomen blikschade. nog comfortabeler wordt het  
wanneer de achteruitrijcamera’s van waeCO worden  
gecombineerd met een campernavigatie van Blaupunkt of 
met de nieuwe moniceiver van waeCO. veilig rangeren,  
entertainment en navigatie – alle systeemvarianten zijn 
niet alleen verkrijgbaar voor grote campers, maar ook voor 
bestelwagens.
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alle prijzen zijn vrijblijvende adviesprijzen inclusief Btw.

Alle technische gegevens zie p. 202 – 207 of www.my-caravanning.nl

AChteRUitRijCAMeRA + pARtneR 
Mobiele videosysteMen vAn WAeCo
welke systeemvariant u ook kiest, één van de zes achteruitrijcamera’s van waeCO past 
altijd. Kies daarbij een partner naar wens: een monitor van waeCO, de nieuwe moniceiver 
van  waeCO of een navigatiesysteem van Blaupunkt.

Klassiek achteruitrij- 
camerasysteem: 

≥  „Camera naar wens”,  
gecombineerd met een  
hoogwaardige monitor van  
4,8" of 7".

entertainment met 
 achteruitrijcamera: 

≥  De comfortabele moniceiver  
van WAECO zorgt voor een  
goede stemming aan boord en 
geeft bij het rangeren het beeld 
weer dat de achteruitrijcamera  
registreert.

navigatie met entertain-
ment en achteruitrijcamera: 

≥  De campernavigatie van 
Blaupunkt bevat kaarten van 
35 Europese landen en biedt 
toegang tot de database met 
camperplaatsen van Promobil. 
Door de combinatie met een  
camera van WAECO is bovendien 
een achteruitrijvideofunctie 
beschikbaar. 

 p. 102  p. 104  p. 105

nieUW

vanaf 
€ 1.175,00

vanaf 
€ 494,00

vanaf 
€ 508,00

≥  6,2" silk vision tFt-display

≥  12 maanden gratis  

kaart updates

Kleurencamera  
CAM 50C/50CW

Kleurencamera 
CAM 18

 CAM 30CK  CAM 29bK 
Deze twee camera’s zijn  

speciaal voor bestelwagens 

Kleurenshuttercamera 
CAM 80CM

dubbele  
kleurencamera CAM 44

Combineer één van de monitors met één van onderstaande camera’s voor uw eigen systeemvariant.  
de camera’s zijn ook los verkrijgbaar.



100 achteruitrijcamerasystemen

AChteRUitRijCAMeRA’s,  
Die niets Ontgaan
waeCO Perfectview camera’s zijn direct klaar voor gebruik. Zelfs na koude nachten en op winterse dagen  
functioneren ze zonder problemen. De waterdichte behuizing, getest conform iP 68, zorgt ervoor dat regen en  
opspattend water de hoogwaardige toestellen niet beschadigt. De camera’s zijn bijna altijd te combineren met  
aanwezige navigatiesystemen. extra voordeel: de achteruitrijvideofunctie!

onze tip! 
Doordachte techniek: 
twee lenzen voor 
zicht veraf en dichtbij

waeCO Perfectview CaM 44

Kleine dubbele kleurencamera met 
shutter en extra brede beeldhoek

≥ CMOs-kleurencamera (PaL) met led

≥  grote beeldhoek voor dichtbij (140° diagonaal)

≥  telelens voor veraf (50° diagonaal)

≥  aan te sluiten op beide camera-ingangen 
van de monitor

≥  automatische camera-afdekking 
met motoraandrijving

≥ Microfoon

≥ afstandsmarkeringen in de achteruitrijmodus

Dichtbij met 140° Veraf met 50°

CAM 44

Camera- 
variant voor 

bestelwagens

 d

 A Gemotoriseerde  
beschermkap tegen  
verontreiniging

 b Veraf met 50° lens

 C Dichtbij met 140° lens

 d De leds zijn afzonderlijk 
aangebracht om reflecties 
te vermijden

 C

 A b

Uitvoeringen, de technische vooruitgang dienende wijzigingen en leveringsmogelijkheden voorbehouden.
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AChteRUitRijFUnCtie vOOR Uw navigatiesysteeM
alle zes de waeCO Perfectview camera’s zijn ook apart verkrijgbaar en kunnen worden aangesloten op de  
monitor van uw geïntegreerde navigatiesysteem. Lagere kosten voor een volwaardig achteruitrijvideosysteem 
door gebruikmaking van de monitor van het navigatiesysteem. 

waeCO  
Perfectview 
CaM 18

Flexibel instelbare 
kleurenkogelcamera
≥  Beeldsensor: 1/4" CMOs- 

sensor (PaL)

≥  Beeldhoek: 120° 
 diagonaal

≥  6 leds voor beter 
zicht in het donker

≥ Microfoon

≥  Beschermingsklasse: 
iP 68

waeCO  
Perfectview  
CaM 80

Kleine kleuren- 
shuttercamera met 
beeldhoek van 145°
≥  1/3" CCD-kleurencamera 

(PaL) met led

≥  standaard gespiegeld

≥  automatische camera- 
afdekking met  
motoraandrijving tegen 
verontreiniging van de 
lens

≥  Microfoon

≥  temperatuurgestuurde 
verwarming

≥  elektronische  
helderheidregeling

≥  LDR-gestuurde  
infrarood leds

≥  groothoeklens met 
grote beeldhoek 
(145° diagonaal)

waeCO  
Perfectview 
CaM 50C/50Cw

Compacte  
kleurencamera  
met een extra lage 
constructie
≥  CCD-kleurencamera 

(PaL) met led

≥  geanodiseerde poeder-
gecoate behuizing

≥   Microfoon

≥  temperatuurgestuurde 
verwarming

≥  elektronische  
helderheidregeling

≥  LDR-gestuurde  
infrarood leds

≥  groothoeklens met 
grote beeldhoek 
(120° diagonaal)

waeCO  
Perfectview  
CaM 29BK

Kleurencilinder- 
camera,  
geïntegreerd in een 
remlichtconsole
≥  Kleurencilindercamera 

(PaL), 1/4" CMOs

≥  groothoeklens met 
grote beeldhoek 
(150° diagonaal)

≥  voor Fiat Ducato X250 
en verwante modellen

≥  Montage in het originele 
remlicht

≥  waterdicht,  
gelijkwaardig aan iP 68

≥   Behuizing kan worden 
gelakt

waeCO  
Perfectview  
CaM 30CK

Kleurenkogelcamera  
in behuizing voor 
dakopbouw
≥  CCD-kleurencamera 

(PaL), 1/4" 

≥  normale of  
spiegelbeeldfunctie

≥ Microfoon

≥  elektronische  
helderheidregeling

≥  voor bestelwagens 
zonder geschikt  
montageoppervlak  
aan de achterzijde

≥   geschikt voor  
dakmontage

waeCO  
Perfectview 
CaM 18nav

Flexibel instelbare 
kleurenkogelcamera

≥  inclusief  
adapterkabel

art.nr.: 9102000055  
prijs: € 162,00

waeCO  
Perfectview 
CaM 80nav

Kleine kleuren- 
shuttercamera met 
beeldhoek van 145°

≥  inclusief  
aansluitbox  
aMP 100 
 

art.nr.: 9102000023 
prijs: € 509,00

waeCO  
Perfectview 
CaM 29BK nav

Kleurencilinderca-
mera, geïntegreerd 
in een remlicht-
console

≥  inclusief  
adapterkabel

art.nr.: 9102000076  
prijs: € 254,00

waeCO  
Perfectview 
CaM 50nav

Compacte kleuren-
camera met extra 
lage constructie

≥  inclusief RCa- 
adapterkabel

Zilver 
art.nr.: 9102000022  
prijs: € 275,00 
Wit 
art.nr.:: 9102000043  
prijs: € 275,00

waeCO  
Perfectview 
CaM 44nav

Kleine dubbele 
kleurencamera 
met sluiter en extra 
brede beeldhoek

≥  inclusief aansluit-
box aMP 100

art.nr.: 9102000062  
prijs: € 715,00

waeCO  
Perfectview 
CaM 30CK nav

Kleurenkogel- 
camera  
in behuizing voor 
dakopbouw

≥  inclusief  
adapterkabel 

art.nr.: 9102000050  
prijs: € 295,00

voor  
bestelwa-

gens

voor  
bestelwa-

gens

veilig  
manoeuvreren 

via het  
navigatie- 
systeem

alle prijzen zijn vrijblijvende adviesprijzen in euro en inclusief 21% btw.
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systeem
perfectview 

Rvs 550/ 
550W

perfectview 
Rvs 580

perfectview  
Rvs 594

perfectview  
Rvs 750/ 

750W

perfectview  
Rvs 780

perfectview  
Rvs 794

perfectview  
Rvs 530

perfectview  
Rvs 560

voertuig- 
typen speciaal voor campers speciaal voor bestelwagens

Camera CaM 50C/ 
CaM 50Cw CaM 80CM CaM 44 CaM 50C/ 

CaM 50Cw CaM 80CM CaM 44 CaM 30CK CaM 29BK

Monitors 4,8" LCD-kleurenmonitor M 5L 7" LCD-kleurenmonitor M 7L 4,8" LCD-kleurenmonitor M 5L

Art.nr. 9101900009 
9101900025 9101900020 9101900041 9101900022 

9101900011 9101900024 9101900042 9101900034 9101900057

prijs 509,00/508,00 739,00 915,00 609,00/609,00 845,00 1.016,00 569,00 473,00

Kleurencamera  
CAM 50C/50CW

 CAM 30CK CAM 29bK 
Deze twee camera’s zijn speciaal voor bestelwagens 

Kleurenshuttercamera 
CAM 80CM

dubbele kleurencame-
ra CAM 44

7" (18 cm)4,8" (13 cm)

achteruitrijcamerasystemen/videosplitter/digitale zender

de WAeCo perfectview Rvs monitors kunnen met deze camera’s worden gecombineerd.  

in totaal zijn er dus tien achteruitrijvideosystemen beschikbaar!

UitsteKende beeldWeeRgAve 
COMPaCte MOnitORs  
in twee aFMetingen
verschillende afmetingen, dezelfde eigenschappen: LCD-techniek en led-achtergrondverlichting zorgen voor een  
optimale beeldkwaliteit. een UsB-uitgang maakt het opladen van klein apparatuur mogelijk. Praktisch: indien nodig 
kunnen de monitors heel gemakkelijk verwijderd worden om ze tegen diefstal te beschermen.

Mijn vooRdelen

≥  nieUW! Met digitaal LCD-paneel

≥  Gemakkelijk afneembaar dankzij 
Easylink-houder

≥   Led-achtergrondverlichting

≥   Optimale beeldkwaliteit,  
ook bij lage temperaturen

≥   Twee camera-ingangen met  
signaalherkenning

≥   Normale of spiegelbeeldfunctie 

≥   Geheugen voor beeldinstellingen  
per camera
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alle prijzen zijn vrijblijvende adviesprijzen inclusief Btw.

Alle technische gegevens zie p. 202 – 207 of www.my-caravanning.nl

ACCessoiRes vooR WAeCo peRFeCtvieW  
AChteRUitRijvideosysteMen 
viDeOsPLitteR en DigitaLe ZenDeR

CoMpleet systeeM vooR een  
sCheRPe PRijs!

Slechts 

459,–

waeCO Perfectview Rvs 718
achteruitrijvideosysteem met 7" LCD-monitor 
en kleine CMOs-kleurencamera
≥ CMOs-kleurencamera (PaL) met led
≥ Leds voor beter zicht in het donker
≥ Microfoon
≥  Kogelcamera voor flexibele montage
≥ 7" LCD kleurenmonitor
≥ Luidspreker
≥ Compacte behuizing, ca. 26 mm diep
≥ Bedrijfsspanning 12 volt
≥ Led achtergrondverlichting

art.nr.: 9101900047 // prijs: € 459,00

3.19

nieUW! waeCO Perfectview vs 400 3.19

videosplitter voor maximaal 4 camera’s
≥ Bedrijfsspanning: 12 tot 32 volt DC
≥ Camera-ingangen: av-ingang met 4 kanalen
≥ Bedrijfstemperatuur: –30 °C tot 60 °C
≥ afmetingen (b x h x d): 155 x 35 x 135 mm
≥  Leveringsomvang: videosplitter met kabel (1,0 m),  

bedieningspaneel, gebruiksaanwijzing

art.nr.: 9102200044 // prijs: € 305,00 

nieUW! waeCO Perfectview vt 100Dig         3.19

Draadloze verbinding voor een digitale overdracht van video- en audiosignalen
≥ Bedrijfsspanning: 12 tot 36 volt DC
≥ stroomverbruik: 1 a
≥ Bedrijfstemperatuur: –20 °C tot 60 °C
≥ Bitrate:  6 Mbit/s
≥  Resolutie: D1, inschakeltijd: 3 s, videocodec: MP4, audiocodec: MP3, 

1 kanaal, kanaalwisselfrequentie: 1200/s
≥  antenne: patchantenne
≥  Leveringsomvang: zender, ontvanger, gebruiksaanwijzing

art.nr.: 9102200116 // prijs: € 419,00 

tot vier 
beelden  

in het oog

signaal-
overdracht: 

draadloos en
storingvrij

videosplitter voor maximaal 4 camera’s

≥  toont de videobeelden van maximaal 4 aangesloten camera’s 
op één monitor

≥  intervaltijden instelbaar voor weergave van camerabeelden

≥  Camera’s apart instelbaar; automatische opslag van de laatste 
instelling

≥  niet geschikt voor CRt-systemen

draadloze verbinding voor een digitale overdracht van video- en audiosignalen

≥  storingvrije overdracht

≥  transmissieafstand tot 120 m,vrij zicht

≥  Ontvangstvertraging onder 200 ms

≥  Bitrate van 6 Mbit/s

≥  Beeldfrequentie tot 30/s

≥  gelijktijdige werking van maximaal 6 communicatiekanalen mogelijk

≥     waterdicht iP 65
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Multimedia + achteruitrijcamera’s / navigatie + achteruitrijcamera’s

nieUW 
WAeCo moniceiver 

ook apart 
verkrijgbaar

de WAeCo perfectview MC 402 moniceiver kan met zes verschillende  
achteruitrijcamera’s van WAeCo worden gecombineerd.

Kleurencamera  
CAM 50nAv

Kleurencamera  
CAM 18nAv

 CAM 30CK nAv CAM 29bK nAv 
Deze twee camera’s zijn speciaal voor bestelwagens 

shutterkleurencamera 
CAM 80nAv

dubbele kleurencamera 
CAM 44nAv

systeem perfectview  
MC 418

perfectview  
MC 450

perfectview  
MC 480

perfectview  
MC 444

perfectview  
MC 430

perfectview  
MC 460

voertuigtypes speciaal voor campers speciaal voor bestelwagens

Camera CaM 18nav CaM 50nav CaM 80nav CaM 44nav CaM 30CK nav CaM 29BK nav

plus WAeCo moniceiver MC 402

Art.nr. 9101900068 9101900069 9101900070 9101900072 9101900073 9101900071

prijs 494,00 605,00 839,00 1.016,00 626,00 585,00

MUltiMediAMonitoR + CAMeRA 
enteRtainMent en veiLigheiD  
Bij het aChteRUitRijDen
Films kijken, muziek luisteren en op de hoogte blijven van de verkeersmeldingen: de nieuwe moniceiver van  waeCO 
combineert de functies van een autoradio met die van een DvD/vDC/CD/MP3/wMa-speler. aangevuld met een  
achteruitrijcamera is ook rangeren geen probleem meer. tijdens het achteruitrijden wordt de omgeving van het  
voertuig op het display weergegeven.

nieUW! waeCO  
Perfectview MC 402

≥  2-Din-moniceiver met 6,2" monitor, touch-
screen en ingang voor achteruitrijcamera

≥  UKw/Mw RDs-tuner met geheugen voor  
30 radiozenders en toegang tot verkeersdiensten

≥  geïntegreerde DvD/vDC/CD/MP3/wMa-speler
≥   audiostreaming via bluetooth
≥  geschikt voor compatibele DaB-ontvangers

art.nr.: 9102100024 // prijs: € 335,00 
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alle prijzen zijn vrijblijvende adviesprijzen inclusief Btw.

Alle technische gegevens zie p. 202 – 207 of www.my-caravanning.nl

Blaupunkt new york 835w
≥  2-Din-multimedianavigatie met 6,2"  

silk vision tFt-display
≥  FM-, Mw-, Lw-tuner, geheugen voor 30  

radiozenders
≥ Kaarten van 35 europese landen
≥ 12 maanden gratis kaart updates
≥ software van Promobil met camperplaatsen
≥ geschikt voor compatibele DaB-ontvangers
≥  ideaal voor grote campers. bij het navigeren 

wordt rekening gehouden met de afmetingen 
van het voertuig.

vooR gRote CAMpeRs 
navigatie en aCteRUitRijCaMeRa  
aLs teaM
haarspeldbochten, lage tunnels, smalle bruggen: grotere voertuigen kunnen hier vaak niet verder. het navigatie- 
systeem new york 835w van Blaupunkt kan op de afmetingen van uw voertuig worden geprogrammeerd en leidt u om 
onbegaanbare trajecten heen. wanneer er ook een achteruitrijcamera op aangesloten wordt, heeft u ook de achter-
uitrijvideofunctie tot uw beschikking.

deze vier camera’s zijn een ideale aanvulling op het navigatiesysteem 
new york 835W van blaupunkt.

Kleurencamera  
CAM 50nAv

Kleurencamera  
CAM 18nAv

shutterkleurencamera 
CAM 80nAv

dubbele kleurencamera 
CAM 44nAv

systeem perfectview  
nAv 718

perfectview  
nAv 750

perfectview  
nAv 780

perfectview  
nAv 744

voertuigtypes speciaal voor grote campers. Bij het navigeren wordt rekening  
gehouden met de afmetingen van het voertuig

Camera CaM 18nav CaM 50nav/ 
CaM 50nav Cw CaM 80nav CaM 44nav

blaupunkttoestel new york 835W

Art.nr. 9101900060 9101900053 / 
9101900056 9101900054 9101900055

prijs 1.175,00 1.289,00/ 
1.285,00 1.520,00 1.725,00

≥ silk vision tFt-display
≥ 12 maanden gratis kaart updates 
≥  inclusief database met camperplaatsen  

van Promobil

inclusief 
camper 

navigatie

Het navigatiesysteem new york 835W 
van Blaupunkt werkt met camper 
navigatie, die alle parameters 
(afmetingen, gewicht, opbouw, enz.) van 
uw voertuig kent en daar rekening mee 
houdt. U krijgt uitsluitend routes 
voorgesteld die voor u en uw camper 
haalbaar zijn.

≥   Houdt rekening met  
voertuigspecifieke parameters

≥  Waarschuwing voor individueel 
 onbegaanbare routes
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Camera in remlichtconsole of behuizing voor dakopbouw:  
perfect voor bestelwagens en kleine campers. ideaal in combinatie  

met de blaupunkt new york 835 eU.

 CAM 29bK nAv CAM 30CK nAv 
Deze twee camera’s zijn speciaal voor bestelwagens 

systeem perfectview nAv 760eU perfectview nAv 730eU

voertuigtypes speciaal voor bestelwagens en kleinere campers

Camera CaM 29BK nav CaM 30CK nav

blaupunkttoestel new york 835W eU

Art.nr. 9101900066 9101900067

prijs 1.265,00 1.205,00

vooR bestelWAgens  
en bUs CAMpeRs 
navigatie + aChteRUitRijviDeOsysteeM 
Campernavigatie van Blaupunkt. Combineer deze met één van de twee waeCO achteruitrijcamera’s die geschikt 
zijn voor alle gebruikelijke bestelwagenmodellen. Deze twee modellen weten de weg naar uw eindbestemming en  
vereenvoudigen manoeuvres als omkeren en inparkeren. Bij het rangeren wordt het camerabeeld op de monitor van 
uw navigatiesysteem weergegeven.

≥ silk vision tFt-display
≥ 12 maanden gratis kaart updates 
≥ inclusief database met camperplaatsen van Promobil

navigatie + achteruitrijcamera’s

nieUW! Blaupunkt  
new york 835w eU

≥  2-Din-multimedianavigatie met  
6,2" silk vision tFt-display

≥  FM-, Mw-, Lw-tuner, geheugen voor  
30 radiozenders

≥ Kaarten van 35 europese landen
≥ 12 maanden gratis kaart updates
≥ software van Promobil met camperplaatsen
≥ geschikt voor compatibele DaB-ontvangers
≥  speciaal voor bestelwagens en kleinere 

 campers
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alle prijzen zijn vrijblijvende adviesprijzen inclusief Btw.

Alle technische gegevens zie p. 202 – 207 of www.my-caravanning.nl

deze camera’s zijn ideaal voor de montage op een vW t5 en werken goed 
samen met de blaupunkt philadelphia 835 eU.

Kleurencamera  
CAM 18nAv

systeem perfectview nAv 718ph perfectview nAv 750ph

voertuigtypes speciaal voor vw t5

Camera CaM 18nav CaM 50nav

blaupunkttoestel philadelphia 835 eU

Art.nr. 9101900063 9101900064

prijs 1.378,00 1.490,00

Kleurencamera  
CAM 50nAv

speCiAAl vooR vW t5 
navigatiesysteeM Met  
aChteRUitRijviDeOFUnCtie
wie één van de populaire vw-busjes bezit, heeft keuze uit twee combinaties op maat. De basis is het navigatie- 
systeem Philadelphia 835 eU van Blaupunkt met kaarten voor 35 europese landen en de database met  
camperplaatsen van Promobil. Bij het rangeren bewaakt een aan de achterzijde van uw voertuig gemonteerde  
camera de ruimte achter het voertuig.

≥ 7" tFt-display
≥ 12 maanden gratis kaart updates 
≥ inclusief database met camperplaatsen van Promobil

nieUW! Blaupunkt  
Philadelphia 835eU 

≥  2-Din-multimedianavigatie met  
7" tFt-display 

≥  FM-, Mw-, Lw-tuner, geheugen voor  
30 radiozenders 

≥  Kaarten van 35 europese landen
≥  12 maanden gratis kaart updates
≥  software van Promobil met camperplaatsen
≥  geschikt voor compatibele DaB-ontvangers
≥  speciaal voor vW t5
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beveiliging ZondeR vAlse AlARMen  
DeFa Dvs90 aLaRMsysteeM
De DeFa Dvs90 is afkomstig van een van de meest voor-
aanstaande europese fabrikanten van alarmsystemen voor  
voertuigen en werkt met een 3-traps veiligheidsconcept. 
enerzijds reageert het op de manipulatie van deuren,  
ramen, de motorkap en kofferbak. anderzijds wordt 
de gehele binnenruimte bewaakt door een microgolf  
bewegingssensor die bedreigende bewegingen onder-
scheidt van onschuldige bewegingen. Kortom: geen  

ergerlijke valse alarmen meer door vliegen of bewegende 
gordijnen. een hellingshoeksensor (accessoire) beschermt 
het voertuig daarnaast tegen het stelen van banden en/of 
het ongeoorloofd wegslepen ervan. 
De DeFa Dvs90 leest signalen uit het digitale datanet van 
de voertuig Can-bus. ideaal dus voor minibussen omdat 
bij dit systeem alle deuren beveiligd zijn via de Can-bus. 

bewegingssensor
Bewaking van de interieur en  
laadruimte middels microgolftechniek. 
Onderscheidt bedreigende van 
onschuldige bewegingen

deFA alarm
Maak met de camera van uw smartphone een foto van 
de afgebeelde QR-code en deze brengt u direct naar de 
video. Of typ de volgende link in op uw webbrowser:   
http://qr.my-caravanning.com/de/defaalarm

alarmsystemen

led module 
(status led, glasbreuk-
sensor en service-knop)
De knipperende rode led 
toont dat het DEFA DVS90 
alarm is ingeschakeld.

Centrale unit
Het brein van het alarmsysteem. Dient voor de 
communicatie met de sensoren, de sirene en  
de voertuigelektronica.

noodstroomsirene
Gaat af bij onderbreking  
van de externe  
stroomvoorziening.

hellingshoeksensor (optioneel)
Het alarm gaat af wanneer het voertuig 
wordt opgekrikt of weggesleept. 
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DeFa alarminstallatie Dvs90              3.21

≥ Bedrijfsspanning:  8 – 34 v (12 / 24 volt installaties)
≥  Opgenomen vermogen: > 18 ma
≥  geluidsniveau sirene: 116 dB / 30 s
≥  Radiofrequenties:  433,92 Mhz (afstandsbediening) 

2,45 ghz (bewegingsmelder)
≥  LeD knipper frequentie: 0,5 hz

≥  afmetingen (l x b x h) / gewicht
Centrale unit (105 / 90 / 28) – 98 g
sirene (113 / 77 / 60) – 420 g
hellingshoeksensor (50 / 50 / 10) – 48 g
Bewegingssensor (78 / 50 / 10) – 65 g
LeD module (35 / 13 / 10) – 31 g

≥  temperatuurbereik: –40 °C tot +85 °C
≥  goedkeuring:  e4-74 / 61-95 / 56-317-00 (eU) 

e4-116R-000086 (wereldwijd)
≥  Leveringsomvang:  Centrale unit, noodstroomsirene, 

bewegingssensor, led module,  
kabelset, contactschakelaar  
motorkap, gebruikshandleiding

art.nr.: 611900 // prijs: € 375,20 
dvs90 compleet set (alarmsysteem, handzender,  
magneetcontactschakelaar) 
art.nr.: 9101600011 // prijs: € 427,00

alarmsystemen

onderscheidt  
bedreigende van 

onschuldige  
bewegingen

Mijn vooRdelen
≥  Inzetbaar voor alle voertuigen met een  

12 of 24 volt boordnet, met en zonder CAN-bus

≥  Activering en de-activering mogelijk met  
originele afstandsbediening

≥  Interieurdetectie via radar – geen vals alarm 
door vliegen, gordijnen enz.

≥  Perfecte aanpassing aan ieder  
voertuigmodel dankzij specifieke software

≥  Kan naar wens met accessoires worden uitgebreid

≥  Levering en montage door uw eigen  
vakwerkplaats

+  Accessoire voor DeFa alarmsysteem Dvs90 3.21

Bewegingssensor incl. 2,5 m kabel 
art.nr.: 600914 // prijs: € 50,00
verlengkabel voor sensor, 5 m lang 
art.nr.: 600920 // prijs: € 12,00
splitter incl. 5 m verlengkabel 
art.nr.: 600921 // prijs: € 27,00
hellingshoeksensor met splitter
art.nr.: 600922 // prijs: € 102,00
handzender voor Dvs90 
art.nr.: 600625 // prijs: € 41,00 
nieUW! Draadloze ontvanger incl. magneetschakelaar RRC 90,  
voor  voertuigen met 12 volt boordaccu 
art.nr.: 9101600009 // prijs: € 104,00 
Draadloze magneetcontactschakelaar // art.nr.: 9101600002 
prijs: € 107,00 
Draadloze bewegingsmelder // art.nr.: 9101600003  // prijs: € 148,00 
Draadloze raamcontactschakelaar // art.nr.: 9101600010  // prijs: € 60,00

nieUW

draadloze magneetschakelaar 
voor de beveiliging van deuren, 

onderhoudskleppen, vensters, enz.
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Dometic seitZ veiligheidsnet

≥  voldoet aan de normen van de auto-industrie
≥  voor hoogten tot 900 mm
≥  Leverbaar in twee standaardafmetingen

1500 x 580 mm // art.nr. 9104100231 // prijs: € 83,00

1800 x 580 mm // art.nr. 9104100232 // prijs: € 90,00

3.42

3.08

herkent  
alle gangbare  
bedwelmende 

gassen!

geen Angst  
vOOR gevaaRLijKe gassen!
wanneer ontdekt u dat aan boord aanwezige gassen zich in het interieur verspreid hebben? waarschijnlijk pas als het te 
laat is … De waeCO Magicsafe gasmelder Msg 150 beschermt u tegen onaangename verassingen, want hij herkent 
bedwelmende gassen in het interieur direct en waarschuwt u meteen. Bij een gasalarm klinkt een luid akoestisch 
signaal en knippert de rode led. tegelijkertijd schakelt het relais. Daarmee kunnen externe alarmmelders tot 10 a 
worden geactiveerd. het akoestische alarmsignaal kan uitgeschakeld worden met een druk op de knop. Dezelfde knop 
kan ook gebruikt worden om de sensoren te testen. eventuele systeemstoringen worden dan direct weergegeven.
de sensor herkent de meest voorkomende bedwelmende gassen op basis van ether, chloroform, butaan, ethaan en 
tri-chloorethaan. hij stelt zich automatisch in op de omgevingslucht.

doMetiC seitZ veiLigheiDsnet
Kinderen springen graag uitgelaten rond op hun bed. Met dit veiligheidsnet kunt u er zeker van zijn dat zij goed zijn be-
schermd. het wordt met vier schroeven aan de lattenbodem en door middel van twee banden aan het plafond bevestigd 
en kan in een paar tellen worden gedemonteerd.

+  Accessoire
sirene (12 v) // art.nr. 9101600008 // prijs:  € 40,00

waeCO Magicsafe Msg 150
gasmelders 12 volt en 24 volt

≥  herkent alle gangbare bedwelmende gassen
≥  als stand alone of in combinatie met de alarminstallaties  

Magicsafe Ms 650, Ms 660 en Ms 670
≥  akoestische en optische indicatie in geval van alarm
≥  Zelfreinigende gassensor

art.nr. 9103555858 // prijs: € 99,00
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alle prijzen zijn vrijblijvende adviesprijzen inclusief Btw.

Dometic saFe 310C
safe met mechanisch sluitsysteem

≥  inhoud: 9 liter
≥  gewicht: 7,4 kg
≥  Dikte stalen wand: deur: 5,0 mm, behuizing: 2,0 mm
≥  stalen pennen: 2 x 19 mm
≥  B x h x d: 310 x 165 x 235 mm

art.nr. 9106600543 // prijs: € 142,00

3.34

Al UW WAARdevolle 
BeZittingen veiLig OPgeBORgen!
waar laat u uw pasjes, geld, horloges en sieraden als u naar het strand gaat of de stad wilt bezichtigen? Dometic voorziet 
hotels over de hele wereld van kluisjes. Met de safe 310C biedt Dometic nu ook voor uw vrijetijdsvoertuig een op maat 
gesneden veiligheidsconcept. Dankzij de compacte stalen behuizing, deur met 19 mm sterke pinnen en een beproefd 
mechanisch sluitsysteem krijgen dieven geen kans. Deze relatief lichte safe van Dometic kan zowel horizontaal als 
verticaal worden ingebouwd. Doe het snel zodat uw waardevolle bezittingen beschermd zijn!

p. 144 

+  Accessoires

Bevestigingskit // art.nr. 9106600005 // prijs: € 13,00

Alles 
achter slot 
en grendel

onze tip!
LeD kastlamp met magneet- 
 contactschakelaar en accu. 
individueel inzetbaar – bevestiging via plakstrip.

1

1

Mijn vooRdelen
≥   Deurvergrendeling met twee 19 mm  

dikke stalen pennen

≥  Hoogwaardige afwerking voor de  
hoogste veiligheid

≥  Horizontale of verticale inbouw

≥  Mechanisch sluitsysteem

≥  Eenvoudige bediening met sleutel
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Uitvoeringen, de technische vooruitgang dienende veranderingen en leveringsmogelijkheden voorbehouden.

Altijd de jUiste snelheid en nooit 
MeeR te hARd Rijden
De cruise control Magicspeed ontlast de chauffeur op lange stukken want hij houdt de gekozen snelheid automatisch 
vast. een overschrijding van het snelheidslimiet wordt op die manier gemakkelijk en veilig vermeden. als alternatief kunt  
u ook de functie speed Limiter gebruiken. Magicspeed Ms 880 is geschikt voor alle voertuigen met een elektronisch 
gaspedaal, zowel met analoge koppeling als met Can-Bus. afhankelijk van het type voertuig kunt u uit twee verschillende 
bedieningselementen kiezen.

belangrijk: de voertuigspecifieke kabelset om de Ms 880 in te bouwen dient afzonderlijk besteld te worden.

3.06

+

Analoge en 
CAn-bus  
koppeling

waeCO Magicspeed Ms 880
Comfort cruise control met functie voor snelheidsbegrenzing

≥  voor voertuigen met een elektronisch gaspedaal
≥  snelheid instellen en ingestelde snelheid opnieuw oproepen
≥  Fijnafstelling van de rijsnelheid (tap up, tap down)
≥  automatisch instellen van de voertuigparameters (snelheidssignaal en 

gevoeligheid)
≥  akoestische en optische zelfdiagnose
≥  aan / Uit
≥  Functie voor snelheidsbegrenzing
≥  eenvoudige montage met voertuigspecifieke kabelset
≥  inbouwvoorwaarde:  

12 volt boordnet, elektronisch gaspedaal, elektronisch snelheids- of toerentalsignaal 
(alleen bij voertuigen met handgeschakelde versnellingsbak), voertuigspecifieke 
kabelset vereist

Magicspeed Ms 880 (voertuigspecifieke kabelsets zie p. 113)
art.nr. 9101400069
prijs: € 459,00

signaalversterker
art.nr. 9103555857
prijs: € 48,00

Mijn vooRdelen
≥   Voor voertuigen met een  

elektronisch gaspedaal

≥   Voertuigspecifieke uitvoering, 
ook voor veel voertuigen  
met CAn-bus

≥   Functie voor snelheidsbegrenzing

≥   Keuze uit twee 
bedieningselementen
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alle prijzen zijn vrijblijvende adviesprijzen inclusief Btw.

snelheidsregelaar

Model Art.nr. CAn-bus koppeling prijs

CitROËn jumper, vanaf 2006 9101400029 • 79,00
Fiat Ducato 244, tot 2006 (niet voor model 250 vanaf bj. 2006!)  9101400030 – 79,00  
FORD transit ab 2006 – 2011 (niet voor voertuigen met 10-polige stekker, oppikken 

van het snelheidssignaal alleen over CAn-bus interface)
transit 2.2 tDCi 125hP vanaf 2012 (eURO 5)

9101400048 
9101400079

• 
•

126,00 
77,00

iveCO turbo Daily, 2006 9101400029 – 79,00
MeRCeDes-BenZ sprinter, vanaf 2006 9101400056 • 79,00
PeUgeOt Boxer tot 2006 

Boxer tot 2006
9101400030 
9101400029

– 
•

79,00 
79,00

RenaULt Master, bj. 2008–2009 
Master tot 2010

9101400034 
9101400043

• 
•

79,00 
79,00

vOLKsKwagen transporter t5, benzine uitvoeringen 
transporter t5 1.9 tDi / 2.5 tDi 
transporter t5 vanaf 2009
transporter t5 2,0tDi, vanaf 2010

9101400030 
9101400047
9101400030
9101400030

– 
–
•
•

79,00 
126,00

79,00
79,00

Model Art.nr. CAn-bus koppeling prijs

Fiat
Ducato 250, Bj. 2006 tot 06 / 2011, incl. gaspedaal-kabelset 9101400029 en 
bedieningspaneel Ms-Be4, voorgeprogrammeerde software, voertuigspecifieke 
gebruiksaanwijzing

9101400065 • 579,00

Fiat
Ducato 250, Bj. 2006 tot 06 / 2011, incl. gaspedaal-kabelset 9101400032 en 
bedieningspaneel Ms-Be4, voorgeprogrammeerde software, voertuigspecifieke 
gebruiksaanwijzing

9101400066
• 579,00  

overige modellen op aanvraag of op www.my-caravanning.nl

bedieningselementen voor Magicspeed Ms 880

Kabelset voor Magicspeed Ms 880

3.06

3.06

3.06

Can high Can low

3.06Bedieningshendel voor montage aan de 
stuurkolom

≥  aantrekkelijk design en eersteklas kwaliteit
≥  eenvoudige montage links van stuurkolom, verstelbare montage-

hoek door hoekelementen
≥  aan / Uit toets met status weergave op bedieningshendel
≥  Fijnafstelling van de rijsnelheid (tap up, tap down)

Ms-Be4 // art.nr: 9103555853
prijs: € 71,00

Bedieningselement voor montage op het 
dashboard

≥  eenvoudige montage op het dashboard
≥  aan / Uit toets
≥  Precieze aanpassing van de rijsnelheid

Ms-Be3 // art.nr: 9103555852
prijs: € 54,00

Ms 880 voertuigspecifiek totaalsysteem, volledig geprogrammeerd

bedieningselement gaspedaal

KoppelingRem snelheidssignaal

12 volt boordnet

CAn-bus
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Video Dometic Premium luifel
QR-code leidt u direct naar de video
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Mobiele comfort oplossingen

p. 
120

Mobiele coMfortoPlossingen

Luifels 118

Raamoplossingen/ dakluiken 124

Rolgordijnsystemen / insectenhorren 132

Aanvullende accessoires 137

Stofzuigers  140

Verlichting 142

een thuis creëren

Hoe maak ik van een camper mijn camper? Hoe tover 
ik mijn camper om in een plaats waar ik me echt thuis 
voel en kan ontspannen? Meestal zijn het de kleine  
dingen die de doorslag geven. Ramen die lucht en 
licht binnenlaten. Een uitnodigende luifel, perfecte  
zonwering, sfeerverlichting – Dometic weet comfort  
en mobiliteit samen te brengen. Perfect voor ieder 
voertuig.

nieUW
Luifels voor dakmontage
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licHt, lUcHt, ZonWering  
HET INDIVIDUELE  
VERWENPROGRAMMA
Mobiel comfort van Dometic – oplossingen op maat voor vrijetijdsvoertuigen

Uitvoeringen, de technische vooruitgang dienende veranderingen en leveringsmogelijkheden voorbehouden.

Camper- en caravanliefhebbers hebben niet veel nodig om 
onderweg gelukkig te zijn. Ze zoeken de nabijheid met de 
natuur, maar willen binnen ook van licht en frisse lucht  
genieten. Het veelzijdig assortiment ramen van Dometic 
maakt dit mogelijk. Wij zijn er trots op dat 70 % van alle 
camper- en caravanfabrikanten onze ramen inbouwd. 
Gaat het om de bescherming tegen te veel zon, insecten of 

nieuwsgierige blikken van voorbijgangers? Dometic heeft 
de oplossing voor u met een omvangrijk assortiment  
rolgordijnen. Bovendien plaatst Dometic lichtaccenten in 
uw camper, en maakt de minder leuke klussen zoals  
stofzuigen of afwassen zo comfortabel mogelijk.

luifel uit,  
en genieten  

van het  
uitzicht!



stofzuigers
Krachtig centraal stofzuigersysteem – 
ideaal voor de verborgen inbouw. De op 
een accu werkende nat-/droogstof-
zuiger maakt een draadloos gebruik 
mogelijk.

serviceluiken, wasdroger en 
reinigingsaccessoires
Traploos uittrekbare wasdroger met 
stabiele ophangstaven. Weerbestendige 
serviceluiken voor de horizontale of 
verticale inbouw zonder schroeven.

Verlichting voor vrijetijdsvoertuigen
Inbouw- en opbouwspots bieden 
interieur- en leesverlichting. Speciale 
lampen verlichten de werkplek, kast 
of opbergvak. LED technologie met 
extreem laag energieverbruik.

innovatief systeem

eenvoudige montage

Perfect maatwerk

grondig schoon

beproefde kwaliteit

Voor mobiele 
toepassingen

117Mobiele comfort oplossingen

Luifels 
 

Aanvullende  
accessoires

Rolgordijnen en  
insectenhor

Lampen en  
reservelampen

Dakluiken / ramen /  
accessoires

Stofzuiger 
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Alle prijzen zijn vrijblijvende adviesprijzen inclusief BTW.

Directe  
aansluiting op  

het 12 volt  
boordnet

 p. 118

 p. 137

 p. 124

 p. 140

 p. 132

 p. 142

Dak-, klap- en schuiframen 
Al bij de originele uitrusting hebben 
de raamsystemen van Dometic 
uitstekende referenties. Ze staan 
voor hoge functionaliteit, uitstekende 
kwaliteit en een eenvoudige bediening. 

Verduisteringsgordijnen en 
insectenhorren
Ze bieden een betrouwbare 
bescherming tegen nieuwsgierige 
blikken en insecten en dienen tegelijk 
als warmte-isolatie. Voor ramen en 
dakluiken in alle standaard afmetingen.

luifel zonder staanders
De Dometic Premium luifel vereist geen 
storende staanders, wordt geactiveerd 
door een druk op de knop, is uitgerust 
met windsensor en afstandsbediening. 
Nu ook als dakluifel voor buscampers 
leverbaar!

Perfect design –
Midi Heki Style
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Uitvoeringen, de technische vooruitgang dienende veranderingen en leveringsmogelijkheden voorbehouden.

Zonder staanders   
Geen tijdrovende opbouw, meer plaats 
en bewegingsvrijheid voor het voertuig. 

Windsensor 
Zorgt voor het automatische naar  
binnen schuiven van de luifel bij sterk  
opkomende wind en beschermt deze 
tegen beschadigingen.

 1  2  3

 1

 2

Dometic Premium luifels

Een druk op de knop is genoeg om de Dometic Premium 
luifel uit te schuiven. Dus zelfs bij korte pauzes de moeite 
waard. De tijdrovende, gecompliceerde opbouw van  
traditionele luifels is niet nodig, omdat het Dometic  
model geen storende staanders vereist. Dat betekent dat 
de ruimte voor het voertuig volledig beschikbaar is!

Deze voordelen zijn nu ook voor de eigenaars van typische 
„buscampers“ beschikbaar. De luifel voor dakmontage is   
speciaal voor deze voertuiggroep ontwikkeld en met de 
passende montagerails net zo makkelijk te monteren als 
de „wandluifels“.

12 Volt lUifels ZonDer staanDers 
ZONWERING VOOR BUSCAMPERS, 
CAMPERS EN CARAVANS

beste referenties voor Dometic Premium luifels … van Solifer, Polar, Adria en Knaus. Wordt bij vele verdere 
fabrikanten momenteel getest. Vraag uw dealer naar de actuele stand!

Knikarm
Extreem belastbare gepatenteerde 
constructie, variabele hellingshoek
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Alle prijzen zijn vrijblijvende adviesprijzen inclusief BTW.

geïntegreerde motor  
12 volt motor met minimaal 
energieverbruik. 

gebruikelijke installatiesrail  
Zeer eenvoudige montage en 
extra stabiliteit.

rustig oprollen 
Zacht en voorzichtig sluiten.

Uitschuiven 
De stof wordt direct na  
het uitschuiven strak  
getrokken. 

  
een druk op de knop is voldoende:  

schaduw in een mum van tijd

 4  5

 5

 4

 3

Dometic Premium luifels

comforteigenschappen van  
de Dometic Premium luifels Wand- 

montageDakmontage

onmiddellijk klaar  
voor gebruik – gewoon 

uitschuiven  
en ontspannen!

nieUW! Dometic WeatherKit  3.43 
Voor het spannen van de luifel bij uitgeschakelde aandrijving
≥ Eenvoudig te monteren
≥   Ideale oplossing voor als de windsensor niet altijd wordt 

geactiveerd. 

Art.nr.: 9103500743 // Prijs: € 80,00
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Doekkleuren Behuizingskleuren

blauw Zwart wit Zilver Zwart

behuizing 
Wit;

Doek
Blauw

behuizing 
Wit;

Doek
Zilver

behuizing 
Zilver;
Doek
Blauw

behuizing 
Zilver;
Doek
Zilver

behuizing 
Zwart;
Doek
Blauw

behuizing 
Zwart;
Doek
Zilver  3.43

breedte  
(cm)

Uittrek-
lengte (cm)

gewicht
(ca. kg)

art.nr. art.nr. Prijs 
(€)

art.nr. art.nr. art.nr. art.nr. Prijs 
(€)

260 175 24,5 9103302998 9103302995 1.240,00 9103302999 9103302996 9103302997 9103302994 1.260,00

312 225 27,5 9103303264 9103303261 1.300,00 9103303265 9103303262 9103303263 9103303260 1.320,00

369 250 28,8 9103303270 9103303267  1.355,00 9103303271 9103303268 9103303269 9103303266  1.385,00

404 250 32,6 9103303276 9103303273  1.425,00 9103303277 9103303274 9103303275 9103303272  1.455,00

477 250 43,3 9103303282 9103303279  1.610,00 9103303283 9103303280 9103303281 9103303278  1.645,00

504 250 45,7 9103303288 9103303285  1.657,00 9103303289 9103303286 9103303287 9103303284  1.687,00

Vereiste accessoires – Doorgaande montagerail incl. bevestigingsmateriaal voor Fiat Ducato / Citroën Jumper / Peugeot Boxer (gemiddelde hoogte, vanaf bouwj. 06). 
Uitvoeringen voor verdere voertuigen volgen. Informatie hierover in de vakhandel of onder www. my-caravanning.nl

Voertuiglengte luifelbreedte art.nr. Prijs (€)

5,41 m 3,10 m 9103500868 110,00

5,99 m 3,50 m 9103500869 120,00

6,36 m 4,00 m 9103500870 132,00

Dometic Premium luifel rta 20Dc – dakmontage
≥  Geschikt voor bestelwagens op Fiat-Ducato-basis en voor alle andere vrijtetijdsvoertuigen 

waarbij dakmontage mogelijk is.
Dakmontage

nieUW! 
Modellen  

voor  
dakmontage!

breed aanbod voor buscampers
De nieuwe dakluifels voor kleinere vrijetijdsvoertuigen  
zijn in 36 verschillende uitvoeringen leverbaar.

onze tip!
led-lichtset voor luifels: Energiebesparende verlichting 
om onder de scharnierarm van de luifel aan te brengen. 
SMD-flexband incl. afstandsbediening met dimfunctie.

zie p. 144

Dometic Premium dakluifel
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Doekkleuren Behuizingskleuren

blauw Zwart Wit Zilver Zwart

behuizing 
Wit;

Doek
Blauw

behuizing 
Wit;

Doek
Zilver

behuizing 
Zilver;
Doek
Blauw

behuizing 
Zilver;
Doek
Zilver

behuizing 
Zwart;
Doek
Blauw

behuizing 
Zwart;
Doek
Zilver  3.43

breedte  
(cm)

Uittrek-
lengte (cm)

gewicht
(ca. kg)

art.nr. art.nr. Prijs 
(€)

art.nr. art.nr. art.nr. art.nr. Prijs 
(€)

256 175 24,5 9103302926 9103302923 1.270,00 9103302927 9103302924 9103302925 9103302922 1.300,00

308 225 27,5 9103302932 9103302929 1.425,00 9103302933 9103302930 9103302931 9103302928 1.455,00

350 250 28,8 9103302938 9103302935 1.575,00 9103302939 9103302936 9103302937 9103302934 1.605,00

400 250 32,6 9103302944 9103302941 1.729,00 9103302945 9103302942 9103302943 9103302940 1.759,00

470 250 43,3 9103302950 9103302947 1.880,00 9103302951 9103302948 9103302949 9103302946 1.910,00

500 250 45,7 9103302956 9103302953 2.035,00 9103302957 9103302954 9103302955 9103302952 2.065,00

Voertuigspecifieke accessoires
Speciale montagerail incl. bevestigingsmateriaal voor bijvoorbeeld Hymer, Eura Mobil en Rapido

luifelbreedten art.nr. Prijs (€)

2,56 m 9103500513 139,00

3,08 m 9103500514 152,00

3,50 m 9103500515 158,00

4,00 m 9103500479 175,00

4,70 m 9103500480 189,00

5,00 m 9103500481 205,00

Dometic Premium luifel Da 20Dc – Wandmontage
≥ Uitvoeringen in verschillende breedten, passend voor alle gebruikelijke campers en caravans.Wandmon-

tage

Het „wensprogramma“ voor campers
Keuze uit zes maten, twee doek- en drie behuizingskleuren,  
indien uw voertuig in aanmerking komt voor een Dometic wandluifel.

nieUW! ConnectionKit 3.43 

Elektrische aansluitset voor de luifel. Zorgt voor een 5A beveiligde  

spanningsbron bij lopende motor. 

Art.nr.: 9103500745 // Prijs: € 7,00

Wandschakelaar  3.43 
Optionele accessoire voor de elektrische versie. 

Draadloos gebruik. Functies: in- en uitschuiven, 

stop. Programmeerbare uitschuifpositie.

Art.nr.: 9108690753 // Prijs: € 85,00

Dometic Premium wandluifel
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een extra kamer  
voor uw camper

Voortent

Maakt uw luifel compleet
≥ Snel gemonteerd
≥  Extra leefruimte

 Video Myroom 
QR-Codes leidt  

u direct naar de video

DoMetic MYrooM  
DE LUIFEL WORDT EEN VOORTENT
Luifelwanden voor Dometic Premium luifels voor meer privacy

Ontspannen eten, spelen en lachen. Het leven buiten kan  
nu ook voortgezet worden in deze gezellige voortent. Hij 
heet Dometic MyRoom en is een voortent die qua vorm en 
design perfect past bij de Dometic Premium luifels. Een  
gepatenteerd aluminium spansysteem maakt het vast- 
maken van de zijwanden aan de luifel bijzonder eenvoudig. 
Alle wanden - inclusief vensters en deur - kunnen worden 
opgerold en aan elke situatie worden aangepast. 

Horgordijnen en de mooie gordijnen voor de vensters  
beschermen u tegen insecten en zorgen voor privacy. 

Dometic MyRoom is leverbaar in twee hoogten en drie  
lengten incl. opbergzak voor textieldelen en de stangen. 
let op: De voortent is niet passend voor Dometic
Premium dakluifels.
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Mijn VoorDelen
≥   Optisch en technisch perfect passend voor Dometic Premium  

wandluifels

≥   Aangenaam licht, hoogwaardig materiaal

≥   Eenvoudige montage dankzij innovatief, gepatenteerdspansysteem

≥   Alle vensters zijn uitgerust met gordijnen en horren

≥ Zijwanden, vensters en deuren eenvoudig op te rollen

≥   Plaatsing van de deur aan linker- en rechterzijde mogelijk

≥   Passende opbergtas voor transport en opslag bij levering  
inbegrepen

≥   Leverbaar in twee hoogten en drie breedtes

 
Dometic  
Myroom

 
Standaard

 
hoogte 3.43

hoogte 225 / 250 cm hoogte 250 / 285 cm  

breedte van de luifel (cm) art.nr. art.nr. Prijs (€)

350 9103500698 - 1.150,00

350 - 9103500701 1.310,00

400 9103500699 - 1.199,00

400 - 9103500702 1.350,00

470 9103500700 - 1.240,00

470 - 9103500703 1.395,00

U kunt MyRoom als een ware kamer inrichten.  
De gordijnen voor de ramen maken het gezellig,  
muskietennetten houden insecten buiten.

Voortent

onze tip!
led-lichtset voor luifels: Energiebesparende verlichting 
om onder de scharnierarm van de luifel aan te brengen. 
SMD-flexband incl. afstandsbediening met dimfunctie.

zie p. 144



Dometic SEITZ Mini Hekiplus
Voor campers en caravans. Dit dakluik 
past perfect in dakopeningen met de 
standaardafmeting 400 x 400 mm en biedt 
een maximale lichtinval. De openingshoek 
wordt via het beugelsysteem bepaald.

≥  Binnenframe met verduisteringsgordijn 
en insectenhor (onafhankelijk van elkaar 
traploos verstelbaar)

≥  Met of zonder kunstmatige ventilatie
≥  Maximale openingshoek: 50°
≥  Dubbele kunststof beglazing
≥  Drie vergrendelingsstanden
≥  Voor dakdiktes van 25 tot 60 mm

De Mini Hekiplus is met of zonder kunstmatige 
ventilatie verkrijgbaar.  
Prijzen vanaf: € 101,00

Dometic SEITZ Mini Heki S 
Voor caravans. Klein dakraam, hoog 
rendement. Mini Heki S is voor standaard 
dakopeningen (400 x 400 mm) ontworpen 
en kan met de handgrepen heel makkelijk 
geopend worden.

≥  Binnenframe met verduisteringsgordijn 
en insectenhor (onafhankelijk van elkaar 
traploos verstelbaar)

≥  Eenvoudige bediening met handgrepen
≥  Kunstmatige ventilatie
≥  Maximale uitschuifhoogte: ca. 80 mm
≥  Vijf vergrendelingsstanden
≥  Enkel acrylglas
≥  Voor dakdiktes van 23 tot 60 mm

De Mini Heki S is leverbaar voor de dakdiktes 
23 – 42 mm en 43 – 60 mm.  
Prijzen vanaf: € 86,00

3.423.42
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DaKlUiKen 400 x 400 mm 
MINI HEKIPLUS EN MINI HEKI S
Dan doet elk voertuig toch meteen veel vriendelijker aan! 
Ondanks hun compacte standaardmaten geven de Mini 
Heki's een optimale lichtopbrengst. Beide modellen hebben 
een licht getinte aerodynamisch gevormde glaskoepel. Bij de 
Hekiplus is deze voorzien van dubbel kunststofglas en kan 

in drie verschillende standen worden geopend (inclusief 
slechtweerstand). De Heki S – voorzien van enkel acrylglas –
kan via de handgreep in elke gewenste stand opengezet 
worden.  De Mini Heki's zijn voorzien van een eenvoudig 
geplisseerde verduistering en een hor tegen de insecten.

Voor standaard  
dakopeningen van 

400 x 400 mm

onze
tip! 

zie p. 208

Dakraam voor camper en caravan

Mijn VoorDelen
 ≥  Openingsmaat 400 x 400 mm

≥  Binnenraam met verduiste-
ring en insectenhor

≥  Eenvoudige bediening via 
beugelsysteem (Hekiplus) of 
met handgrepen (Heki S)

≥  Spoiler voor de  
minimalisering van geluid 
als accessoire

Voor alle Dometic dakluiken zijn 
passende spoilers van UV-bestendig 
kunststof leverbaar. Sterk aan te 
raden om het geluid van de wind te 
minimaliseren. 



Mini HeKi airqUaD –  
INNOVATIEF VENTILATIESySTEEM  
ZONDER STROOM

Energie voor ventilatoren en airconditioning is kostbaar, de 
wind waait kosteloos. De Dometic Mini Heki AirQuad vangt 
meer wind dan ieder ander dakraam, zet de wind om in een 
aangename frisse luchtstroom en leidt deze het voertuig 
in. De windrichting speelt voor dit unieke product geen rol. 
Het geheim van het succes zit in het  gepatenteerde, 
innovatieve stroming geleidingselement dat is geïntegreerd 
in de glaskoepel. Met Mini Heki AirQuad geniet u van 
actieve ventilatie en passieve koeling zonder energie-
kosten. Een effectief alternatief voor dakluiken en een 
zinvolle aanvulling op uw airconditioning!

Dometic Mini Heki AirQuad 3.42

Voor campers en caravans. Eenvoudige bediening met handgrepen. 
Dubbele kunststof beglazing, verduistering en insectenhor.

≥ Gewicht: 3,4 kg
≥ Framemateriaal: ASA
≥ Framekleur: crèmewit: RAL 9001
≥ Inbouwmaat: 500 x 500 mm
≥ Opening: 400 x 400 mm

Dometic Mini Heki AirQuad met kunstmatige ventilatie, 23 – 42 mm
Art.nr. 9104100319 // Prijs: € 104,00 

Dometic Mini Heki AirQuad  zonder kunstmatige ventilatie, 23 – 42 mm
Art.nr. 9104106414 // Prijs: € 111,00 

Dometic Mini Heki AirQuad met kunstmatige ventilatie, 43 – 60 mm
Art.nr. 9104100320 // Prijs: € 104,00 

Dometic Mini Heki AirQuad zonder kunstmatige ventilatie,  43 – 60 mm
Art.nr. 9104106415 // Prijs: € 111,00 
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Dakraam met passieve ventilatie  
voor caravans 

Vijf
vergrendelings-

standen

 Video airquad 
QR-code leidt u direct naar  
de video

Inbouwframe voor dakopeningen > 400 x 400 mm 

Voor een probleemloze inbouw in dakopeningen die groter zijn dan de 
gangbare openingen van 400 x 400 mm. Voor dakdikten van  
25 tot 60 mm

Art.nr.: 9103500476 // Prijs: € 30,00

Inbouwframe voor Fiat Ducato 

Speciaal voor de inbouw van dakramen op 
een dak van trapeziumplaat. Oneffenheden 
van het dak worden gecompenseerd.

Art.nr.: 9104114007 // Prijs: € 60,00

  Accessoires voor Dometic SEITZ Mini Heki dakraam
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Voor sMalle binnenrUiMten  
DOMETIC MIDI HEKI STyLE
In veel nieuwe caravans en campers is de Midi Heki  
Style van Dometic al af-fabriek ingebouwd. Nu is het smalle  
dakraam ook voor inbouw achteraf leverbaar. Alleen voor 
het oog al een waar genoegen. De elegante dakkoepel met 
verborgen buitenkozijn doet het goed op elk vrijetijds- 
voertuig. Dankzij de montagematen van 400 × 700 mm  
bewijst de Midi Heki Style zich als echte "probleemoplos-
ser" bij inbouwsituaties in de lengte. Tevens zorgt het voor 
extra licht en frisse lucht in het interieur.  Uiteraard is deze 
dakkoepel van dezelfde comfort eigenschappen voorzien 
als de overige ramen uit de Dometic Midi Heki serie: design 
raam met traploos verstelbare verduistering en afrolbare 
insectenhor, eenvoudige bediening met een kruk, dubbele 
acryl beglazing, probleemloze reiniging.

Dometic Midi Heki Style 3.42

Voor campers en caravans De extra grote dakopening 
 (400 x 700 mm) maakt een optimale ventilatie mogelijk. Eenvoudige 
bediening met kruk. Montagesets als accessoires verkrijgbaar. 

≥  Binnenraam met verduistering en insectenhor (onafhankelijk van 
elkaar traploos verstelbaar)

≥ Met of zonder kunstmatige ventilatie
≥ Maximale openingshoek: 45° resp. 60°
≥ Dubbele acryl beglazing
≥ Voor dakdiktes van 25 tot 60 mm
≥  Straploos instelbaar met kruk

De Midi Heki Style is leverbaar als handkrukmodel met of zonder 
kunstmatige ventilatie. // Prijzen vanaf: € 498,00

Midi Heki style  
voor smalle  

dakopeningen

Dakraam voor camper en caravan

Mijn VoorDelen

≥  Smalle dakopening   
(400 x 700 mm)

≥  Inbouw in de lengte voor een 
optimale aanpassing aan 
beperkte ruimten

≥  Design raam met verduistering 
en insectenhor (onafhankelijk 
van elkaar traploos  
verstelbaar)

≥ Dubbele acryl beglazing

≥  Eenvoudige bediening met 
kruk

≥  Met en zonder kunstmatige 
ventilatie (150 cm2) leverbaar

≥ Gemakkelijk te reinigen

Design-detail
≥ In het binnenframe geïntegreerde kruk
≥ Insectenhor en verduistering
≥  Past perfect bij de luchtverdelerbox  

van de Dometic FreshJet airco



beschermingsframe voor het tegenhouden  
van insecten en bladeren
Accessoires voor Dometic SEITZ Midi Heki 3.42

Bladeren en vuil dringen niet meer het voertuig binnen en kunnen de functie van het 
dakluik of het rolgordijn systeem niet beperken. De insectenhor kan bij iedere Midi 
Heki met slinger- of elektrische bediening eenvoudig achteraf worden gemonteerd en 
gemakkelijk worden verwijderd – bijvoorbeeld voor reinigingsdoeleinden.  
Zeer solide uitvoering met aluminium profielen en UV-bestendig polyester materiaal.

Insectenhor Midi Heki Art.nr. 9104100259 // Prijs: € 46,50

Grote dakopening van 700 x 500 mm – zo 
wordt het duidelijk lichter in het voertuig. 
Ook de toevoer van frisse lucht kan met 
de Midi Heki van Dometic comfortabel 
geregeld worden. Hij is met of zonder 
kunstmatige ventilatie verkrijgbaar en met 
beugel, slinger of elektrische aandrijving. 

Dometic SEITZ Midi Heki 3.42

Voor campers en caravans. De grote dakopening (700 x 500 mm) biedt een optimale 
ventilatie. Eenvoudige bediening met beugel, slinger of elektrische aandrijving. 
Montagesets als accessoire verkrijgbaar.

≥  Binnenframe met verduisteringsgordijn en insectenhor (onafhankelijk  
van elkaar traploos verstelbaar)

≥  Met of zonder kunstmatige ventilatie
≥  Maximale openingshoek: 45° resp. 60°
≥  Dubbele kunststof beglazing
≥  Voor dakdiktes van 25 tot 60 mm
≥  Handslinger- en elektrisch model traploos verstelbaar
≥  Model met handbeugel heeft drie  

vergrendelingsstanden: volledig geopend, middelste stand en stand voor slecht weer

De Midi Heki is leverbaar als beugel-, handslinger- of elektrisch model,  
met of zonder kunstmatige ventilatie. // Prijzen vanaf: € 375,00

Met HanDslinger

Met HanDbeUgel

Met eleKtriscHe aanDrijVing
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Meer licHt en frisse lUcHt  
DOMETIC MIDI HEKI 

zie p. 208

onze tip! 
Voor alle Dometic dakluiken zijn passende spoilers van UV-bestendig 
kunststof leverbaar. Sterk aan te raden om het geluid van de wind te  
minimaliseren. 
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Hekis

onze tip!  
Voor alle Dometic kantelramen zijn passende spoilers van UV 
bestendige kunststof leverbaar. Zeer aanbevelenswaardig om 
het geluid van de wind te minimaliseren.

zie p. 208

geÏntegreerDe VerlicHting 

Mijn VoorDelen

≥  Vijf uitvoeringen voor  
caravan en camper

≥  Openingsafmeting  
960 x 655 mm

≥  Met afstandsbediening,  
handbeugel of handslinger

≥  Montagesets en spoiler  
als accessoires

regensensor bij De HeKi 4PlUs

Maximaal  
comfort

groot DaKraaM 960 x 655 MM
KLASSIEKE HEKI’S VAN DOMETIC
Wie bijzonder veel daglicht en frisse lucht in de camper  
of caravan wenst, is hier aan het juiste adres. Qua  
afmetingen zijn deze vijf dakluiken „de grootste“ in het  
assortiment en zijn sinds vele jaren al vele keren  
ingebouwd. Ze overtuigen door eersteklas product- 

kwaliteit, lange levensduur en een hoog bedienings- 
comfort. Alle modellen zijn uitgerust met rolgordijnen 
en insectenhor. Sommige uitvoeringen beschikken over  
geïntegreerde verlichting.
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De klassieker 3.42 
voor campers
Dometic SEITZ Heki 1
Voor campers: Vijf vergrendelingsstanden 
voor de optimale aanpassing van de 
ventilatie. Polyurethaan frame met hoge 
isolatiekwaliteit.

≥  Maximale openingshoek: 70°
≥  Dubbele kunststof beglazing
≥  Binnenframe met verduisteringsscherm  

en insectenhor
≥  Stabiel vergrendelingssysteem
≥  Stabiel goed geïsoleerd raam

Art.nr. 9104100112 // Prijs: € 1.389,00 

De klassieker 3.42 
voor caravans
Dometic SEITZ Heki 2
Voor caravans: Binnenframe met 
verduisteringsgordijn en insectenhor die 
traploos samen verstelbaar zijn. Gasveren 
voor het makkelijk instellen van de 
verschillende openingsstanden

≥  Maximale openingshoek: 55°
≥  Dubbele kunststof beglazing
≥  Kunstmatige ventilatie

Art.nr. 9104100235 // Prijs: € 489,00 

Het comfort model met slinger
Dometic SEITZ Heki 3plus 3.42

Voor campers en caravans: Met geplisseerde insectenhor van 
zwart gaas en twee geïntegreerde lampen voor gedempt sfeerlicht. 
De insectenhor en het verduisteringsgordijn worden aan de 
zijkant aangebracht, waardoor een traploze en onafhankelijke 
instelling mogelijk is. Het dubbel geplisseerde rolgordijn van Duette 
honingraatmateriaal biedt een perfecte bescherming tegen de zon.

≥  Maximale openingshoek: 70°
≥  Dubbele kunststof beglazing
≥  Stabiel vergrendelingssysteem
≥  Framemateriaal: weerbestendig ASA
≥  Geïntegreerde verlichting

Art.nr. 9104100292 // Prijs: € 915,00

Het comfort dakluik
Dometic SEITZ Heki 4plus 3.42

Voor campers en caravans: Heki 4plus biedt absoluut comfort 
met de praktische afstandsbediening. De koepel sluit bij regen 
automatisch. Met geplisseerde insectenhor van zwart gaas en twee 
geïntegreerde lampen voor gedempt sfeerlicht. De insectenhor en het 
verduisteringsgordijn worden aan de zijkant aangebracht, waardoor 
een traploze en onafhankelijke instelling mogelijk is.

≥  Maximale openingshoek: 70°
≥  Dubbele kunststof beglazing
≥  Stabiel sluitingssysteem
≥  Framemateriaal: weerbestendig ASA
≥  Geïntegreerde energiespaarlampen
≥  Controlelampje geeft juiste vergrendeling weer
≥ Regensensor

Art.nr. 9104100294 // Prijs: € 1.139,00

alle technische gegevens zie p. 208 - 209 of www.my-caravanning.nl

   Accessoires –  
Uitbreidingskit de Luxe

Binnenframe met verlichting en rolgordijn 
van Duette honingraatmateriaal, dubbel 
geplisseerd

Art.nr. 9104100241 // Prijs: € 195,00  
elektrisch  

met 
regensensor

Het exclusieve 3.42 
dakraam
Dometic SEITZ Heki 2 de Luxe
Voor caravans: 
Binnenframe met verduisteringsscherm en  
insectenhor die traploos samen verstelbaar zijn. 
Door het dubbel geplisseerde rolgordijn van  
Duette honingraatmateriaal is een hoge  
warmte-isolatie gegarandeerd. Gasveren voor 
comfortabele opening van het dakraam.

≥ Maximale openingshoek: 55°
≥ Dubbele beglazing van kunststof
≥ Geïntegreerde verlichting
≥ Kunstmatige ventilatie
≥  Dubbel geplisseerd rolgordijn met  

honinggraat

Art.nr.: 9104100240 // Prijs: € 619,00
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Raam

Dometic SEITZ S4 klapraam 3.42

Miljoenen keren bewezen: Complete ramen voor campers en caravans 
met telescoop uitzetters voor comfortabel ventileren en geïntegreerd 
verduisteringsgordijn en insectenhor. De uitstekende warmte-isolatie 
voldoet aan de normen van de woningbouw. Veiligheidsgrendels 
verhinderen het openen van het venster van buitenaf.

Van 350 x 500 tot 1600 x 600 mm, afhankelijk van venstertype,  
in 50 verschillende maten verkrijgbaar. // Prijzen vanaf: € 259,00

Dometic SEITZ S4 schuifraam 3.42

De „klassieker” met een ruit van kunststofglas en 
veiligheidsvergrendeling. De voorste ruit (in rijrichting gezien) is 
verschuifbaar, de achterste ruit is vast. Buiten- en binnenframe zijn 
van binnen aan elkaar vastgeschroefd en bieden zo een langdurige  
en effectieve afdichting.

Van 500 x 450 tot 1450 x 600 mm, afhankelijk van venstertype,  
in 27 verschillende maten verkrijgbaar. // Prijzen vanaf: € 300,00

inDiViDUele VensteroPlossingen 
MAATWERK DOOR DE MARKTLEIDER

Mijn VoorDelen

≥  Insectenhor en verduisteringsgordijn 
kunnen in elkaar geklikt en tegelijkertijd 
met één hand versteld worden

≥  Eenvoudige bediening in verschillende 
vergrendelingsstanden

≥  Hoge warmte-isolatie: verduisterings-
gordijn met aluminium laag

≥  Eenvoudige en snelle inbouw

≥  Solide kwaliteit met dubbele kunststof 
beglazing

≥  Hoge flexibliteit: voor wanddiktes van  
26 – 41 mm (aanpassing door inkorten  
van het binnenframe)

≥  Uitgebreid aanbod aan maten

onze tip!
De snel gemonteerde raamafdekkingen hebben 
twee grote voordelen. Ze bieden een zeer be-
trouwbare bescherming tegen direct zonlicht en 
verminderen het opwarmen 
van het interieur. Ze worden 
aan de buitenzijde van de 
zijramen of dakramen aan-
gebracht. Zo kunnen deze 
nog geopend blijven, om 
een goede ventilatie van het 
voertuig te waarborgen.

onze tip!
Het reinigingsmiddel van Dometic, voor regelmatig 
onderhoud, verwijdert alle soorten vuil – zelfs vet 
en nicotineaanslag. Deze 
verhindert statische lading en 
de aantrekking van stof. Het 
reinigingsmiddel is zonder 
oplosmiddel te gebruiken. Met 
het kunststof polijstmiddel en 
de speciale polijstdoek kunnen 
doffe plekken en lichte krassen 
worden verwijderd.

www.my-caravanning.nl

zie p. 139
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Technische gegevens

Raam

bestelgrootte  
b x h (mm)

totale afmeting  
b x h (mm)

openingsafmeting  
b x h (mm)

Vrije maat  
b x h (mm)

gewicht  
(kg)

art.nr. Prijs  
(€)

art.nr. Prijs  
(€)

 350 x 500  393 x 531  343 x 498  254 x 354 4,1 9104100001 259,00 — —

 500 x 300  544 x 330  499 x 298  404 x 154 4,0 9104100002 239,00 — —

 500 x 350  544 x 380  500 x 348  404 x 204 4,2 9104100003 270,00 — —

 500 x 450  544 x 480  500 x 448  404 x 304 5,0 9104100004 280,00 9104100141 300,00

 500 x 500  544 x 531  499 x 499  404 x 354 5,7 9104100005 305,00 — —

 500 x 600  544 x 631  499 x 599  404 x 454 6,0 9104100006 325,00 — —

 550 x 550  594 x 581  549 x 549  454 x 404 5,7 9104100007 325,00 — —

 550 x 580  594 x 611  548 x 578  454 x 434 6,3 9104100008 330,00 9104100143 355,00

 550 x 600  594 x 631  549 x 599  454 x 454 6,1 9104100009 330,00 — —

 600 x 350  644 x 380  599 x 348  504 x 204 5,0 — — 9104100145 305,00

 600 x 500  644 x 531  599 x 498  504 x 354 6,1 9104100010 325,00 9104100147 341,00

 600 x 600  644 x 631  599 x 599  504 x 454 7,0 9104100011 355,00 9104100149 377,00

 650 x 300  695 x 330  650 x 298  554 x 154 4,8 9104100012 270,00 — —

 700 x 300  745 x 330  700 x 298  604 x 154 5,3 9104100013 280,00 9104100151 305,00

 700 x 350  745 x 380  699 x 347  604 x 204 5,7 9104100014 305,00 — —

 700 x 400  745 x 430  702 x 398  604 x 254 6,1 9104100015 330,00 9104100153 335,00

 700 x 450  745 x 481  702 x 448  604 x 304 6,5 9104100016 345,00 9104100155 366,00

 700 x 500  745 x 531  700 x 498  604 x 354 7,0 9104100017 355,00 — —

 700 x 550  745 x 581  700 x 549  604 x 404 7,4 9104100018 375,00 9104100157 396,00

 700 x 600  745 x 631  702 x 599  604 x 454 7,7 9104100019 385,00 9104100159 406,00

 750 x 400  797 x 430  750 x 398  654 x 254 6,4 9104100020 330,00 9104100161 351,00

 750 x 450  797 x 481  749 x 447  654 x 304 6,6 9104100021 355,00 — —

 750 x 600  797 x 631  750 x 599  654 x 454 8,2 9104100022 395,00 9104100163 477,00

 800 x 350  846 x 380  800 x 347  704 x 204 6,6 9104100023 330,00 9104100165 351,00

 800 x 450  846 x 481  801 x 450  704 x 304 7,1 9104100024 365,00 9104100167 382,00

 900 x 300  948 x 330  902 x 298  804 x 154 6,6 9104100025 355,00 9104100169 355,00

 900 x 400  948 x 430  902 x 398  804 x 254 7,5 9104100026 375,00 9104100171 406,00

 900 x 450  948 x 481  902 x 448  804 x 304 8,0 9104100027 385,00 9104100173 416,00

 900 x 500  948 x 531  902 x 499  804 x 354 8,4 9104100028 419,00 9104100175 448,00

 900 x 550  948 x 581  902 x 549  804 x 404 8,6 9104100029 419,00 9104100177 508,00

 900 x 600  948 x 631  902 x 599  804 x 454 9,2 9104100030 445,00 9104100179 544,00

 1000 x 450  1048 x 481  1002 x 448  904 x 304 8,6 9104100031 425,00 — —

 1000 x 500  1048 x 531  1002 x 499  904 x 354 9,3 9104100032 445,00 9104100181 467,00

 1000 x 550  1048 x 581  1002 x 549  904 x 404 10,0 9104100033 479,00 9104100183 508,00

 1000 x 600  1048 x 631  1002 x 599  904 x 454 11,0 9104100034 479,00 9104100185 580,00

 1000 x 800  1048 x 832  1002 x 800  904 x 654 12,0 9104100035 565,00 — —

 1100 x 450  1148 x 481  1103 x 448  1004 x 304 9,9 9104100036 449,00 9104100187 477,00

 1100 x 550  1148 x 581  1102 x 549  1004 x 404 10,1 9104100037 495,00 — —

 1100 x 700  1148 x 733  1103 x 699  1004 x 554 11,9 9104100038 555,00 — —

 1200 x 300  1248 x 330  1201 x 297  1104 x 154 8,2 9104100039 409,00 — —

 1200 x 350  1249 x 380  1202 x 347  1104 x 204 8,8 9104100040 435,00 — —

 1200 x 500 1249 x 531  1203 x 500  1104 x 354 10,5 9104100041 505,00 — —

 1200 x 600  1249 x 631  1201 x 599  1104 x 454 12,5 9104100042 545,00 9104100189 636,00

 1200 x 700  1249 x 733  1201 x 699  1104 x 554 13,1 9104100043 585,00 — —

1200 x 800  1249 x 832  1203 x 800  1104 x 654 13,8 9104100044 620,00 — —

 1300 x 550  1343 x 581  1298 x 549  1204 x 404 13,6 9104100045 555,00 9104100191 636,00

 1300 x 600  1343 x 631  1297 x 599  1204 x 454 14,2 9104100046 585,00 9104100193 677,00

 1450 x 550  1500 x 581  1453 x 549  1354 x 404 13,6 9104100047 620,00 — —

 1450 x 600  1500 x 631  1454 x 599  1354 x 454 14,9 9104100048 630,00 9104100195 697,00

 1450 x 700  1500 x 733  1452 x 699  1354 x 554 15,7 9104100049 670,00 — —

 1600 x 550  1650 x 581  1602 x 549  1504 x 404 15,6 9104100050 605,00 — —

 1600 x 600  1650 x 631  1602 x 599  1504 x 454 16,2 9104100051 630,00 — —

Klapraam Schuifraam

A = totale breedte
B = totale hoogte
C = breedte vrije maat
D = hoogte vrije maat

B D

A

C

3.42  // Dometic SEITZ S4 ramen



Rolgordijnsystemen en insectenhor

Voor Meer PriVilege! 
DOMETIC SEITZ ROLGORDIJN SySTEMEN
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Dometic SEITZ Softrollo 3.42

Een effectieve bescherming tegen inkijk die zich aanpast aan uw 
behoeften. De verduistering en insectenhor zijn afzonderlijk instelbaar. 
Er is gezorgd voor een onbelemmerde luchtcirculatie.

≥ Eenvoudige bediening 
≥  De hoogst mogelijke flexibiliteit bij de afstelling van  

verduistering en insectenhor
 ≥  Dubbel geplisseerd rolgordijn van Duette  

honingraatmateriaal
≥  Insectenhor en verduistering traploos verstelbaar
≥ Goede ventilatie altijd gewaarborgd
≥ Plaatsbesparend cassettesysteem

Verkrijgbaar van 600 x 745 tot 1700 x 845 mm* 
Prijzen vanaf: € 132,00

* Andere hoogtes en breedtes zijn te vinden op: www.my-caravanning.nl

Verduistering Insectenhor

enkel  
cassette- 
systeem

Maximale  
flexibiliteit

Dometic softrollo

Mijn VoorDelen

≥   Talrijke oplossingen voor alle gangbare 
maten van ramen en dakluiken

≥  Effectieve zichtbescherming en  
zonwering

≥  Combinatie van verduisteringsgordijn 
en insectenhor

≥  Vergrendelings- en springrolgordijnen 
voor frameloze ramen

≥  Individuele wijzigingen /  
inkortingen mogelijk

Geen zin in nieuwsgierige blikken? Doe gewoon uw rolgor-
dijn dicht. Maak een keuze uit het omvangrijk assortiment 
rolgordijnen van Dometic dat aansluit bij uw wensen en uw 
camper of caravan. Alle modellen combineren effectieve 
verduistering en insectenhor met een hoog bedienings- 
comfort. Extra aan te bevelen: de supersmalle klik- 

rollo 3000: slechts 335 mm breed – perfect voor elk bad- 
kamerraam! Als dakluiken moeten worden verduisterd,  
zijn de mini-rollo’s met dubbele cassettes een goed idee.  
Individuele wijzigingen zijn bij de klikrollo’s en rollo’s met 
dubbele cassettes probleemloos mogelijk, omdat de  
zijdelingse geleiderails kunnen worden ingekort.



alle technische gegevens zie p. 134 - 135 of www.my-caravanning.nl

Dometic SEITZ dubbel  
mini cassette rolgordijn /  
rolgordijn voor dakluiken2 3.42

Voor perfect comfort onderweg: insectenhor en verduis-
teringsrolgordijn kunnen in elkaar worden geklikt en 
tegelijkertijd traploos worden ingesteld. Als alternatief 
kunt u het rolgordijn ook met drie vergrendelingsstanden 
bedienen.

≥  Nachtvergrendeling: bij het sluiten van het rolgordijn 
wordt een spleet open gelaten voor luchtcirculatie door 
de insectenhor

≥  Insectenhor en verduistering kunnen naar keuze  
boven of onder het venster worden gemonteerd

≥  Uitstekende warmtereflectie door aluminium laag
≥  Verticale geleidingsrails kunnen worden ingekort
≥  Ook voor dakluiken leverbaar
≥  Gelijktijdig bediening van de verduistering en  

insectenhor is mogelijk

Van 630 x 700 tot 1530 x 750 mm in 13 verschillende maten  
(en drie voor dakluiken) in grijswit of parelwit verkrijgbaar.  
Prijzen vanaf: € 70,00
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Alle prijzen zijn vrijblijvende adviesprijzen inclusief BTW.

Verduistering

Insectenhor en verduistering kunnen naar keuze boven of 
onder het venster worden gemonteerd

rustig  
oprollen

Perfect  
comfort

Dometic SEITZ klikrollo 3000 3.42

Aangezien dit rolgordijn is ontworpen voor inbouw boven 
de raamopening is het de ideale oplossing voor ramen 
zonder kozijnen. Het is voorzien van een insectenhor en 
een verduistering – beide kunnen apart worden ingesteld. 
Door een geremde veermotor rolt het rolgordijn bijzonder 
zacht en gelijkmatig op. Als het omlaag is gelaten, 
zorgen geïntegreerde ventilatiesleuven voor een goede 
luchtcirculatie.

≥  Verduisteringsrolgordijn en insectenhor kunnen apart 
worden ingesteld

≥ De verduisteringsrollo is traploos instelbaar
≥  Uitstekende warmtereflectie door aluminium laag
≥ Verticale geleiderails kunnen worden ingekort
≥ Zeer effectieve bescherming tegen insecten
≥ Behoedzaam oprollen door geremde veermotor

Van 335 x 345 tot 1760 x 810 mm in 17 verschillende maten 
in grijswit of wit verkrijgbaar. 
Prijzen vanaf: € 82,00

nieuwe  
afmeting  

Extra smalle  
uitvoering
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Technische gegevens

Rolgordijnen Standaard afmetingen

A = bestelmaat breedte
B = bestelmaat hoogte
C = totale breedte
D = totale hoogte
E = breedte vensteropening
F = hoogte vensteropening

afmeting a 
(mm)

afmeting b 
(mm)

afmeting c 
(mm)

afmeting D 
(mm)

afmeting e 
(mm)

afmeting f 
(mm)

gewicht (kg)

630 700 658 790 580 650 1,30

680 700 708 790 630 650 1,35

730 700 758 790 680 650 1,41

780 700 808 790 730 650 1,47

830 700 858 790 780 650 1,53

930 700 958 790 880 650 1,65

1030 700 1058 790 980 650 1,77

1130 700 1158 790 1080 650 1,89

1230 700 1258 790 1180 650 2,00

1330 750 1358 840 1280 700 2,15

1430 750 1458 840 1388 700 2,27

 1480 750 1508 840 1430 700 2,33

1530 750 1558 840 1480 700 2,39

Speciale afmetingen voor dakluiken

480 500 508 590 430 450 0,96

540 500 568 590 490 450 1,09

580 600 608 690 530 550 1,19

Rolgordijnen Standaard afmetingen

A = bestelmaat breedte
B = bestelmaat hoogte
C = totale breedte
D = totale hoogte
E = breedte vensteropening
F = hoogte vensteropening

afmeting a 
(mm)

afmeting b 
(mm)

afmeting c 
(mm)

afmeting D 
(mm)

afmeting e 
(mm)

afmeting f 
(mm)

gewicht (kg)

335 345 354 439 275 285 1,0

660 710 679 804 600 650 2,28

710 710 729 804 650 650 2,33

760 710 779 804 700 650 2,39

810 710 829 804 750 650 2,44

860 710 879 804 800 650 2,50

960 710 979 804 900 650 2,61

1060 710 1079 804 1000 650 2,71

1160 710 1179 804 1100 650 2,82

1260 710 1279 804 1200 650 2,93

1360 810 1379 904 1300 750 3,34

1460 810 1479 904 1400 750 3,45

 1510 810 1529 904 1450 750 3,50

1560 810 1579 904 1500 750 3,56

1610 810 1629 904 1550 750 3,61

1660 810 1679 904 1600 750 3,67

1760 810 1779 904 1700 750 3,78

C

D

A

B

E18

36

F
F

44 
Diepte van de geleidingsrails

Cassettediepte 
   58

C
A

E

D B

Rolgordijnen Standaard afmetingen

A = bestelmaat breedte
B = bestelmaat hoogte
C = totale breedte
D = totale hoogte
E = breedte vensteropening
F = hoogte vensteropening

afmeting a 
(mm)

afmeting b 
(mm)

afmeting c 
(mm)

afmeting D 
(mm)

afmeting e 
(mm)

afmeting f 
(mm)

gewicht (kg)

600 745 686 816 600 650 1,07

650 745 736 816 650 650 1,16

700 745 786 816 700 650 1,24

750 745 836 816 750 650 1,33

800 745 886 816 800 650 1,42

900 745 986 816 900 650 1,60

1000 745 1086 816 1000 650 1,78

1100 745 1186 816 1100 650 1,96

1200 745 1286 816 1200 650 2,13

1300 845 1386 916 1300 750 2,62

1400 845 1486 916 1400 750 2,82

 1450 845 1536 916 1450 750 2,92

1500 845 1586 916 1500 750 3,02

1550 845 1636 916 1550 750 3,13

1600 845 1686 916 1600 750 3,23

1700 845 1786 916 1700 750 3,43

C

E

D

A

B F

3.42  // Dometic SEITZ Rastrollo 3000

3.42  //  Dometic SEITZ Softrollo

3.42  // Dometic SEITZ dubbel mini-cassetterolgordijn / dakluikrolgordijn 1302

Meer hoogten + breedten staan op het internet onder: www.my-caravanning.nl
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Technische gegevens

grijswit parelwit
Product(mm) art.nr. art.nr. Prijs (€)

 630 x 700 9104100052 9104100065  71,00
 680 x 700 9104100053 9104100066  76,00
 730 x 700 9104100054 9104100067  78,00
 780 x 700 9104100055 9104100068  79,00
 830 x 700 9104100056 9104100069  82,00
 930 x 700 9104100057 9104100070  86,00
 1030 x 700 9104100058 9104100071  91,00
 1130 x 700 9104100059 9104100072  86,00
 1230 x 750 9104100060 9104100073  100,00
 1330 x 750 9104100061 9104100074  114,00
 1430 x 750 9104100062 9104100075  114,00
 1480 x 750 9104100063 9104100076  117,00
 1530 x 750 9104100064 9104100077  117,00

Rolgordijn voor dakluik 1302  
grijswit

Rolgordijn voor dakluik 1302  
parelwit

 480 x 500  9104100078 9104100081  58,00 
 540 x 500 9104100079 9104100082  60,00
 580 x 600 9104100080 9104100083  67,00

grijswit parelwit
Product(mm) art.nr. art.nr. Prijs (€)

   335 x 345 – 9104109622  71,00 
 660 x 710 9104108376 9104108412  82,00 
 710 x 710 9104108377 9104108413  86,00
 760 x 710 9104108378  9104108414  88,00 

 810 x 710 9104108379 9104108415  89,00

 860 x 710 9104108380 9104108416  91,00 
 960 x 710 9104108381 9104108417  93,00
 1060 x 710 9104108382 9104108418  96,00 
 1160 x 710 9104108383 9104108419  104,00
 1260 x 710 9104108384 9104108420  107,00 
 1360 x 810 9104108385 9104108421  115,00
 1460 x 810 9104108386  9104108422  120,00 
 1510 x 810 9104108387 9104108423  122,00
 1560 x 810 9104108388 9104108424  126,00 
 1610 x 810 9104108389 9104108425  131,00
 1660 x 810 9104108390 9104108426  133,00 
 1760 x 810 9104108391 9104108427  143,00

 

parelwit
Product(mm) art.nr. Prijs (€)

 600 x 745 – 9104108392  132,00 
 650 x 745 – 9104108393  138,00
 700 x 745 –  9104108394  142,00 
 750 x 745 – 9104108395  148,00
 800 x 745 – 9104108396  152,00 
 900 x 745 – 9104108397  158,00
 1000 x 745 – 9104108398  168,00 
 1100 x 745 – 9104108399  178,00
 1200 x 745 – 9104108400  189,00 

 1300 x 845 – 9104108401  199,00

 1400 x 845 –  9104108402  209,00 
 1450 x 845 – 9104108403  219,00
 1500 x 845 – 9104108404  223,00 
 1550 x 845 – 9104108405  233,00
 1600 x 845 – 9104108406  250,00 
 1700 x 845 – 9104108407  260,00
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PriVilege Voor caMPers 
DOMETIC SEITZ ROLGORDIJNEN

aluminiumgecoat
Dometic SEITZ voorruitrolgordijnen 3.42

Voor Fiat Ducato type 250 en Peugeot Boxer en Citroën Jumper met iden-
tieke constructie (zonder dakopbergvak) en Fiat Ducato type 230 en 244.

≥  Zichtbescherming en warmte-isolatie dankzij aluminium laag  
aan de buitenzijde

≥  Cassette met rolgordijn voorzien van poedercoating
≥  Voor voertuigen met het stuur links en rechts leverbaar (type 250)

Voorruitrolgordijn, grijs (stuur links), voor Fiat Ducato type 250 
Art.nr. 9104100269 // Prijs: € 209,00

Voorruitrolgordijn, grijs (stuur rechts), voor Fiat Ducato type 250 
Art.nr. 9104100270 // Prijs: € 209,00

Voorruitrolgordijn, beige (stuur links), voor Fiat Ducato type 230 en 244  
Art.nr. 9104100233 // Prijs: € 178,00

Voorruitrolgordijn, grijs (stuur links), voor Fiat Ducato type 230 en 244   
Art.nr. 9104100234 // Prijs: € 178,00

Wat er in de cabine van uw camper ligt of te vinden is, 
hoeft niemand te weten. De hoogwaardige Dometic SEITZ 
verduisteringssystemen voor voor- en zijruiten houden 
nieuwsgierige blikken op een afstand. Het dubbel ge-
plisseerde Duette honingraatmateriaal bezit tegelijk een 

uitstekende isolerende werking – hitte en kou blijven bui-
ten. Ook de aluminiumgecoate Dometic SEITZ rolgordijnen 
voor de voorruit hebben een goede warmte-isolatie. Beide 
varianten zijn leverbaar voor de Fiat Ducato en vele andere 
campertypes met een identieke constructie.

Bescherming tegen inkijk

Makkelijk aan te brengen

Dubbel geplisseerde honingraat
Dometic SEITZ verduisteringssysteem 3.42

Voor Fiat Ducato type 250 en Peugeot Boxer en Citroën Jumper met 
identieke constructie (zonder dakopbergvak). Vouwgordijn van dubbel 
geplisseerd Duette honingaatmateriaal – zichtbescherming en  
warmte-isolatie perfect gecombineerd. Voor voor- en zijruiten.

≥  Eenvoudige en snelle montage zonder afdekking van  
de ventilatieopeningen

≥ Absorbeert tot 99 % van de UV-stralen
≥  Hoge isolatie tegen hitte-inwerking en kou  

(door inwendig aluminium gelamineerd honingraatsysteem)
≥ Traploos verstelbaar
≥ In hoge mate bestand tegen eenvoudig geplisseerd materiaal

Voorruit, grijs (stuur links) // Art.nr.: 9104100266 // Prijs: € 295,00
Voorruit, grijs (stuur rechts) // Art.nr.: 9104100267 // Prijs: € 295,00
Zijruiten, grijs (links/rechts) // Art.nr.: 9104100268 // Prijs: € 355,00

Voor fiat Ducato modellen vanaf 2010 en modellen met een identieke 
constructie vanaf 2010
Voorruit, beige (stuur links) // Art.nr.: 9104113602 // Prijs: € 295,00
Voorruit, beige (stuur rechts) // Art.nr.: 9104113603 // Prijs: € 270,00
Zijruiten, beige (links/rechts) // Art.nr.: 9104113604 // Prijs: € 355,00
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Serviceluiken

 

A = openingsafmeting in de breedte
B = vrije doorgangmaat in de breedte
C = totale breedte
D = openingsafmeting in de hoogte
E = vrije doorgangmaat 
F = totale hoogte

bestelmaat (mm) breedtemaat (mm), scharniermaat Hoogtemaat (mm)

afmeting a afmeting b afmeting c afmeting D afmeting e afmeting f
 375 x 305 375 335 409 305 265 338

 700 x 305 700 660 734 305 265 338

 700 x 405 700 660 734  405 365 438

 1000 x 305 1000 960 1034 305 265 338

1000 x 405 1000 960 1034 405 365 438

 
Serviceluiken

A = openingsafmeting in de breedte
B = vrije doorgangmaat in de breedte
C = totale breedte
D = openingsafmeting in de hoogte
E = vrije doorgangmaat 
F = totale hoogte

 bestelmaat (mm) breedtemaat (mm), scharniermaat Hoogtemaat (mm)

afmeting a afmeting b afmeting c afmeting D afmeting e afmeting f

 360 x 310 360 337 385 310 288 335

 650 x 350 648 625 673 348 326 337

 750 x 300 748 725 773  298 276 323

 1000 x 420 998 960 1023 418 396 443

1070 x 300 1070 1047 1095  300 278 325

D

D

D

E

F

AA A

B C

D

D

D

E

F

AA A

B C

Wanddikte (mm) gewicht (kg)* art.nr. Prijs (€)

23 – 32 0,99 9104100197  65,00

23 – 32 1,45 9104100198  88,00

23 – 42 1,56 9104100199  96,00

23 – 42 2,00 9104100200  107,00

23 – 42 2,20 9104100201  117,00

 * Gewichtsgegevens zonder klepvulling. Alle afmetingen in mm. Wijzigingen en typefouten voorbehouden.

Wanddikte (mm) gewicht (kg)* art.nr. Prijs (€)

23 – 36 0,90 9104100202  65,00

23 – 36 1,30 9104100203  88,00

23 – 36 1,40 9104100204  95,00

23 – 36 2,00 9104100205  117,00

23 – 36 1,60 9104108622  145,00

 * Gewichtsgegevens zonder klepvulling. Alle afmetingen in mm. Wijzigingen en typefouten voorbehouden.

Dometic SEITZ SK 5 serviceluik 3.42

Het fraaie design van deze weerbestendige serviceluik past harmoni-
eus bij de buitenwand van uw vrijetijdsvoertuig. Schroeven  
zijn voor de bijzonder eenvoudige installatie niet noodzakelijk.  
Inbouw horizontaal of verticaal mogelijk.

≥  Binnenliggende scharnieren
≥  Geïntegreerde ventilatie voor Dometic cassette toilet (360 x 310 mm)
≥  Veilige meerpuntsvergrendeling en sluitsysteem
≥ Verkrijgbaar in vijf verschillende maten
≥  Geschikt voor wanddikten van 23 – 36 mm
≥ nu ook in de maten 1070 × 300 mm verkrijgbaar

Van 360 x 310 tot 1070 x 300 mm in 5 verschillende maten verkrijgbaar. 
Prijzen vanaf: € 65,00

Dometic SEITZ SK 4 serviceluik 3.42

Vervaardigd van weerbestendig ASA met spuitgiettechniek.  
Wordt eenvoudig zonder schroeven in de voertuigopening geplaatst 
(voor horizontale of verticale montage).

≥  Uitgerust met meerpuntsvergrendeling  
(behalve bestelmaat 375 x 305 mm) en sluitsysteem 

≥  Geschikt voor wanddikten van 23 tot 42 mm  
(behalve bestelmaat 375 x 305 mm en 700 x 305 – tot 32 mm)

≥  In vijf verschillende afmetingen leverbaar

Van 375 x 305 tot 1000 x 405 mm in 5 verschillende maten verkrijgbaar. 
Prijzen vanaf: € 65,00

DoMetic SERVICELUIKEN 

3.42  // Dometic SEITZ SK 4

3.42  // Dometic SEITZ SK 5

Serviceluiken
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Accessoires

Dometic SEITZ insectenhor 3.42

Frisse lucht naar binnen en insecten buiten laten – dat lukt met de 
intelligente, voordelige insectenhor oplossing van Dometic. Het  
aluminium frame wordt eenvoudig bevestigd aan de bovenste deurhelft

≥  Duurzaam aluminium frame met poedercoating
≥  Stabiele, glasvezelversterkte hor
≥  Zeer eenvoudige bediening
≥  Weinig ruimte nodig (slechts 62 mm diep)
≥  Leverbaar in twee standaardafmetingen

580 x 1100 // Art.nr. 9104100238 // Prijs: € 89,00

615 x 1100 // Art.nr. 9104100239 // Prijs: € 92,00580 x 1100 615 x 1100

≥  Voor schuifdeuren van 
typ fiat Ducato x250

≥  snel geïnstalleerd, eenvoudig 
te bedienen

nieUW! Dometic FlyTec FT 100 3.42

Eenvoudige geplisseerde insectenhor voor de schuifdeur van de Fiat  
Ducato, type 250 en vergelijkbare voertuigen. Vult de deuropening  
compleet, sluit dankzij magneetsluiting „vanzelf“ en blijft veilig  
gesloten. 

≥ Houdt alle soorten insecten buiten de deur
≥ Eenvoudig te installeren
≥ Comfortabele bediening met één hand

Artikelnr.: 9104114006 // Prijs: € 509,00
nieUW!

geef insecten geen Kans! 
INSECTENHOR VOOR DEUREN
Het verblijf in de vrije natuur heeft zijn schaduwzijde:  
insecten in het woon- en slaapgedeelte kunnen al snel 
voor de nodige irritatie zorgen. Dit voorkomt u door de toe-
gangsdeur van een insectenhor te voorzien. Die bieden wij 
niet alleen aan voor standaard deuren, maar ook voor de 

schuifdeuren van de voertuigen van het type Fiat Ducato 
250. 
Alle uitvoeringen zijn eenvoudig monteerbaar. U houdt het 
lastige ongedierte buiten de deur, maar zit wel in de frisse 
buitenlucht.
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Accessoires

Dometic SEITZ wasdroger 3.42

Natte was wordt op de traploos uitschuifbare wasdroger van 
Dometic SEITZ snel weer droog. De wasdroger beschikt over drie 
ophangstangen en een bijzonder stabiele handdoekstang. Voor de 
montage is maar weinig ruimte nodig, wanneer deze niet gebruikt 
wordt kan de wasdroger eenvoudig in elkaar geschoven worden.

≥  B x h x d: 600 x 50 x 100 mm (in elkaar geschoven)
≥  B x h x d: 600 x 50 x 220 mm (uitgeschoven)
≥  Materiaal: drie ophangstangen van kunststofgecoat, verzinkt staal, 

een badhanddoekstang van aluminium
≥  Levering met twee wandhouders van aluminium

Art.nr. 9104100230 // Prijs: € 60,00

Dometic SEITZ kunststofglas  
polijstmiddel en reinigingsmiddelr 3.42

Het reinigingsmiddel (250 ml) voor regelmatig onderhoud verwijdert 
alle soorten vuil – zelfs vet en nicotinelagen. Deze verhindert statische 
lading en aantrekking van stof en is tevens zonder oplosmiddel te 
gebruiken. Met het kunststof polijstmiddel (75 ml) en de speciale 
polijstdoek kunnen doffe plekken en lichte krassen worden verwijderd. 
De drie artikelen zijn samen ook als reinigingsset verkrijgbaar.

Kunststofglas polijstmiddel 75 ml // Art.nr. 9104100242 // Prijs: € 14,00

Speciaal polijstmiddel // Art.nr. 9104100243 // Prijs: € 7,00

Kunststofglas reinigingsmiddel  250 ml // Art.nr. 9104100244 // Prijs: € 8,00 

Reinigingsset // Art.nr. 9103500007 // Prijs: € 21,00

Perfecte regenafVoer  
MET BUITENVERLICHTING

geïntegreerde 
led-lichtbalk

Het fenomeen van de „automatische douche” kent ie-
dereen die tijdens een regenbui wel eens een schuifdeur 
heeft geopend. Omdat dat niet plezierig is, heeft Dometic 
nu een stevige, achteraf te monteren regengoot in haar as-

sortiment opgenomen. Deze leidt het regenwater naar de  
zijkant en is bovendien uitgerust met een led-lichtbalk. Zo 
wordt ook zeer elegant het probleem van een ontbrekende 
buitenlamp voor ’s nachts opgelost!

nieUW! Dometic RainTec RT 100 3.42

Verlichte regengoot voor Fiat Ducato schuifdeuren. Voorkomt het 
binnendringen van regenwater bij het openen van de deur en dient 
gelijktijdig als buitenverlichting. Aluminium-profiel met geïntegreerde 
led-lichtband. 
≥ Ingangsspanning: 8 – 16 volt
≥ Vermogen: 4,8 watt
≥ B x H x D: 1500 x 32 x 16 mm
≥ Verlichting: SMD-led-diodes
≥ Materiaal: Aluminium
≥ Lichtkleur: 3150 K (warmwit)
≥ Energieverbruik in 1000 uur: 7 kWh
≥ Lichtstroom: 435 lumen
≥ Levensduur: 50.000 u 
≥  Gewicht: ca. 480 g

Diepzwart // Art.nr.: 9106505301 // Prijs: € op aanvraag
Fiat wit // Art.nr.: 9106505302 // Prijs: € op aanvraag

≥  effectieve zijdelingse afvoer  
van regenwater

≥  aanvullende functie als  
buitenverlichting

≥  stroombesparende led-techniek
≥  eenvoudige montage
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functie 1:
Slang van 12 meter
De lange elastische slang komt tot in de  
verste hoeken.

functie 3:
Automatische start
Bij het aansluiten van de stofzuigerslang, 
start de stofzuiger automatisch.

functie 2:
Plaatsbesparende montage
Van buiten onzichtbaar: de stofzuiger kan in 
een opbergvak of in de bagageruimte worden 
geplaatst.

functie 4:
Vervangen van de stofzak
Zoals bij de stofzuiger thuis: de stofzuigerszak 
kan snel en eenvoudig vervangen worden.

Het stofzuigsysteem CV 2004 van Dometic heeft het 
formaat van een schoenendoos en kan daardoor perfect 
worden opgeborgen in lege opbergvakken, zodat enkel  
een klein „stopcontact” te zien is. Wordt de stofzuiger-
slang in deze opening gestoken dan start het toestel 

automatisch. Op het moment dat de slang eruit gehaald 
wordt, dan schakelt het toestel automatisch uit. De 
krachtige stofzuiger haalt het vuil uit de kleinste spleten. 
Zijn innovatief drievoudig filtersysteem zorgt bovendien 
voor een effi ciënte reiniging van de lucht.

Dometic CV 2004 3.31

Centraal stofzuigsysteem voor campers en caravans
≥  Ingangsspanning: 230 volt
≥  Stroomopname: 5,5 A
≥ Opgenomen vermogen: 1200 watt
≥  Zuigkracht: 2500 mm waterkolom
≥  Materiaal: kunststof behuizing (zwart)
≥  B x h x d:  frontplaat: 243 x 460 x 30 mm / behuizing: 209 x 413 x 100 mm
≥  Gewicht: 3,7 kg
≥  Leveringsomvang: centrale unit, montageaccessoires, zuigslang, verschillende  

mondstukken en borstels, stofzakken

Art.nr. 9103500002 // Prijs: € 579,00
Accessoires: stofzak (5 stuks) // Art.nr. 9103500005  // Prijs: € 36,00

Stofzuiger 

gronDig scHoon! 
CENTRAAL STOFZUIGSySTEEM

Mijn VoorDelen

≥  Efficiënt en hygiënisch dankzij krachtige  
motor en drievoudig filtersysteem

≥  Ideaal voor inbouw in opbergvakken

≥  Horizontale of verticale montage mogelijk

≥  Grote reikwijdte dankzij elastische slang  
van 12 meter

≥  Verschillende borstels en mondstukken bij 
levering inbegrepen

≥  Geschikt voor personen met een allergie  
(HEPA-filtersysteem)
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De handige draadloze stofzuiger met geïntegreerde accu 
biedt de oplossing. Zijn krachtige zuigkracht biedt zelfs  
het hardnekkigste vuil en ook vloeistoffen het hoofd. Na 
een langere „zuigronde” wordt de accu via het stop-con-
tact opnieuw opgeladen en is hij klaar voor de volgende 

keer. Door zijn compacte constructie kan de PowerVac 
overal zonder probleem ondergebracht worden – in een 
op bergvak, kofferruimte of bergruimte. Een praktisch uni-
verseel toestel voor onderweg en thuis.

Stofzuiger

DraaDloZe  
NAT- / DROOG STOFZUIGER 

nat- en droogzuiger opzetstukken voor tapijt etc.

filter eenvoudig te reinigen smal mondstuk voor de hoeken

WAECO PowerVac PV 100 3.31

Nat- / droog stofzuiger met 12 volt accu

≥  Motor: 12 volt DC, 28000 min–1

≥  Accu: 12 volt DC, 2,6 Ah
≥  Gebruiksduur: max. 18 min ±10 %
≥  Laadtijd: 10 – 14 h (automatische uitschakeling)
≥  Bedrijfstemperatuur: 0 °C tot +40 °C
≥  Opgenomen vermogen: ca. 90 watt
≥  Zuigkracht: ca. 400 mm waterkolom (±10 %)
≥  Inhoud: 3,8 l
≥  Materiaal:  greep: ABS 

filter: polyester 
vuilreservoir: PP

≥  B x h x d: 270 x 320 x 198 mm
≥  Gewicht: 2150 g
≥  Leveringsomvang: stofzuiger, zuigslang, tapijt mondstuk, 

opzetborstel, smal mondstuk, draagriem, voeding,  
12 volt laadkabel, bedieningshandleiding

Art.nr. 9103500212 // Prijs: € 79,00

Mijn VoorDelen

≥  Handige draadloze stofzuiger  
voor het gebruik in voertuigen en thuis

≥  Maximale bewegingsvrijheid door  
heroplaadbare 12 volt accu

≥  Oplaadbaar via 12 en 230 volt

≥  Zuigvermogen 400 mm waterkolom

≥  Eenvoudige reiniging van reservoir  
en stoffilter
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Verlichting

licHt oPnieUW ontDeKKen en 
sfeer creËren  
MET DOMETIC LIGHT
Lichtconcepten voor vrijetijdsvoertuigen op maat

Lampen verlichten kamers, helpen bij de oriëntatie, bie-
den veiligheid. U kunt er ook uitstekend mee „spelen”:  
accenten plaatsen en sfeer creëren. Wat u ook in gedachten 
heeft, met de verlichting van Dometic is het mogelijk. Deze  
zijn speciaal ontworpen voor mobiele toepassingen en zijn 

overwegend met moderne LED technologie uitgerust. De 
verlichting van Dometic overtuigt door een mooi en een-
voudig design dat in ieder interieur past.

Mijn VoorDelen

≥  tot 90 % minder energieverbruik 
ten opzichte van halogeenlampen

≥  Lange levensduur

≥  Minimale warmteontwikkeling

≥  Langere acculooptijd bij van het 
stroomnet onafhankelijk gebruik

inbouwspots 

Zachte kamer- of leeslampen en een perfect 
montageresultaat.  
 
opbouwspots

Helder aangenaam licht, gedeeltelijk te 
draaien en zwenken voor een optimaal 
ingesteld leeslicht. Vanwege de compacte 
afmetingen ook in nauwe nissen te 
monteren. 
 
speciale lampen

Van keuken onderbouwlampen en lampen 
voor het instapgedeelte tot de staaflamp 
voor het gebruik buiten: onze lichtdesigners 
hebben aan alles gedacht.

ook in de originele uitrusting een groot succes: de referentielijst van de serie Dometic ligHt

overstappen  
op leD  

techniek!
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Verlichting

nieUW! Dometic  
LIGHT L25RM 3.35

Elegante inbouwspot met geringe 
inbouwdiepte, die in elk interieur 
past. Te gebruiken als  
kamerverlichting. Met  
energiebesparende led-lamp.

≥  Ingangsspanning: 8 – 16 volt DC
≥ Vermogen: 2 watt
≥  Energieverbruik in 1000 uur:  

2 kWh
≥  Lichtstroom 160 lumen
≥  Levensduur: 50.000 u
≥  Verlichting: 8-voudige 

SMD-led-platine
≥ Lichtkleur: 3200 K (warmwit)
≥ Materiaal: Kunststof
≥ ø x d: 70 x 22 mm

Artikelnr.: 9106505258  
Prijs: € 31,00

Zachte kamerverlichting

nieUW! Dometic LIGHT L22TM 3.35 
Led-opbouwspot inclusief schakelaar,  
wit glas.

≥  Ingangsspanning: 8 – 28 volt DC
≥ Vermogen: 2 watt
≥  Energieverbruik in 1000 uur: 2 kWh
≥  Lichtstroom: 160 lumen
≥  Levensduur: 50.000 u
≥  Verlichting: 10-voudige led G4
≥ Lichtkleur: 3150 K (warmwit)
≥  Materiaal: metaal, kunststof, glas
≥ B x H x D: 100 x 75 x 75 mm

Artikelnr.: 9106505257  
Prijs: € 49,00

nieUW! Dometic LIGHT led-inbouwhuls

Mini-led’s voor indirecte lichteffecten in het 
plafond – bijvoorbeeld sterrenhemel,  
nachtlicht, behaaglijke verlichting. 
5 stuks in een verpakking!
≥  Ingangsspanning: 12 volt DC
≥ Vermogen: 0,9 watt
≥  Energieverbruik in 1000 uur: 0,9 kWh
≥  Lichtstroom: 20 lumen
≥  Levensduur: 30.000 u
≥  Verlichting: led-radiale diode
≥ Lichtkleur: 3100 K (warmwit)
≥ Materiaal: Kunststof
≥ ø x d: 10 x 17 mm

Artikelnr.: 9106505259  
Prijs: € 29,00

led-inbouwhuls

Met touch 
sensor!

Dometic LIGHT L26RM 3.35

Elegante inbouwspot met geringe 
inbouwdiepte, die in elk interieur 
past. Te gebruiken als  
kamerverlichting.  
Met energiebesparende led lamp.

≥  Ingangsspanning: 8 – 28 volt DC
≥ Vermogen: 2 watt
≥  Energieverbruik in 1000 uur:  

2 kWh
≥  Lichtstroom: 160 lumen
≥  Levensduur: 50.000 u
≥  Verlichting: G4 platine, zijpen, 

10 SMD-dioden
≥ Lichtkleur: 3150 K (warmwit)
≥  Inclusief 3 vervangbare  

sierringen: Chroom (glanzend), 
nikkelmat, softgold

≥ Materiaal: kunststof, glas
≥ ø x d: 70 x 14 mm

Artikelnr.: 9106504258 
Prijs: € 31,00

Zacht goud

Mat nikkel

chroom

Dometic LIGHT L19TM 3.35 
Draai- en zwenkbare opbouwspot met AAN/
UIT-schakelaar. Met energiebesparende led lamp.

≥  Ingangsspanning: 8 – 16 volt DC
≥ Vermogen: 1 watt
≥  Energieverbruik in 1000 uur: 1 kWh
≥  Lichtstroom: 100 lumen
≥  Levensduur: 50.000 u
≥  Verlichting: G4 Back Pin lang, Power led
≥ Lichtkleur: 3250 K (warmwit)
≥ Materiaal: kunststof, glas
≥ ø x d: 75 x 85 mm

Artikelnr.: 9106500019
Prijs: € 32,00

Draai- en zwenkbare leeslamp

inclusief  
3 sier- 
ringen!

Dometic LIGHT L21TM 3.35 
Zwenkbare opbouwspot met 
AAN/UIT-schakelaar. Met  
energiebesparende led lamp.

≥  Ingangsspanning: 8 – 28 volt DC
≥ Vermogen: 2 watt
≥  Energieverbruik in 1000 uur:  

2 kWh
≥  Lichtstroom: 160 lumen
≥  Levensduur: 50.000 u
≥  Verlichting: 10 SMD-diodes, G4 

platine back-pin
≥ Lichtkleur: 3150 K (warmwit)
≥ Materiaal: kunststof, glas
≥ ø x d: 85 x 60 mm

Artikelnr.: 9106505267
Prijs: € 30,00

Zwenkbaar leeslicht

Dometic LIGHT L20RM 3.35

Zwenkbare inbouwspot met AAN/
UIT-schakelaar. Met  
energiebesparende led lamp.

≥  Ingangsspanning:  
8 – 28 volt DC

≥ Vermogen: 2 watt
≥  Energieverbruik in 1000 uur:  

2 kWh
≥  Lichtstroom: 160 lumen
≥  Levensduur: 50.000 u
≥  Verlichting: 10 SMD-diodes, G4 

platine back-pin
≥ Lichtkleur: 3150 K (warmwit)
≥ Materiaal: kunststof, glas
≥ ø x d: 80 x 20 mm

Artikelnr.: 9106505268
Prijs: € 30,00
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Verlichting / Reserve LED lampen / SMD flexband

Dometic LIGHT L28TM 3.35 
Kastlamp met magneetcontactschakelaar, 
werkt op batterijen. Individueel inzetbaar voor 
kasten en opbergvakken of bijv. een kluis. 
Bevestiging d.m.v. plakstrip.

≥  Voedingsspanning: 3 x LR44
≥ Vermogen: 0,1 watt
≥  Energieverbruik in 1000 uur: 0,12 kWh
≥   Lichtstroom: 45 lumen
≥  Levensduur: 50.000 u
≥ Verlichting: led
≥ Lichtkleur: 8500 K (warmwit)
≥ Materiaal: Kunststof
≥ B x H x D: 30 x 65 x 20 mm

Artikelnr.: 9106500028 
Prijs: € 12,00

Dometic LIGHT TL 470 3.35

Elegant design, inzetbaar als leeslamp of bij 
de ingang, het middenstuk tussen de twee 
houders is draaibaar.

≥  Ingangsspanning: 8 – 16 volt
≥ 20 led’s
≥ Vermogen: 1,2 watt
≥  Energieverbruik in 1000 uur: 1,2 kWh
≥  Lichtstroom: 45 lumen
≥  Levensduur: 50.000 u
≥ Energiebesparend, draaibaar
≥  Verlichting: radiale dioden
≥ Lichtkleur: 3400 K (warmwit)
≥  Materiaal: kunststof, aluminium
≥  B x H x D: 470 x 20 x 20 mm

Artikelnr.: 9106503814 
Prijs: € 40,00

Dometic LIGHT L37TM 3.35 
led staaflamp met accu voor talrijke toepassingen. 
Robuuste, handzame behuizing, ingebouwde 
ophanger om bijv. in een tent te gebruiken. 
Achterzijde is voorzien van een magneet en 
schroefdraad voor ministatief. Inclusief 230 V 
laadstation en 12 V laadkabel, ingebouwde led 
voor laadtoestand indicatie. Acculooptijd tot 5 
uur.
≥ Laadspanning: 12 volt
≥ Vermogen: 6 watt
≥  Energieverbruik in 1000 uur: 6 kWh
≥   Lichtstroom: 60 lumen
≥ Levensduur: 17.000 u
≥ Verlichting: 30 led’s
≥ Lichtkleur: 6750 K (warmwit)
≥ Materiaal: ABS-kunststof
≥ B x H x D: 50 x 290 x 35 mm

Artikelnr.: 9106500037 
Prijs: € 69,00

Dometic LIGHT LK 120 3.35

LED-verlichting voor luifels, energiebesparende 
verlichting om onder de scharnierarm van de 
luifel aan te brengen, incl. afstandsbediening met 
dimfunctie.

≥ Ingangspanning: 12 volt DC
≥  Flexband met 60 SMD dioden per meter, om de 

5 cm af te snijden, zelfklevend, kleeft ook aan 
oneffen oppervlakken

≥ Lengte: 2 x 1,20 m (flexband)
≥  Verlichting: SMD-led

Kastlamp Staaflamp op batterijenTube Light

leD-verlichting  
voor luifels

≥ Vermogen: 4,8 watt/m
≥  Energieverbruik in 1000 uur: 11,52 kWh
≥    Lichtstroom: 270 lumen
≥  Levensduur: 5.000 u
≥ Lichtkleur: 3150 K (warmwit)
≥  Lichtsterkte: 240 lm/m
≥  Comfortabele bediening met  

afstandsbediening
≥ Dimfunctie

Artikelnr.: 9106504018 // Prijs:€ 104,00

Mijn VoorDelen

≥   Comfortabele bedie-
ning met afstandsbe-
diening

≥   Dimfunctie
≥   Voor elk luifeltype
≥   Energiebesparende led
≥     Eenvoudige installatie 

(12 V)
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Verlichting / Reserve LED lampen / SMD flexband

type fbo 230 fbo 530 fbo 260 fbo 560

aantal dioden 60 150 120 300

Vermogen 2,4 W/m 2,4 W/m 4,8 W/m 4,8 W/m

energieverbruik  
in 1000 uur 4,8 kWh 12 kWh 9,6 kWh 24 kWh

lichtsterkte 300 lm 750 lm 600 lm 1500 lm

levensduur 50.000 u 50.000 u 50.000 u 50.000 u

lichtkleur 3150 K 3150 K 3150 K 3150 K

lichtstroom 120 lm/m 120 lm/m 240 lm/m 240 lm/m

afmetingen (mm) 8 x 3 x 2000 8 x 3 x 5000 8 x 3 x 2000 8 x 3 x 5000

af te snijden  
in afstanden van

10 cm 10 cm 5 cm 5 cm

artikelnr.: 9106505262 9106505263 9106505264 9106505265

Prijs: € 49,00 € 94,00 € 61,00 € 111,00

3 mm

8 mm

100 mm
L

Af te snijden in afstanden van 5 of 10 cm

Draadloze afstandsbediening met dimfunctie
Voor SMD-flexband en andere led-verlichting (spots, plafondlampen etc.)

Accessoires voor SMD-flexband –  
Clipbare led-flexbandvoeding

nieUW!
Aansluiting  
eenvoudig  
gemaakt

Dometic LIGHT  
FFB 8 3.35

Draadloze afstandsbediening met dimfunctie voor led-lampen en 
SMD-flexbanden
≥  Ingangsspanning: 12/24 volt
≥  Praktische klembussen voor eenvoudige montage
≥ Max. belasting 8 A
≥  Functies: Aan / uit / lichter / donkerder
≥  Besturingsbox B x H x D: 105 x 35 x 50 mm

Artikelnr.: 9106504080 // Prijs: € 22,00

nieUW! Dometic LIGHT
CP100 3.35

Clipbare led-flexbandvoeding 2-polig voor 8 mm flexbanden, kunststof, 
wit
≥ Ingangspanning: 12 volt
≥ Vermogen: max. 40 watt
≥ Kabellengte: 1000 mm
≥ Beschermklasse: IP20
≥ Bekabelingskleur: Rood = + // Zwart = -

Art.nr.: 9106505273 // Prijs: € 8,00

sMD flexband met plakstrip
Complete sets voor vele toepassingen 3.35

alleen bij Dometic: Zelfklevend SMD-flexband als set met 2 
(FBO 230/260) resp. 4 (FBO 530/560) clipbare voedingen.  
Zo kunnen talrijke toepassingen worden gerealiseerd: de  
verbinding van meerdere banden met elkaar en de indeling 
van een band en gebruik van delen op verschillende punten. 
Kleeft ook op oneffen oppervlakken en is alleen geschikt 
voor gebruik binnen.

≥ Ingangspanning: 8 – 16 volt DC
≥ Verlichting: SMD-led
≥  Verkrijgbaar in 2 versies: met 30 led’s (FBO 230/530) resp. 

met 60 led’s (FBO 260/560) per meter

Probleemloos 
afknipbaar!
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Mijn  
genot
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147Mobiele keuken oplossingen

Vakantie en eten gaan hand in hand 

Samen koken en eten zonder de tijd in de gaten te 
hoeven houden, dragen bij aan een geslaagde vakantie. 
Met een totaal aanbod voor uw reiskeuken helpt 
Dometic u om uzelf en uw geliefden onderweg culinair 
te verwennen. 

p. 
154

nieUW
Inbouwmagnetron met grill 

Mobiele keUkenoplossingen

koffergrills  150 

koffiezetapparaten, waterkoker 153 

inbouw magnetron met grill  154

ovens 155

inbouw kookplaten 156

inbouw kook/spoelcombinaties 158  

inbouw spoelbakken 160

Afzuigkappen 162

Accessoires 164 
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ConCepten Voor de  
Mobiele keUken 
KOKEN, grillEN EN AFWASSEN
Comfortabel koken – zelfs in een kleine ruimte  

Eerlijk is eerlijk: keukens in camper of caravan zijn duidelijk kleiner dan uw keuken thuis, maar kunnen net zo perfect 
uitgerust zijn. Dometic heeft alles wat in een goed functionerende keuken thuishoort mobiel gemaakt. Kies uit een ruim 
aanbod aan kook-, bak- en grilltoestellen, te gebruiken met gas of spiritus of uit de grote variatie spoelbakken. Natuurlijk 
mogen een koffiezetapparaat en een afzuigkap niet ontbreken in uw keuken.  
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149Mobiele keuken oplossingen

ovens kookplaten

inbouw spoelbakken

Pizza, ovenschotel of gebraden kip: 
deze in te bouwen ovens draaien hun 
hand er niet voor om. Met of zonder 
grillfunctie.

Hoogwaardige inbouw oplossingen in  
verschillende formaten en voor elke  
ruimte. Op gas met beveiligd ont-
stekingssysteem.

rond of vierkant, in verschillende 
maten en met of zonder afdruipplaat 
en/of afdekplaat.

 p.  153  p.  154

 p. 162 p. 160

 p. 155  p. 156

kook- / spoelcombinaties

Optimale ruimtebenutting: Zeer com-
pacte combinatie van kookplaat en 
spoelbak. Met of zonder afdekplaat.

 p. 158

koffergrills
Neerzetten en dan grillen of koken: 
beproefde koffergrills met één tot  
drie kookplaten.

zie p. 150

neU!

inbouwmagnetron  
met grill
Speciaal ontwikkeld voor vrijetijds-
voertuigen. Bijzonder veilig, ruimte- 
besparend en krachtig.

nieUW!

koffiezetapparaten  
en een waterkoker
Een warm kopje koffie of thee is  
in een handomdraai gezet met de  
mobiele koffiezetapparaten en water-
koker van WAECO aan boord.

Afzuigkappen

Afzuigkap met ventilator of circulatie:  
twee verschillende uitvoeringen die  
kookdampen geen kans geven. 
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3.37

gas

30 mbar // Art.nr.: 9103300164 // prijs: € 229,00

extra adapter voor gasaansluiting 30 mbar
Art.nr.: 9103300169 // prijs: € 7,00

Koffergrill met verwarmingsfunctie

koFFergrill  
MET VErWArMiNgSFUNCTiE

Mijn  
Voordelen
≥  effectieve grill- en  

ver-warmingsfunctie  
in één

≥  snel en probleemloos 
van functie wisselen

≥  ook geschikt voor het 
warmhouden van eten

≥  snel op te bouwen en 
meteen te gebruiken

Met verwarmings- 
functie

Als tijdens het verloop van een gezellige barbeque avond de temperatuur daalt, begint men te rillen van de kou.  
Handig dat u deze compacte barbeque op gas dan kunt ombouwen tot een straalkachel die aangename warmte  
verspreidt! Om gebruik te kunnen maken van de verwarmingsfunctie, wordt de grillplaat die voorzien is van  
warmteplaten eenvoudig gedraaid en omhoog gezet. Tijdens het barbequeën werkt de met keramische pitten  
uitgeruste grill buitengewoon efficiënt: sterke gelijkmatige warmte wordt direct op de grillwaren gericht.

Dometic Consul
Koffergrill met verwarmingsfunctie

≥ Vermogen: 4800 watt 
≥ gasverbruik: 350 g / h
≥  Effectieve grill- en verwarmingsfunctie in één
≥  Milieuvriendelijk grillplezier zonder rook, as of vonkenregen
≥  gemakkelijk op en af te bouwen, dankzij de koffer makkelijk mee te 

nemen en op te bergen
≥  4 in hoogte verstelbare poten, verstelbaar bereik 200 mm
≥  Kleur van de koffer: antraciet
≥  Zijwanden: plaatstaal
≥  grill met keramische pitten voor de directe toevoer van warmte 

zonder warmteverlies
≥  grillspies met 2 vleeshouders, grillrooster, houder voor grillrooster 

en schaal van aluminium bij de levering inbegrepen
≥  gewicht: 10 kg
≥  Afmetingen (b x h x d): 620 x 128 x 288 mm (gesloten) 

Afmeting [b x d]: lekschaal met rooster: 544 x 238 mm
≥  gasslang en gasdrukregelaar niet bij de levering inbegrepen



151

Alle prijzen zijn vrijblijvende adviesprijzen inclusief BTW.

M
ob

ie
le

 k
eu

ke
n 

op
lo

ss
in

ge
n

grill- en kookpleZier  
VOOr ONDErWEg gas

Koffergrill
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30 mbar // Art.nr.: 9103300172 // prijs: € 155,00

extra adapter voor gasaansluiting 30 mbar
Art.nr.: 9103300169  // prijs: € 7,00

3.37

30 mbar // Art.nr.: 9103300174 // prijs: € 145,00

extra adapter voor gasaansluiting 30 mbar
Art.nr.: 9103300169  // prijs: € 7,00

3.37

3.37

onze tip!
Wilt u weten of u nog voldoende 
gas heeft; De nieuwe Dometic 
gasChecker laat u binnen enkele 
seconden de vulstand van normale 
gasflessen weten!

zie p. 165

De praktische koffergrills van Dometic zijn al meer dan 30 jaar felbegeerd bij kampeerders die graag koken in de bui-
tenlucht. Ze werken op gas, zijn in een handomdraai opgebouwd en meteen klaar voor gebruik. Terwijl het vlees op de 
grill ligt, kunnen de groenten garen op de kookplaat. Doordat de branders bovenop liggen ontstaat er geen rook, as of 
vonkenregen.

Dometic afdekhoes geschikt voor de  
koffergrills Consul, Classic 1 & 2

koffergrill beschermhoes:  
geschikt voor de koffergrills Classic 1 en Consul
≥   Materiaal 30 % polyester en 70 % PVC 

Art.nr: 9103500360 // prijs: € 18,00

koffergrill beschermhoes:  
geschikt voor de koffergrills Classic 2 en Consul
≥   Materiaal 30 % polyester en 70 % PVC 

Art.nr. 9103500361 // prijs: € 17,00

Dometic CrAMEr Classic 1
Koffergrill met drie kookplaten

≥ Vermogen: 5300 watt
≥ gasverbruik: 385 g / h
≥  gasaansluiting: 30 mbar
≥ Aantal pitten: 3
≥  Kleur van de koffer: antraciet
≥  Zijwanden: aluminium
≥  Pitten en kookplaten van rVS, gemakkelijk op- en af te bouwen, 

koffer voor eenvoudig transport, 4 in hoogte verstelbare poten, 
verstelbaar bereik 200 mm, grillspies met 2 vleeshouders, 
grillrooster, houder voor het grillrooster, lekschaal van aluminium 

≥  gewicht: 10 kg
≥  Afmetingen (b x h x d): 620 x 128 x 288 mm (dicht) 

Afmeting [b x d]: lekschaal met rooster: 544 x 238 mm
≥  gasslang en gasdrukregelaar niet bij de levering inbegrepen

Dometic CrAMEr Classic 2
Koffergrill met twee kookplaten

≥ Vermogen: 4300 watt 
≥ gasverbruik: 320 g / h
≥  gasaansluiting: 30 mbar
≥ Aantal pitten: 2
≥  Kleur van de koffer: antraciet
≥  Zijwanden: aluminium
≥  Pitten en kookplaten van rVS, gemakkelijk op- en af te bouwen, 

koffer voor eenvoudig transport, 4 in hoogte verstelbare poten, 
verstelbaar bereik 200 mm, grillspies met 2 vleeshouders, 
grillrooster, houder voor grillrooster, lekschaal van aluminium

≥  gewicht: 8 kg
≥  Afmetingen (b x h x d): 510 x 128 x 288 mm (gesloten)  

Afmetingen (b x d): lekschaal met rooster: 435 x 238 mm
≥  gasslang en gasdrukregelaar niet bij de levering inbegrepen
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3.37

doMetiC ACCessoires  
VOOr KOFFErgrill CONSUl, ClASSiC 1 & 2

1)  dienbladhouders: geschikt voor alle CrAMEr grills, hangend aan 
de zijkant, per paar leverbaar, verchroomde dienbladhouder,  
afmetingen (b x d) ca. 270 x 170 mm

Art.nr: 9103300804 // prijs: € 24,00

2)  grillkorf midi: breedte van de korf 320 mm, voor alle grills met een 
binnenafmeting van 35 – 48 cm, voor 2-pits grills

Art.nr: 9103300800 // prijs: € 21,00

3)  grillkorf maxi: breedte van de korf 480 mm, voor alle grills met een 
binnenafmeting van 52 – 62 cm, voor 3-pits grills

Art.nr: 9103300801 // prijs: € 24,00

4)  Accu grillmotor 1,5 volt: voor 1,5 volt accu, storingsonderdrukking, 
wordt zonder batterij geleverd

Art.nr: 9103300802 // prijs: € 13,00

5)  Combi-grillmotor: naar keuze voor 230 volt net of 1,5 volt accu,  
wordt zonder batterij geleverd

Art.nr: 9103300807 // prijs: € 22,00

6)  230 volt grillmotor: voor 230 volt, hoog vermogen,  
voor grillwaren tot 15 kg

Art.nr: 9103300803 // prijs: € 36,00

7)  tas: voor alle Dometic koffergrills. 
≥   groot hoofdvak met ritssluiting en veel opbergruimte, afzonderlijk vak 

met klittebandsluiting bijv. voor het bewaren van het grillbestek,  
verstelbare schouderriem met versteviging, 2 verstevigde draaggrepen

≥   Materiaal: 100 % polyester

Art.nr: 9103500119 // prijs: € 17,00

1

4 5

2

3

6

7

Accessoires voor koffergrills
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Alle prijzen zijn vrijblijvende adviesprijzen inclusief BTW.

perfectCoffee MC 08

3.13 3.13

12 volt dC12 volt dC

3.14

tot  
8 kopjes

WAECO  
PerfectCoffee MC 08
luxe koffiezetapparaat, voor 8 kopjes

≥  inhoud: 8 kopjes (750 ml)
≥  Aansluitspanning: 12 volt DC
≥  gemiddeld opgenomen vermogen:  

200 watt
≥  Automatische uitschakeling,  

comfortabele bediening, afneembaar 
waterreservoir, robuuste relaistechniek, 
wand- of bodemmontage

≥  gewicht: 1,8 kg
≥  Afmetingen (b x h x d):  

285 x 320 x 100 mm
≥  E-keur (EMC / voertuig-richtlijnen),  

12 Volt // Art.nr.: 9103533005  
prijs: € 100,00

WAECO  
PerfectCoffee MC 01
Koffiezetapparaat voor 1 kopje

≥  inhoud: 150 ml
≥  Aansluitspanning: 12 volt DC
≥  gemiddeld opgenomen vermogen:  

180 watt
≥  Korte doorlooptijd, automatische 

uitschakeling, droogkookbeveiliging, 
permanent filter, status indicatie

≥  gewicht: 0,8 kg
≥  Afmetingen (b x h x d):  

135 x 190 x 110 mm  
(incl. bevestigingskit)

12 Volt  // Art.nr.: 9103533009  
prijs: € 19,95

WAECO  
PerfectKitchen MCK 750
Waterkoker

≥  inhoud: ca. 0,75 liter
≥  Aansluitspanning: 12 volt DC
≥  gemiddeld opgenomen vermogen:  

200 watt
≥  Automatische uitschakeling bij het  

bereiken van het kookpunt, droog- 
kookbeveiliging, status indicatie

≥  gewicht: 0,8 kg
≥  Afmetingen (b x h x d):  

190 x 205 x 125 mm  
(incl. bevestigingskitw)

≥  E-keur (EMC / voertuig-richtlijnen),  

12 Volt  // Art.nr.: 9103533003  
prijs: € 49,00

12 volt dC

Mijn Voordelen

≥ Automatische uitschakeling

≥ droogkookbeveiliging

≥ robuuste relaistechniek

≥  Wand- of bodemmontage 

koFFie oF tHee?
Overal op voorbereid met WAECO! Koffieliefhebbers kunnen zich onderweg  
laten verwennen door twee klassieke koffiezetapparaten: een „single”-mo-
del en een uitvoering voor 8 kopjes. Voor thee of bouillon kan de waterkoker  
worden gebruikt. Zowel de koffiezetapparaten als de waterkoker zijn speciaal 
voor mobiel gebruik ontworpen.
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doMetiC MW 13 
iNBOUW MAgNETrON MET grill
Een keuken zonder magnetron? Dat kan toch niet? De magnetron van Dometic is speciaal ontwikkeld als inbouw  
oplossing voor vrijetijdsvoertuigen waarbij veiligheid, ruimtebesparing en vermogen hoog in het vaandel staan. Om 
te garanderen dat de gerechten gelijkmatig worden verwarmd, werkt het toestel volgens het driedimensionale Dual  
Emission System principe. Ook de Jet-Defrost-functie is uiterst efficiënt: tot 85% sneller dan andere ontdooifuncties!

nieUW! Dometic MW 13
De eerste volledig geïntegreerde magnetron

≥  Speciaal ontwikkeld voor inbouw in caravans en campers
≥  Optimaal ontdooien en verwarmen van gerechten 
≥  Talrijke handige functies
≥  Aansluitspanning: 230/240 volt
≥  gewicht: 17,5 kg
≥  Afmetingen (b x h x d):  

367 x 484 x 417 mm (zonder inbouwframe)

Art.nr.: 9102304936 // prijs: € 459,00

3.47

nieUW 
De eerste volledig  

geïntegreerde  
magnetron

1.  Pauze/stop-functie: om het verwarmingsproces te onderbreken 
of af te breken

2.  grillfunctie: om gerechten te gratineren of bakken

3.  Timer met klok en akoestisch signaal: om de bereiding 
van  gerechten exact te timen

4.  Jet-Defrost-functie: bijzonder snel en grondig ontdooien van 
gerechten. Tot 85% sneller dan gebruikelijke ontdooifuncties!

5.  Snelstart: voor snel opwarmen van soepen en dranken

 1  2 3 4 5

Mijn Voordelen

≥  speciaal voor de inbouw in 
caravans en campers: geen 
vermogensverlies, zeer 
veilig en ruimtebesparend

≥  3d dual emission system: 
gelijkmatig verwarmen van 
gerechten 

≥  Cooling down-functie: 
automatisch afkoelen en 
uitschakelen na ieder  
gebruik 

Accessoires voor koffergrills
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Alle prijzen zijn vrijblijvende adviesprijzen inclusief BTW.

Cake of pizza bakken, braden of een haantje grillen, een 
ovenschotel gratineren … met de in te bouwen ovens van 
Dometic tovert u ook op reis de heerlijkste gerechten op 
tafel. Temperatuur en grillfunctie (behalve bij de CMBOA)  
kunnen eenvoudig worden ingesteld. De modellen FO211gT / 
FO311gT hebben zelfs een roterende plaat voor het opwarmen 
van maaltijden in de grill. Alle modellen zijn voorzien van een 
bakblik en rooster (uitgezonderd FO211gT). 

Zin oM te bAkken  
EN TE grillEN?

3.38

3.37

3.38

3.37

Uniek op de markt:

geïntegreerde 
draaischijf

Uniek op de markt:

geïntegreerde 
draaischijf

Dometic FO211gT
Oven met grill

≥  Aansluitspanning: 12 volt DC (elektrische ontsteking)
≥  Vermogen: 1,2 kW (oven), 1,6 kW (grill)
≥  gasverbruik: 87 g / h (oven), 116 g / h (grill)
≥  gasaansluiting: 30 mbar
≥  Capaciteit oven: 20 liter
≥  Thermostaat, binnenverlichting, elektrische 12 volt ontsteking, 

beveiligd ontstekingssysteem, grill, deurscharnier onderaan, 
rook afvoeraansluiting, draaiplateau, gelaagde glazen deur met 
vergrendeling

≥  gewicht: 13,2 kg
≥  Afmetingen (b x h x d): 530 x 310 x 410 mm
≥  inbouwmaten (b x h x d): 504 x 283 x 460 mm

Art.nr. 9102302150 // prijs: € 579,00

Dometic FO311gT
Oven met grill

≥  Aansluitspanning: 12 volt DC (elektrische ontsteking)
≥  Vermogen: 1,2 kW (oven), 1,6 kW (grill)
≥  gasverbruik: 87 g / h (oven), 116 g / h (grill)
≥  gasaansluiting: 30 mbar
≥  Capaciteit oven: 30 liter
≥  Thermostaat, binnenverlichting, elektrische 12 volt ontsteking, 

beveiligd ontstekingssysteem, grill, deurscharnier onderaan, 
rook afvoeraansluiting, draaiplateau, gelaagde glazen deur met 
vergrendeling, rooster en bakplaat inbegrepen in leveringsomvang

≥  gewicht: 19,5 kg
≥  Afmetingen (b x h x d): 530 x 430 x 415 mm
≥  inbouwmaten (b x h x d): 500 x 410 x 460 mm

Art.nr. 9102302151 // prijs: € 629,00

Dometic CBCg
Oven met grill

≥  Aansluitspanning: 12 volt DC (elektrische ontsteking)
≥  Vermogen: 1,2 kW (oven), 1,6 kW (grill)
≥  gasverbruik: 85 g / h (oven), 115 g / h (grill)
≥  gasaansluiting: 30 mbar
≥  Capaciteit oven: 32 liter
≥  Hittebestendig glas en panoramaruit, thermostaat, elektrische  

12 volt ontsteking, grill, binnenverlichting, deurscharnier onderaan, 
geëmailleerde bakplaat, rooster en grillspies van rVS

≥  gewicht: 18,4 kg
≥  Afmetingen (b x h x d): 528 x 430 x 422 mm
≥  inbouwmaten (b x h x d): 484 x 388 x 422 mm

Art.nr. 9103300491 // prijs: € 585,00

Dometic CMBOA
Oven 

≥  Aansluitspanning: 12 volt DC (elektrische ontsteking)
≥  Vermogen: 1,1 kW
≥  gasverbruik: 80 g / h
≥  gasaansluiting: 30 mbar
≥  Capaciteit oven: 18 liter
≥  Hittebestendig glas en panoramaruit, thermostaat, elektrische 

12 volt ontsteking, binnenverlichting, deurscharnier onderaan, 
geëmailleerde bakplaat en pan, rVS rooster

≥  gewicht: 13,7 kg
≥  Afmetingen (b x h x d): 410 x 310,8 x 489,7 mm
≥  inbouwmaten (b x h x d): 398 x 304 x 490 mm

Art.nr. 9103300500 // prijs: € 605,00

Mijn Voordelen

≥  draaischijf en goed geïsoleerde  
gelaagde deur (Fo211gt / Fo311gt)

≥  thermostaat

≥  elektrische 12 volt ontsteking

≥  binnenverlichting

≥  deur en interieur eenvoudig  
te reinigen

gas
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3.37 3.373.37

kookplAAt optiMAAl besCHerMd
Koken met twee of drie pitten in een kleine ruimte – de compacte kookplaten van Dometic maken het mogelijk. Drie 
kookplaten zijn uitgerust met een glazen afdekplaat – een lust voor het oog en heel makkelijk te reinigen. De kookplaat 
sluit precies aan op het werkblad. De ergonomisch gepositioneerde vlamregelaars geven elke kok volledige controle. 
Als er geen pannen op het fornuis staan, kunt u de glasplaat sluiten. Op die manier beschikt u over een extra werkblad 
en tegelijkertijd wordt de kookplaat beschermd.

gas

3.38

praktisch  
en strak  

vormgegeven

Dometic  
Pi8023gl
3-pits kookplaat met glasplaat en glazen afdekplaat

≥  Aansluitspanning 12 volt DC  
(elektrische ontsteking)

≥ Vermogen: 1 x 1,0 kW; 2 x 1,8 kW
≥  Gasverbruik: 335 g/h
≥  Gasaansluiting: 30 mbar
≥  Afdekplaat en oppervlak van hittebestendig  

veiligheidsglas, afneembare verchroomde  
pannendragers, geëmailleerde pitdekseltjes

≥  Gewicht: 3,6 kg
≥  Afmetingen (b x h x d) 560 x 90,5 x 440 mm
≥  Inbouwmaten (b x d): 546 x 428 mm

Artikelnr. 9102302154 // prijs: € 427,00

Dometic  
CE99-ZF460-i-g 
2-pits kookplaat met glazen afdekplaat

≥  Vermogen: 2 x 1,6 kW
≥  gasverbruik: 233 g / h
≥  gasaansluiting: 30 mbar
≥  Afdekplaat van hittebestendig 

veiligheidsglas, afneembare verchroomde 
pannendragers, rVS pitdekseltjes, 
beveiligd ontstekingssysteem

≥  gewicht: 3,3 kg
≥  Afmetingen (b x h x d): 460 x 90 x 335 mm
≥  inbouwmaten (b x d): 440 x 315 mm

Art.nr. 9103300436 // prijs: € 205,00

Dometic  
CE99-ZF460 Black Edition
2-pits kookplaat met glazen afdekplaat

≥ Vermogen: 2 x 1,6 kW
≥ gasverbruik: 233 g / h
≥  gasaansluiting: 30 mbar
≥  Zwart geëmailleerd, zwarte afdekplaat van 

hittebestendig veiligheidsglas, afneembare 
verchroomde pannendragers, rVS  
pitdekseltjes, beveiligd  
ontstekingssysteem

≥  gewicht: 3,3 kg
≥  Afmetingen (b x h x d) 460 x 90 x 335 mm
≥  inbouwmaten (b x d): 440 x 315 mm

Art.nr. 9103301228 // prijs: € 225,00

Dometic  
CE99-DF-i-g
3-pits kookplaat met glazen afdekplaat

≥  Vermogen: 3 x 1,6 kW
≥  gasverbruik: 350 g / h
≥  gasaansluiting: 30 mbar
≥  Afdekplaat van hittebestendig 

veiligheidsglas, afneembare verchroomde 
pannendragers, rVS pitdekseltjes, 
beveiligd ontstekingssysteem

≥  gewicht: 5,1 kg
≥  Afmetingen (b x h x d): 520 x 90 x 445 mm
≥  inbouwmaten (b x d): 510 x 435 mm

Art.nr. 9103300402 // prijs: € 250,00
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Alle prijzen zijn vrijblijvende adviesprijzen inclusief BTW.

beproeFde bAsisAppArAtUUr
Voldoende ruimte voor vier potten of pannen, ergonomische bediening door geïntegreerde, goed zichtbare draaiknoppen …  
functioneel uitgerust – kortom: bijna net zoveel kookcomfort als thuis. De kookplaten van Dometic zijn opvallend 
compact gemaakt van rVS en uitgerust met afneembare pannendragers en een beveiligd ontstekingssysteem.

3.38

3.37 3.373.37

3.383.38

onze tip!
Dometic iNOXCrEAM 
Stralende glans voor rVS oppervlakken
dometic onderhoudstip p. 165          

Dometic  
Pi913
3-pits kookplaat

≥  Aansluitspanning: 12 volt DC  
(elektrische ontsteking)

≥  Vermogen: 2 x 1,0 kW; 1 x 1,8 kW
≥  gasverbruik: 277 g / h
≥  gasaansluiting: 30 mbar
≥  Afneembare verchroomde pannendragers, 

geëmailleerde pitdeksels, beveiligd 
ontstekingssysteem, rubberen afdichting

≥  gewicht: 2,7 kg
≥ Afmetingen (b x h x d): 520 x 90 x 370 mm
≥  inbouwmaten (b x d): 486 x 336 mm

Art.nr. 9102300039 // prijs: € 249,00

Dometic  
Pi8621rP
1-pits kookplaat

≥  Vermogen: 2,3 kW
≥  gasverbruik: 167 g / h
≥  gasaansluiting: 30 mbar
≥  Afneembare verchroomde pannendragers, 

rVS pitdeksels, piëzo-ontsteking,  
beveiligd ontstekingssysteem

≥  gewicht: 1 kg
≥  Afmetingen (b x h x d): 240 x 102 x 320 mm
≥  inbouwmaten (b x d): 216 x 296 mm

Art.nr. 9102300033 // prijs: € 139,00

Dometic 
Pi909
2-pits kookplaat

≥  Vermogen: 1 x 1,0 kW; 1 x 1,8 kW
≥  gasverbruik: 204 g / h
≥  gasaansluiting: 30 mbar
≥  Afneembare verchroomde pannendragers, 

geëmailleerde pitdeksels, piëzo-ontsteking, 
beveiligd ontstekingssysteem, rubberen 
afdichting

≥  gewicht: 1,9 kg
≥  Afmetingen (b x h x d): 420 x 75 x 370 mm
≥  inbouwmaten (b x d): 386 x 336 mm

Art.nr. 9102300038 // prijs: € 172,00

Dometic   
CE94 DF EK2000 NirO
3-pits kookplaat

≥  Vermogen: 3 x 1,6 kW
≥  gasverbruik: 350 g / h
≥  gasaansluiting: 30 mbar
≥  Afneembare verchroomde pannendragers,  

rVS pitdekseltjes, beveiligd 
ontstekingssysteem

≥  gewicht: 4,1 kg
≥  Afmetingen (b x h x d): 500 x 50 x 400 mm
≥  inbouwmaten (b x d): 470 x 370 mm

Art.nr. 9103300441 // prijs: € 199,00

Dometic 
CE88 VF EK2000-i
4-pits kookplaat

≥  Vermogen: 4 x 1,6 kW
≥  gasverbruik: 467 g / h
≥  gasaansluiting: 30 mbar
≥  Afneembare verchroomde pannendragers,  

rVS pitdekseltjes, beveiligd 
ontstekingssysteem

≥  gewicht: 4,1 kg
≥  Afmetingen (b x h x d): 400 x 50 x 500 mm
≥  inbouwmaten (b x d): 370 x 470 mm

Art.nr. 9103300437 // prijs: € 239,00

Dometic 
CE88 ZF EK2000 NirO
2-pits kookplaat

≥  Vermogen: 2 x 1,6 kW
≥  gasverbruik: 233 g / h
≥  gasaansluiting: 30 mbar
≥  Afneembare verchroomde pannendragers, 

rVS pitdekseltjes, beveiligd ontstekings-
systeem

≥  gewicht: 1,6 kg
≥  Afmetingen (b x h x d): 450 x 50 x 325 mm
≥  inbouwmaten (b x d): 430 x 305 mm

Art.nr. 9103300439 // prijs: € 158,00
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gas

koken en AFWAssen   
iN ééN
U wilt besparen op het gebied van ruimte maar niet op kwaliteit? Dan maakt u met deze slimme combinaties van 2-pits 
kookplaat en spoelbak een goede keuze. Van roestvrij staal, in verschillende compacte vormen en eenvoudig te reinigen.

Dometic MO9222r / MO9222l                       3.38

Combinatie van 2-pits kookplaat en spoelbak met glazen afdekplaten

≥  Vermogen: 1 x 1,0 kW; 1 x 1,8 kW
≥  gasverbruik: 204 g / h
≥  gasaansluiting: 30 mbar
≥  2 afdekplaten van hittebestendig veiligheidsglas, afneembare 

verchroomde pannendragers, geëmailleerde pitdekseltjes, piëzo-
ontsteking, beveiligd ontstekingssysteem, sifon AC 540, rubberen 
afdichting, met boring voor waterkraan (Ø 39 mm)

≥  gewicht: 5,8 kg
≥  Afmetingen (b x h x d): 900 x 152 x 370 mm
≥  inbouwmaten (b x d): 793 x 307 mm

MO9222r (spoelbak rechts) // Art.nr. 9102300025 // prijs: € 429,00
MO9222l (spoelbak links) // Art.nr. 9102300024 // prijs: € 429,00

optionele accessoire: waterkraan AC 539 

Dometic MO8322r                                               3.38

Combinatie van 2-pits kookplaat en spoelbak met glazen afdekplaat

≥  Aansluitspanning: 12 volt DC (elektrische ontsteking)
≥  Vermogen: 1 x 1,0 kW; 1 x 1,8 kW
≥  gasverbruik: 204 g / h
≥  gasaansluiting: 30 mbar
≥  Afdekplaat van hittebestendig veiligheidsglas, afneembare 

verchroomde pannendragers, geëmailleerde pitdekseltjes, beveiligd 
ontstekingssysteem, sifon AC 540, rubberen afdichting, met boring 
voor waterkraan (Ø 39 mm)

≥  gewicht: 5,6 kg
≥  Afmetingen (b x h x d): 680 x 142 x 440 mm
≥  inbouwmaten (b x d): 666 x 426 mm

Art.nr. 9102300020 // prijs: € 386,00

optionele accessoire: waterkraan AC 539 

Dometic CE00-MiNi/BO-Hi/27-i-g                  3.37

Combinatie van 2-pits kookplaat en spoelbak met glazen afdekplaat

≥  Vermogen: 2 x 1,6 kW
≥  gasverbruik: 233 g / h
≥  gasaansluiting: 30 mbar
≥  Afdekplaat van hittebestendig veiligheidsglas, afneembare 

verchroomde pannendragers, geëmailleerde pitdekseltjes,  
montage kraan aan binnenkant, beveiligd ontstekingssysteem, 
sifon, rubberen afdichting, met boring voor waterkraan ( Ø 27 mm)

≥  gewicht: 5 kg
≥  Afmetingen (b x h x d): 600 x 145,8 x 445 mm
≥  inbouwmaten (b x d): 590 x 435 mm

Art.nr. 9103300461 // prijs: € 254,00

Dometic KOMBi 840x436-DF-Hi/21-i-2g        3.37

Combinatie van 3-pits kookplaat en spoelbak met glazen afdekplaten

≥  Vermogen: 3 x 1,6 kW
≥  gasverbruik: 350 g / h
≥  gasaansluiting: 30 mbar
≥  2 afdekplaten van hittebestendig veiligheidsglas, afneembare 

verchroomde pannendragers, geëmailleerde pitdekseltjes,  
montage kraan aan binnenkant, beveiligd ontstekingssysteem, 
sifon, rubberen afdichting, met boring voor waterkraan ( Ø 21 mm)

≥  gewicht: 6,1 kg
≥ Afmetingen (b x h x d): 840 x 147 x 436 mm
≥  inbouwmaten (b x d): 820 x 392 mm

Art.nr. 9103300482 // prijs: € 477,00
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Alle prijzen zijn vrijblijvende adviesprijzen inclusief BTW.

Mo917r  
(spoelbak rechts)

Mo917l 
(spoelbak links)

Mo927r  
(spoelbak rechts)

Mo921r  
(spoelbak rechts)

Mo927l 
(spoelbak links)

Mo921l 
(spoelbak links)

onze tip!
Dometic iNOXCrEAM 
Stralende glans voor rVS oppervlakken
dometic onderhoudstip p. 165          

Dometic MO911l                                                  3.38

Combinatie van 2-pits kookplaat met spoelbak

≥  Vermogen: 1 x 1,0 kW; 1 x 1,8 kW
≥  gasverbruik: 204 g / h
≥  gasaansluiting: 30 mbar
≥  Afneembare verchroomde pannendragers, geëmailleerde 

pitdeksels, piëzo-ontsteking, beveiligd ontstekingssysteem,  
sifon AC 540, rubberen afdichting

≥  gewicht: 3,1 kg
≥  Afmetingen (b x h x d): 800 x 125 x 320 mm
≥  inbouwmaten (b x d): 766 x 286 mm

Art.nr. 9102300044 // prijs: € 225,00

optionele accessoire: waterkraan AC 539 // AC 537

Dometic MO917r / MO917l                            3.38

Combinatie van 2-pits kookplaat met spoelbak

≥  Vermogen: 1 x 1,0 kW; 1 x 1,8 kW
≥  gasverbruik: 204 g / h
≥  gasaansluiting: 30 mbar
≥  Afneembare verchroomde pannendragers, geëmailleerde 

pitdeksels, beveiligd ontstekingssysteem, sifon AC 540,  
rubberen afdichting

≥  gewicht: 2,5 kg
≥ Afmetingen (b x h x d): 600 x 120 x 420 mm
≥  inbouwmaten (b x d): 566 x 386 mm

MO917r // Art.nr. 9102300046 // prijs: € 219,00
MO917l // Art.nr. 9102300045 // prijs: € 219,00

optionele accessoire: waterkraan AC 539 // AC 537

Dometic MO921r / MO921l                             3.38

Combinatie van 2-pits kookplaat met spoelbak

≥  Vermogen: 1 x 1,0 kW; 1 x 1,8 kW
≥  gasverbruik: 204 g / h
≥  gasaansluiting: 30 mbar
≥  Afneembare verchroomde pannendragers, geëmailleerde 

pitdeksels, beveiligd ontstekingssysteem, sifon AC 540,  
rubberen afdichting

≥  gewicht: 3,2 kg
≥  Afmetingen (b x h x d): 800 x 135 x 420 mm
≥  inbouwmaten (b x d): 798 x 418 mm

MO921r // Art.nr. 9102300047 // prijs: € 229,00
MO921l // Art.nr. 9102300048 // prijs: € 229,00

optionele accessoire: waterkraan AC 539 // AC 537

Dometic MO927r / MO927l                             3.38

Combinatie van 2-pits kookplaat met spoelbak

≥  Vermogen: 1 x 1,0 kW; 1 x 1,8 kW
≥  gasverbruik: 204 g / h
≥  gasaansluiting: 30 mbar
≥  Afneembare verchroomde pannendragers, geëmailleerde 

pitdeksels, beveiligd ontstekingssysteem, sifon AC 540,  
rubberen afdichting

≥  gewicht: 2,5 kg
≥  Afmetingen (b x h x d): 490 x 120 x 460 mm
≥  inbouwmaten (b x d): 456 x 426 mm

MO927r // Art.nr. 9102300050 // prijs: € 215,00
MO927l // Art.nr. 9102300049 // prijs: € 215,00

optionele accessoire: waterkraan AC 539 // AC 537



160 inbouw spoel- en wasbakken 

Uitvoeringen, de technische vooruitgang dienende veranderingen en leveringsmogelijkheden voorbehouden.

CoMFortAbel AFWAssen
Hier vindt u ook voor de kleinste ruimtes een passende spoelbak: rond of vierkant, in verschillende, maar altijd compacte 
afmetingen. Met een handige glasplaat die na het afwassen gewoon naar beneden geklapt kan worden en dan als extra 
oppervlak of werkblad kan dienen. De wasbakken worden inclusief sifon en rubberen afdichting geleverd.

Dometic VA7306FP               3.38

ronde spoelbak met glazen afdekplaat

≥  Afdekplaat van hittebestendig 
veiligheidsglas, sifon AC 540, rubberen 
afdichting, met boring voor waterkraan  
(Ø 39 mm)

≥  gewicht: 3,5 kg
≥  Afmetingen ( Ø x h): 420 x 148 mm
≥  inbouwmaten (Ø): 400 mm

Art.nr. 9102300030 // prijs: € 194,00
optionele accessoire: waterkraan AC 539 

Dometic VA8005                   3.38

rechthoekige spoelbak met glazen afdekplaat

≥  Afdekplaat van hittebestendig 
veiligheidsglas, sifon AC 540, rubberen 
afdichting, met boring voor waterkraan  
(Ø 39 mm)

≥  gewicht: 2,7 kg
≥  Afmetingen (b x h x d): 420 x 145 x 370 mm
≥  inbouwmaten (b x d): 405 x 355 mm

Art.nr. 9102300027 // prijs: € 162,00
optionele accessoire: waterkraan AC 539 

Dometic VA8006                   3.38

rechthoekige spoelbak met glazen afdekplaat

≥  Afdekplaat van hittebestendig 
veiligheidsglas, sifon AC 540, rubberen 
afdichting, met boring voor waterkraan  
(Ø 39 mm)

≥  gewicht: 3,4 kg
≥  Afmetingen (b x h x d): 420 x 145 x 440 mm
≥  inbouwmaten (b x d): 405 x 425 mm

Art.nr. 9102300028 // prijs: € 163,00
optionele accessoire: waterkraan AC 539 

Dometic 
CE99 B410l-i-g                      3.37

rechthoekige spoelbak met glazen afdekplaat

≥  Afdekplaat van hittebestendig 
veiligheidsglas, sifon, rubberen afdichting

≥  gewicht: 3,3 kg
≥  Afmetingen (b x h x d): 410 x 125 x 335 mm 
≥  inbouwmaten (b x d): 400 x 325 mm

Art.nr. 9103300433 // prijs: € 128,00

Dometic 
CE99 B-Hi/27-i-g                  3.37

rechthoekige spoelbak met glazen afdekplaat

≥  Afdekplaat van hittebestendig 
veiligheidsglas, geïntegreerde vuilnisbak, 
sifon, rubberen afdichting, met boring voor 
waterkraan (Ø 27 mm)

≥  gewicht: 4,1 kg
≥  Afmetingen (b x h x d): 420 x 150,7 x 445 mm
≥  inbouwmaten (b x d): 390 x 435 mm

Art.nr. 9103300424 // prijs: € 138,00

Dometic 
CE99 BTK600/Hi/27-i-g     3.37

Combinatie van spoelbak en afdruipplaat met 
glazen afdekplaat

≥  Afdekplaat van hittebestendig 
veiligheidsglas, geïntegreerde vuilnisbak, 
sifon, rubberen afdichting, met boring voor 
waterkraan (Ø 27 mm)

≥  gewicht: 5,1 kg
≥  Afmetingen (b x h x d): 600 x 136 x 445 mm
≥  inbouwmaten (b x d): 590 x 435 mm

Art.nr. 9103300427 // prijs: € 189,00
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161inbouw spoel- en wasbakken

Alle prijzen zijn vrijblijvende adviesprijzen inclusief BTW.

onze tip!
Dometic iNOXCrEAM 
Stralende glans voor rVS oppervlakken
dometic onderhoudstip p. 165          

Dometic VA928                       3.38

ronde spoelbak

≥  Sifon AC 540, rubberen afdichting
≥  gewicht: 1,0 kg
≥ Afmetingen (Ø x h): 400 x 130 mm
≥  inbouwmaten (Ø): 366 mm

Art.nr. 9102300051 // prijs: € 91,00

Dometic VA910                       3.38

Vierkante spoelbak

≥  Sifon AC 540, rubberen afdichting
≥  gewicht: 1,1 kg
≥  Afmetingen (b x h x d):  

370 x 125 x 370 mm
≥  inbouwmaten (b x d): 336 x 336 mm

Art.nr. 9102300056 // prijs: € 91,00

Dometic VA930                      3.38

Vierkante spoelbak

≥  Sifon AC 540, rubberen afdichting
≥  gewicht: 1 kg
≥  Afmetingen (b x h x d):  

280 x 145 x 380 mm
≥  inbouwmaten (b x d): 272 x 372 mm

Art.nr. 9102300052 // prijs: € 91,00

Dometic VA936                       3.38

Vierkante spoelbak met afdruipplaat

≥  Sifon AC 540, rubberen afdichting
≥  gewicht: 1,5 kg
≥  Afmetingen (b x h x d): 

590 x 125 x 370 mm
≥  inbouwmaten (b x d): 562 x 344 mm

Art.nr. 9102300054 // prijs: € 102,00

Dometic VA945                    3.38

Dubbele spoelbak vierkant

≥  2 sifons AC 540, rubberen afdichting
≥  gewicht: 1,9 kg
≥  Afmetingen (b x h x d): 575 x 100 – 110 x 370 mm
≥  inbouwmaten (b x d): 541 x 340 mm

Art.nr. 9102300055 // prijs: € 128,00

Dometic 
CE02 B325-i                             3.37

ronde spoelbak

≥  Sifon, rubberen afdichting
≥  gewicht: 1,2 kg
≥  Afmetingen (Ø x h): 325 x 125,5 mm
≥  inbouwmaten (Ø): 298 mm

Art.nr. 9103300470 // prijs: € 58,00

Dometic 
CE88-B-i                                   3.37

Vierkante spoelbak

≥  Sifon, rubberen afdichting
≥  gewicht: 1,7 kg
≥  Afmetingen (b x h x d):  

400 x 124 x 325 mm
≥  inbouwmaten (b x d): 370 x 295 mm

Art.nr. 9103300418 // prijs: € 97,00

Dometic                                       3.37

Vuilnisbak met glazen afdekplaat

≥  geïntegreerde afdekking van 
hittebestendig veiligheidsglas, 
uitneembare bak, volume 2 liter

≥  gewicht: 0,8 kg
≥  Afmetingen (b x h x d): 182 x 200 x 192 mm
≥  inbouwmaten (b x d): 172 x 182 mm

Art.nr. 9103300435 // prijs: € 140,00



162 Afzuigkap met ventilator

Uitvoeringen, de technische vooruitgang dienende veranderingen en leveringsmogelijkheden voorbehouden.

AFZUigkAppen  
EN ACCESSOirES
De afzuigkappen van Dometic leiden keukendampen, geuren en vochtige lucht snel naar buiten. De compacte, met  
12 volt motor uitgeruste ventilator wordt niet in het toestel zelf geïntegreerd, maar in de dakventilator. Deze constructie 
zorgt voor een betere luchtstroom met een hoger vermogen. De verbinding naar buiten bestaat uit een flexibele buis en 
een weerbestendige kap die op het dak van het voertuig wordt bevestigd.

3.36

Mijn Voordelen

≥ bijzonder krachtig

≥  Ventilator met twee standen

≥  Uitwasbaar metalen vetfilter

≥  twee geïntegreerde  
halogeenlampen

≥  Waterbestendige dakkoepel

3.36 3.363.36

krachtig!

dakventilator  
van robuust 

kunststof

Dometic CK 400
Afzuigkap met ventilator voorzien  
van 2 standen

≥  Aansluitspanning: 12 volt DC
≥  Capaciteit: 70 / 125 m³ / h
≥  Opgenomen vermogen: 30 watt
≥  Metalen vetfilter, halogeenlamp met  

2 lichtsterktes (2 x 10 watt / 12 volt, gU4)
≥  gewicht: 3 kg
≥  Afmetingen (b x h x d): 400 x 45 x 275 mm
≥  Dakopening (Ø): 105 mm
≥  Dakkoepelafmetingen (h x Ø): 64 x 200 mm
≥  e5 geprüft

Art.nr. 9107300001 // prijs: € 265,00

Dometic CK 150
inbouw afzuigkap met ventilator en 1 stand

≥  Aansluitspanning: 12 volt DC
≥  Capaciteit: 115 m³ / h
≥  Opgenomen vermogen: 30 watt
≥  Ventilator met 1 stand, uitwasbaar metalen 

vetfilter, halogeenlamp met 2 lichtsterktes 
(1 x 20 watt / 12 volt, gU5.3), dakkoepel van 
robuust kunststof

≥  gewicht: 1,9 kg
≥  Afmetingen (b x h x d): 400 x 45 x 165 mm
≥  Kastuitsnijding (b x d): 381 x 142 mm
≥  Dakopening (Ø): 105 mm
≥  Afmetingen dakventilator (h x Ø):  

64 x 200 mm
≥  e5 geprüft

Art.nr. 9107300000 // prijs: € 265,00

Dometic gY 20
Dakventilator zonder motor

≥  Maakt gebruik van het drukverschil 
principe; efficiënte en geluidloze werking 
zonder bewegende onderdelen

≥  gewicht: 0,4 kg
≥  Afmetingen dakventilator (h x Ø):  

64 x 200 mm

Art.nr. 9107300319 // prijs: € 30,00

Dometic gY 11
Dakventilator met motor

≥  Aansluitspanning: 12 volt DC
≥  Capaciteit: 70 / 125 m³ / h
≥  Opgenomen vermogen: 30 watt
≥  Ventilator met 2 standen, krachtige 

ontluchting ook als de motor is 
uitgeschakeld (3 tot 12 m³ / h bij een 
windsnelheid van 1 tot 4 m / s)

≥  gewicht: 0,6 kg
≥  Afmetingen dakventilator (h x Ø):  

64 x 200 mm

Art.nr. 9107300318 // prijs: € 138,00
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163Circulatie afzuigkap

Alle prijzen zijn vrijblijvende adviesprijzen inclusief BTW.

12 volt dC

Mijn Voordelen

≥  eenvoudige inbouw  
zonder het plaatsen  
van afvoerslangen

≥  Uitwasbaar metalen  
vetfilter

≥  Verwisselbaar actief 
koolstoffilter

≥  beide filters makkelijk 
toegankelijk

≥  Ventilator met twee  
standen

≥  geïntegreerde  
verlichting

Het genieten begint Al bij de  
EENVOUDigE iNBOUW
De Dometic CK 2000 is wereldwijd de eerste afzuigkap voor campers en caravans die werkt volgens het recirculatie 
systeem, waardoor er geen luchtafvoer via het dak hoeft plaats te vinden. De lucht wordt in het midden naar boven 
gezogen en de gereinigde lucht wordt vervolgens via de zijkanten en voorkant weer teruggeleid. De luchtkoepel die 
zo ontstaat, vangt alle kookdampen op en garandeert een goed zuigvermogen. Ander pluspunt: het extreem lage 
energieverbruik van slechts 5 watt!

twee  
geïntegreerde  
halogeenlampen

Verwisselbaar 
actief  
koolstoffilter

Uitwasbaar  
metalen vetfilter

3.36

+

Circulatie  
afzuigkap

Dometic CK 2000
Circulatie afzuigkap met verwisselbaar actief koolstoffilter

≥  Aansluitspanning: 12 volt DC
≥  Capaciteit: 38 / 45 m3 / h
≥  Opgenomen vermogen: 5 watt
≥  Ventilator met 2 standen, 2 geïntegreerde halogeenlampen  

(2 x 10 watt / 12 volt, gU4), 2 lichtsterktes, uitwasbaar metalen 
vetfilter, uitwisselbaar koolstoffilter

≥  gewicht: 2,2 kg
≥ Afmetingen (b x h x d): 400 x 56 x 280 mm

CK 2000 // Art.nr. 9107300002 // prijs: € 265,00

Actief koolstoffilter (dubbelpak) // Art.nr. 9107300007  
prijs: € 24,00



164 Accessoires

Uitvoeringen, de technische vooruitgang dienende veranderingen en leveringsmogelijkheden voorbehouden.

Dometic sifons
≥  Sifon, afvoer met hoek, Ø 25 mm

AC 530 // Art.nr. 9102300082
prijs: € 13,00

≥  Sifon, rechte afvoer, Ø 25 mm

AC 535 // Art.nr. 9102300083
prijs: € 13,00

≥  Sifon, afvoer met hoek, Ø 20 mm

AC 540 // Art.nr. 9102300084
prijs: € 13,00

≥  Sifon, rechte afvoer, Ø 20 mm

AC 545 // Art.nr. 9102300085
prijs: € 13,00

≥  Sifon, dubbele afvoer, Ø 25 mm

AC 557 // Art.nr. 9102300086
prijs: € 16,00

AC 539 AC 537

rechte afvoer,  
Ø 20 / 25 mm

Afvoer met hoek,  
Ø 20 / 25 mm

dubbele afvoer,  
Ø 25 mm

3.38Dometic waterkranen
≥  Kunststof, kleur: chroom
≥  Max. waterdruk 1,5 bar 

Max. watertemperatuur 65 °C

AC 539 // Art.nr. 9102300076
prijs: € 71,00

≥  Messing, kleur: chroom

AC 537 // Art.nr. 9102300077
prijs: € 109,00

ACCessoires  
VOOr SPOElBAKKEN
Hiermee wordt uw keuken compleet: de kranen zijn eenvoudig in gebruik en robuust.
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Alle prijzen zijn vrijblijvende adviesprijzen inclusief BTW.

Accessoires

strAlend SCHOON
Met het juiste onderhoud blijft de hoogwaardige rVS keukenapparatuur van 
Dometic hun schoonheid behouden.  Dometic iNOXCrEAM is speciaal hier-
voor ontwikkeld.

                        
      

     
     

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

     
  d

ometic inoXCreAM
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einiging en onderhoud - strale
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VUlstAndindiCAtor 
iS Er gENOEg gAS?

Dometic  
gasChecker gC100 4:28

indicator voor vulstandniveau van normale  
propaan- en butaangasflessen.

≥  Betrouwbare niveaumeting door  
ultrasone geluidsgolven

≥  Eenvoudig in gebruik
≥  Voor alle stalen en aluminium gasflessen 

met een doorsnee van 200 - 350 mm
≥  ideaal voor op de camping, tijdens het 

varen of gewoon thuis.
≥  gewicht: 25 g
≥ Afmetingen: ø 16 x 113 mm
≥  getest op explosieveiligheid

Artikelnr.: 9103500697 // prijs: € 41,00

   
Dometic iNOXCrEAM 3:38

Voor reiniging en onderhoud van alle  
rVS oppervlakken.

≥  ideaal voor Dometic kookplaten en  
spoelbakken

≥  Eenvoudig te gebruiken
≥  Zuinig in gebruik
≥ inhoud: 250 ml

Artikelnr.: 9103500483 // prijs: € 9,00 

Binnen enkele seconden weet u meer! Zo snel laat de gasChecker van  
Dometic u zien hoe vol (of leeg) uw gasfles is. Houd de sonde (meter) horizon-
taal op verschillende plaatsen tegen de fles. Als zich op het meetpunt gas in de 
fles bevindt, gaat het lampje van de gasChecker groen branden. Op plaatsen 
waar zich geen gas in de fles bevindt, wordt het lampje rood.

gasChecker 
Video bekijken



166 Mobiele sanitaire oplossingen

Mijn  
WELZijn

CareTabs Video 
bekijken
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p. 
174

MobiELE saniTairE opLossingEn

Cassette toiletten 170 

Draagbare toiletten 172 

Hygiëne accessoires 174

ECO

niEUW
Dometic GreenCare tabs

net zoals thuis

Compromissen op het vlak van hygiëne alleen omdat u 
onderweg bent? Geen sprake van. Alleen al vanwege 
de beperkte ruimte in een vrijetijdsvoertuig. Gun uzelf 
daarom het comfort van een mobiel toilet van Dometic 
en voel uzelf ook op reis thuis.

praktischer 
kan bijna  

niet!



168 Mobiele sanitaire oplossingen

Uitvoeringen, de technische vooruitgang dienende veranderingen en leveringsmogelijkheden voorbehouden.

UiTErsT  
EffECTiEVE  

ToiLETrEinigEr  
in TabLETVorM

Voorgedoseerd en ruimtebesparend verpakt!

HET DOMETIC  
SANITAIR PROGRAMMA
Wij willen dat u zich overal thuis voelt. Dat is het idee achter ons assortiment van sanitaire voorzieningen; door-
dachte mobiele toiletten alsook toiletaccessoires die praktisch en eenvoudig zijn in het gebruik. Pluk de vruchten  
van jarenlange ontwikkeling: comfortabele oplossingen op maat, uitstekende hygiëne en een heerlijk fris gevoel 
zonder vervelende luchtjes.
geniet van een comfortabel en schoon toilet – natuurlijk van Dometic!
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 p. 171

 p. 172p. 170

 p. 174

De CT 4000 is een luxueus toilet. U wordt onder andere  
verwend met een hoogwaardige, eenvoudig te reinigen 
keramische binnenpot en een plaatsbesparende ron-
de zitting. Deze kan in beide richtingen tot wel 90° wor-

den versteld;dat biedt nog eens bewegingsvrijheid. De  
draagbare toiletten van de Dometic 970-serie zijn zeer 
compact, makkelijk hanteerbaar en uiterst voordelig.

Toiletten voor campers en caravans

Dometic renew Kit
De Dometic Renew Kit geeft oudere toiletten hun 
glans terug. Alle belangrijke onderdelen worden  
vervangen: een eenvoudige en voordelige oplossing. 

Geschikt voor de toilet modellen Dometic CT 3000/ 
CT 4000. Ideaal voor tweedehands voertuigen!

Dometic Care  
toiletaccessoires 
Speciaal ontwikkeld voor gebruik in  
mobiele toiletten: snel oplosbaar toilet-
papier en een praktisch voorgedoseerde 
reinigingsmiddel voor de vuilwatertank. 
De nieuwe Dometic GreenCare tabs zijn 
bovendien extra milieuvriendelijk.

Dometic CT 4000 serie

prijs: vanaf € 575,00

Dometic 970 serie

prijs: vanaf € 107,00

niEUW

niEUW



Uitvoeringen, de technische vooruitgang dienende veranderingen en leveringsmogelijkheden voorbehouden.

170 Cassettetoiletten

LUXE TEr pLaaTsE:  
HET PERFECTE CAMPERTOILET

≥  Krasbestendige keramische binnenpot 
Lichtgewicht keramiek, stijlvol  
vuilwerend en uiterst eenvoudig te reinigen.

≥  geoptimaliseerde vormgeving 
De wc-pot is perfect op de menselijke 
anatomie afgestemd. 
 

≥  Zeer effectieve spoeling 
Verbetering van de spoelprestatie met 15% 
door geoptimaliseerde spoelring en 
vacuümbreker

Mijn VoorDELn
 ≥  Anatomisch geoptimaliseerde toiletpot 

met eenvoudig te reinigen keramische 
binnenpot.

≥  Plaatsbesparende ronde zitting; in beide 
richtingen tot 90° verstelbaar

≥  Krachtige spoeling

≥  Gering totaalgewicht

≥  Grootste vuilwatertank op de markt  
(19 liter), eenvoudig te ledigen

≥  Zekerheid dankzij vulstandindicator

≥  Leverbaar met of zonder spoelwatertank

≥  Eenvoudig uit te wisselen met  
bestaande toiletten

 Onze klanten en de vakwereld onderwerpen onze producten 
aan een nauwgezette inspectie. Daarom verheugt het ons 
dat Dometic bij de testen en de lezerskeuze bijna altijd weer 
op de eerste plaats eindigt!

Kunststof is verleden tijd, lichtgewicht keramiek is het materiaal van nu! 

Met het cassettetoilet Dometic CT 4000 brengt u het comfort dat u thuis gewend bent aan boord. Dit toilet combineert 
functionaliteit en een laag gewicht met hoogwaardige materialen en een modern design. 

onze tip 
Dometic Care tabs

p. 
174



Cassettetoiletten

Alle prijzen zijn vrijblijvende adviesprijzen inclusief BTW.

171

Plus geïntegreerde  
spoelwatertank

Dometic CTS 4110   7.01

Cassette toilet met hoogwaardige, krasbestendige keramische  
binnenpot

≥  Capaciteit vuilwatertank: 19 liter
≥  Kleur: wit
≥  Afmetingen (b x h x d): 382 x 672 x 530 mm
≥  Gewicht: 12,0 kg 
≥  Aansluitspanning: 12 V DC
≥  Opgenomen vermogen: max. 5 A bij externe pomp
≥  Tot 30 % minder gewicht in vergelijking met volkeramische toiletten

Art.nr. 9107100630 // prijs: € 575,00
Reservecassette // Art.nr. 9107100607 // prijs: € 189,00 
Serviceluik SK 5 // 360 x 310 mm   
Art.nr. 9104100202 // prijs: € 65,00

Dometic CTW 4110
Cassette toilet met hoogwaardige, krasbestendige keramische 
binnenpot en geïntegreerde spoelwatertank 

≥  Capaciteit vuilwatertank: 19 liter
≥  Capaciteit spoelwatertank: 7 liter
≥  Kleur: wit
≥  Afmetingen (b x h x d): 382 x 672 x 530 mm
≥  Gewicht: 12,5 kg
≥  Aansluitspanning: 12 V DC
≥  Opgenomen vermogen: max. 2 A bij interne pomp
≥  Tot 30 % minder gewicht in vergelijking met volkeramische toiletten

Art.nr. 9107100629 // prijs: € 607,00
Reservecassette // Art.nr. 9107100607 // prijs: € 189,00
Serviceluik SK 5 // 360 x 310 mm   
Art.nr. 9104100202 // prijs: € 65,00

M
ob

ie
le

 s
an

it
ai

re
 o

p
lo

ss
in

ge
n

CT 4000 serie: voorbereid voor aansluiting op een s.o.g. beluchtingssysteem
Nare geurtjes in de toiletruimte zijn storend, vooral in campers en caravans waar ruimte vaak beperkt is.  Het S.O.G. beluchtingssysteem kan 
hierbij een helpende hand bieden. Het leidt de gassen die de geur veroorzaken via een flexibel leidingstelsel naar buiten. 
Beide CT 4000 modellen zijn voorbereid voor aansluiting op het S.O.G.-systeem. Dit kan zonder problemen achteraf geïnstalleerd worden.

ook af-fabriek een groot succes!
 Referentielijst van de Dometic CT 3000 serie – de voorganger van de CT 4000:

niEUW! Dometic Renew Kit  7.01

Als nieuw; deze vervangingsset doet wonderen als uw Dometic toilet 
verouderd is of van de vorige eigenaar van uw voertuig stamt. In plaats 
van het toilet volledig te vervangen, worden alleen de versleten onder- 
delen vervangen. Dat bespaart tijd en geld!

Complete set, bestaande uit:
≥ Toiletbril incl. deksel
≥ Spoelringafdekking
≥ Vuilwatertank
≥ Reinigingsmiddel

Art.nr.: 9103540058 // prijs: € 152,00

   Eenvoudig vervangen 

  schoon en hygiënisch 

   inclusief Dometic greenCare tabs voor de vuilwatertank

niEUW
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Uitvoeringen, de technische vooruitgang dienende veranderingen en leveringsmogelijkheden voorbehouden.

CoMpaCTE hygiënE:  
DRAAGBARE TOILETTEN
Klein maar fijn. Met zijn handige en plaatsbesparende vorm brengt de 970 serie hygiëne en comfort in uw camper/
caravan, tent of vouwwagen. In een kleine ruimte zijn veel nuttige functies ondergebracht die ervoor zorgen dat u zich 
ook op reis thuis voelt.

onze tip 
Dometic Care tabs

p. 
174

Luchtdruk opbouwen Greep eruit trekken Eén keer drukken Gemakkelijk legen

hygiëne in een handomdraai 

1 2 3 4

Mijn 
VoorDELEn
≥  Draagbaar toilet  

in 2 afmetingen  
en 2 kleuren

≥  Grote spoelwatertank 
van 8,7 liter tot  
27 spoelingen

≥  Drukknopbediening

≥  Krachtige 360° 
drukspoeling voor een 
doeltreffende reiniging

≥  Indicatie van de 
vulstand en beveiligd 
tegen overstromen

≥  Geniaal systeem om te 
ledigen: extra lange, 
draaibare afvoerbuis 
en ventilatie openingen 
voor ledigen zonder  
te spatten

≥  Extra tanks en 
bevestigingskit  
als accessoires
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7.01 7.01

Schoon  
resultaat  
voor een  

kleine prijs

+  Extra tanks  
DTK972 / DTK976
Ideaal als extra afvalwateropslag aan boord

≥  Capaciteit vuilwatertank: 9,8 liter (DTK972) resp. 18,9 liter (DTK976)
≥  Materiaal: ABS
≥  Kleur: grijs
≥  Afmetingen (b x h x d):  

333 x 190 x 387 mm (DTK972), 333 x 270 x 387 mm (DTK976)
≥  Gewicht: 1,8 kg (DTK972), 2,3 kg (DTK976)

Dometic DTK972 // Art.nr. 9107100030 // prijs: € 59,00
Dometic DTK976 // Art.nr. 9107100031 // prijs: € 84,00

+  Bevestigingskit voor 970 serie
≥  Voor een eenvoudige en veilige montage

Art.nr. 9108559158 // prijs: € 23,50

basismodel 
Dometic 972
Plaatsbesparend draagbaar toilet met 360°-drukspoeling

≥  Capaciteit spoelwatertank: 8,7 liter
≥  Capaciteit vuilwatertank: 9,8 liter
≥  Materiaal: ABS
≥  Kleur: wit / beige of wit / grijs
≥  Afmetingen (b x h x d): 333 x 317 x 387 mm
≥  Gewicht: 5,4 kg

Dometic 972, wit / beige // Art.nr. 9108557678 // prijs: € 107,00
Dometic 972, wit / grijs // Art.nr. 9108557679 // prijs: € 107,00

Meer vuilwatervolume 
Dometic 976
Plaatsbesparend draagbaar toilet met 360°-drukspoeling

≥  Capaciteit spoelwatertank: 8,7 liter
≥  Capaciteit vuilwatertank: 18,9 liter
≥  Materiaal: ABS
≥  Kleur: wit / beige of wit / grijs
≥  Afmetingen (b x h x d): 333 x 387 x 387 mm
≥  Gewicht: 5,9 kg

Dometic 976, wit / beige // Art.nr. 9108557680 // prijs: € 120,00
Dometic 976, wit / grijs // Art.nr. 9108557681 // prijs: € 120,00

7.01

7.01

Dometic PowerPump
Krachtige drukwaterpomp

≥  Zelfaanzuigend – kan boven de watertank  
worden gemonteerd

≥ Beveiligd tegen drooglopen
≥ Onderhoudsvrije membraanpompuitvoering
≥ Materiaal: metaal/PP
≥ Aansluitspanning: 12 volt, 24 volt
≥  Afmetingen (b x h x d):  9107100051/-52/-53: 210 x 98,5 x 87,5 mm 

9107100054/-55: 244 x 98,5 x 87,5 mm
≥ Uitschakeldruk: 9107100051: 1,4 bar / 2,2 Ah
  9107100052: 2,1 bar / 3,0 Ah
  9107100053: 2,1 bar / 1,5 Ah
  9107100054: 2,8 bar / 6,0 Ah
  9107100055: 2,8 bar / 3,0 Ah

PP127, 7 l/min, 12 V // Art.nr.: 9107100051 // prijs: € 83,00 
PP1210, 10 l/min, 12 V // Art.nr.: 9107100052  // prijs: € 94,00 
PP2410, 10 l/min, 24 V // Art.nr.: 9107100053  // prijs: € 94,00  
PP1217, 17 l/min, 12 V // Art.nr.: 9107100054  // prijs: € 105,00  
PP2417, 17 l/min, 24 V // Art.nr.: 9107100055   // prijs: € 299,00 

7.04

PowerPump drukwaterpompen van Dometic zijn speciaal  
ontwikkeld voor campers en boten. Ze zijn zelfaanzuigend, 
energiezuinig en beveiligd tegen drooglopen. Vibratiedempende 
montagevoeten zorgen voor een geluidsarme werking.  
Vijf uitvoeringen allen voorzien van een filter, drie  
slangaansluitingen van 12,5 mm (1/2") en een gepatenteerd 
kliksysteem voor een snelle en eenvoudige slangverbinding.

Drukwaterpompen:
robuust en voordelig
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Uitvoeringen, de technische vooruitgang dienende veranderingen en leveringsmogelijkheden voorbehouden.

praKTisChEr Kan bijna niET! 
TOILETREINIGER IN TABLETVORM
gebruikelijke toiletvloeistoffen brengen onnodig  
gewicht met zich mee, worden snel overgedoseerd en  
morsen is niet ongebruikelijk... 
De uiterst effectieve tabs van Dometic zijn veel lichter dan 
een fles en hebben weinig ruimte nodig. Ze zijn voor- 
gedoseerd en worden samen met de zelfoplossende folie 
in de tank gelegd. Voordeel: handen en omgeving blijven 

schoon en de dosis is altijd de juiste. Met de nieuwe  
Dometic GreenCare tabs slaat Dometic ook de groene weg 
in. Laat u overtuigen door deze moderne, milieuvriendelijke 
vorm van hygiëne in uw mobiele toilet. Eenmaal gebruikt 
dan wilt u niets anders meer!

  praKTisCh, sChoon En EffiCiënT:  
TOILETREINIGER IN TABLETVORM VAN DOMETIC

Toiletreinigingstabs van 

Dometic zijn licht, nauw-

keurig voorgedoseerd en  

de handen blijven schoon.Vergeet de onpraktische 

flessen en de daarbij  

behorende overdosissen en 

het morsen van vloeistof.
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7.03

Dometic ComfortCare

Speciaal, snel oplosbaar toiletpapier voor 
comfort zoals thuis

≥  Snel oplosbaar, voorkomt hierdoor 
 verstoppingen 

≥ Dubbele laag
≥ Extra zacht
≥  Vergemakkelijkt het legen van de  

vuilwatertank
≥ hoeveelheid: 4 stuks

Art.nr.: 9107200081 // prijs: € 4,00

7.03

niEUW!  
Dometic GreenCare tabs

Zeer effectief reinigingsmiddel voor de  
vuilwatertank. Breekt fecaliën af en voorkomt 
onaangename geuren.

≥ Krachtig en milieuvriendelijk
≥ Verpakt in zelfoplossende folie
≥ Slechts 1 tab per tankvulling
≥ Geschikt voor alle mobiele toiletten
≥ Ruimtebesparende verpakking
≥ hoeveelheid: 16 stuks

Art.nr.: 9107200115 // prijs: € 16,95

Dometic greenCare tabs 
Zorgeloos reizen met een gerust geweten
Milieubewust vakantie vieren is in een camper of caravan niet altijd eenvoudig. Maar bij de afvoer 
van fecaliën wordt het vanaf nu gemakkelijker gemaakt. De nieuwe Dometic GreenCare tabs hebben 
een bijzonder milieuvriendelijke samenstelling. Simpelweg in de folie in de tank leggen – klaar!

Mijn VoorDELEn

≥  Ontlasting wordt 
omegezet in  
vloeistof en is  
eenvoudig af te 
voeren

≥  Gebruiksklaar  
voorgedoseerd in 
zelfoplossende 
folie

niEUW

ECO



Technische gegevens – Productoverzicht

Mijn overzicht

SCAN
en  

KLIK!

Alle comfortoplossingen van Dometic WAeco. 
op maat gemaakt voor campers, buscampers ... 
Zowel voor grote als kleinere campers en caravans: Op de volgende pagina’s ziet u of het accessoireproduct 

van uw keuze in het voertuig past, hoe hoog het stroomverbruik is en wat het kost.
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Technische gegevens – Productoverzicht

… en natuurlijk voor caravans. 
Alle gewenste gegevens in één overzicht. 
„Totale informatie“ voor elke aankoop. Hiertoe behoort ook het vergelijken binnen een productgroep of serie. 

Het volgende programmaoverzicht biedt u alle informatie die u nodig heeft voor een weloverwogen  

beslissing.

www.my-caravanning.nl
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178 Technische gegevens – Koelboxen

Uitvoeringen, de technische vooruitgang dienende veranderingen en leveringsmogelijkheden voorbehouden.

 

Compressor  
koelboxen

cFX 35 cFX 40 cFX 50 cFX 60 nieUW!  
cFX 65Dz

Artikelnr. 9105304047 9105304048 9105304049 9105304050 9105304051

Prijs (€) 709,00 759,00 835,00 935,00 999,00

inhoud (l, ca.) 
 incl. vershoudvak (l)

32  
4,5

38 
7,0

46 
8,5

60  
13,0

 53 
13 + 17,0 (vriesvak)

Aansluitingen 
 
 

12 / 24 volt DC 
100 – 240 volt AC 

 

12 / 24 volt DC 
100 – 240 volt AC 

 

12 / 24 volt DC 
100 – 240 volt AC 

 

12 / 24 volt DC 
100 – 240 volt AC 

 

12 / 24 volt DC 
100 – 240 volt AC 

 

temperatuurbereik  
Koelen

+10 °C tot –22 °C +10 °C tot –22 °C +10 °C tot –22 °C +10 °C tot –22 °C +10 °C tot –18 °C 

opgenomen vermogen (watt, ca.) 43 48 52 58 58

Stroomverbruik (Ah / h) bij 
  +20 °C  

+32 °C 
omgevingstemperatuur, 
telkens bij +5 °C 
binnentemperatuur

0,32 
0,60 

 

0,36 
0,64 

 

0,38 
0,68 

 

0,42 
0,76 

 

0,42 
0,76 

 

isolatie PU-schuim

Systeem Volledig hermetische compressor met geïntegreerde besturingselektronica

Elektrische thermostaat

Onderspanningsuitschakeling / elektronische beveiliging

Automatische beveiliging tegen verkeerd polen

Materiaal 
 
 

Box: PP + ABS 
Deksel: PP 

 

Box: PP + ABS 
Deksel: PP 

 

Box: PP + ABS 
Deksel: PP 

 

Box: PP + ABS 
Deksel: PP 

 

Box: PP + ABS 
Deksel: PP 

 

Kleur Lichtgrijs / donkergrijs

Gewicht (kg, ca.) 17,5 18,5 20,4 22,3 23,2

Goedkeuring 
 TÜV / GS, e-keur  

(EMC / voertuig richtlijnen)

 Leveringsomvang 
  Uitneembare mand 

 (De-)monteerbare draaggrepen  

  Accessoire: 
Omvormer 230 V > 24 V 
Artikelnr. / prijs (€)

— — — — —

  Omvormer  
  110 V > 240 V > 24 V  
  Artikelnr. / prijs (€)

— — — — —

  Universele bevestigingskit 
  Artikelnr. / prijs (€) — — — — —
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Technische gegevens – Koelboxen

cF 80 cF 110 cDF 11 nieUW!  
cDF 16 cDF 18 cDF 25 cK 40D cK 40D hybrid

9105303248 9105303102 9105100007 9105303455 9105100002 9105100003 9105303388 9105303377

1.189,00 1.245,00 409,00 499,00 469,00 509,00 285,00 335,00

 79 
7,0

105 
13

10,5 15 18 21,5 
4

38 38 

12 / 24 volt DC 
100 – 240 volt AC 

 

12 / 24 volt DC 
100 – 240 volt AC 

 

12 / 24 volt DC 230 volt AC 
 
 

12 volt DC  
(thermo-elektrisch 

systeem) 230 volt AC 
(compressor)

+10 °C tot –18 °C +10 °C tot –18 °C +10 °C tot –18 °C +10 °C tot –15 °C DC: tot 20 °C* 
AC: +10 °C tot –15 °C

65 65 35 35 35 35 75 DC: 47 / AC: 75

0,65 
1,19 

 

0,76 
1,35 

 

 
0,29 
0,61 

 

0,21 
0,44 

 

 
0,38 
0,64 

 

 
0,44 
0,67 

 

 
— 
— 

 
 

 
3,9 
— 

 

isolatie PU-schuim isolatie PU-schuim

Systeem Volledig hermetische compressor met geïntegreerde besturingselektronica Systeem  
230 V compressor

Thermo-elektrisch 
systeem + 

230 V compressor

Elektrische thermostaat Elektrische  
thermostaat Compressormodus

  Onderspanningsuitschakeling / elektronische beveiliging — —

Automatische beveiliging tegen verkeerd polen — —

Box: bekleed plaatstaal,  
Boven- / onder gedeelte: PP 

Deksel: PE
Box: PP 

Deksel: PP 
 

Box: bekleed plaatstaal,  
Boven- / onder gedeelte: kunststof

Lichtgrijs / donkergrijs Lichtgrijs / donkergrijs Zilver / zwart

31 33 8,8 12,5 11,5 12,5 22

TÜV / GS, e-keur  
(EMC / voertuig richtlijnen)

e-keur (EMC /  
voertuig richtlijnen)

TÜV / GS, e-keur  
(EMC / voertuig richtlijnen)

TÜV / GS, e-keur  
(EMC / voertuig richtlijnen)

— — — —

— — — — —

— — ePS 100  
9102600031 / 67,00

— — MPS35 
9103555825 / 97,00 — —

— — — 9105303708  
50,00 — 9105303708  

50,00 — —
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Alle prijzen zijn vrijblijvende adviesprijzen inclusief BTW.

* onder de omgevingstemperatuur
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4.30  // WAECO CoolFreeze CF 4.10  // WAECO CoolFreeze CDF 4.10  // WAECO CoolFun
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Uitvoeringen, de technische vooruitgang dienende veranderingen en leveringsmogelijkheden voorbehouden.

Absorptie  
koelkasten

rc 2200 eGP rc 1600 eGP rc 1200 eGP rc 1205 eGP tc 07 tc 14FL tc 21FL tc 35FL nieUW! cX 30 S 28Dc
Artikelnr.  9105202812 (30 mbar*) 9105200021 (30 mbar*) 9105202823 (30 mbar*) 9105203764 9105302036 9105302046 9105302085 9105302110 9103500872 9105302763

Prijs (€) 323,00 (30 mbar*) 278,00 (30 mbar*) 233,00 (30 mbar*) 305,00 199,00 265,00  285,00 345,00 93,00 75,00

inhoud (l, ca.) 40 31 40 40 7 14 20 33 29 25

Aansluitingen 12 volt DC / 230 volt AC 
vloeibaar gas

12 volt DC / 230 volt AC 
vloeibaar gas

12 volt DC / 230 volt AC 
vloeibaar gas

12 volt DC / 230 volt AC 
gaspatroon

12 volt DC / 230 volt AC 12 / 24 volt DC /  
230 volt AC

12 / 24 volt DC /  
230 volt AC

12 / 24 volt DC /  
230 volt AC

12 volt DC / 230 volt AC 12 volt DC  

verbruik  
  bij 12 volt DC (watt) 

bij 24 volt DC (watt) 
bij 230 volt AC (watt) 
Gas (g / h)

 
85 
— 
85 

10,5

 
75 
— 
75 

10,5

 
85 
— 
85 

10,6

 
85 
— 
85 

10,6

 
36  
— 
40 
—

 
46 
50  
64 
—

 
46 
50  
64 
—

 
46 
50  
64 
—

 
47 
— 
55 
—

 
35 
— 
— 
—

temperaturbereik 
  Koelen onder omgevings temperatuur (°C, ca.) Max. 30 Max. 30 Max. 25 Max. 25 Max. 25 Max. 30 Max. 30 Max. 30 Max. 18 Max. 15

 Verwarmen (°C, ca.) — — — — +65 +50 tot +65 +50 tot +65 +50 tot +65 +65 

isolatie 
  PU-schuim

Lichtgewicht volledige 
isolatie

Systeem 
  Absorptiekoeling 

thermo-elektrisch systeem (Peltier-systeem)

 
 

—

 
 

—

 
 

—

 
 

—

— — — — — — 

Materiaal  Aluminium Gecoat plaatstaal  Spuitgietwerk  PP   Plastic: PP 
Zak: Textiel

Kleur Aluminiumoptiek / zwart Zilver / grijs Donkergrijs / lichtgrijs Lichtgrijs/donkergrijs Beige / blauw

Gewicht (kg, ca.) 14 16 16 16 2,8 5,0 6,0 10,0 4,3 2,3

Goedkeuring Europese gasafname volgens verordening 90 / 396 EEG TÜV / GS, e-keur (EMC / voertuigrichtlijnen) TÜV / GS, e-keur (EMC / voertuigrichtlijnen)

Passieve koelboxen

Wc-13 Wci-22 Wci-42 Wci-55 Wci-70 Wci-85 nieUW!  Wci-85W Wci-110

Artikelnr.   9108400056 9108400060 9108400062 9108400067 9108400071 9108400073 9108400215 9108400054

Prijs (€) 72,00 92,00 175,00 195,00 225,00 255,00 285,00 305,00

inhoud (l, ca.) 13 22 41 55 68 86 86 111

Afmetingen (b x h x t mm) 388 x 305 x 245 388 x 313 x 365 635  x 337 x 390 565 x 420 x 485 685 x 420 x 485 835 x 435 x 495 835 x 435 x 495 1050 x 440 x 510

Gewicht (kg, ca.) 2,8 4,2 7,5 9,3 10,4 13,1 13,8 15,7

4.27  // Dometic CombiCool

4.14  // WAECO Cool-Ice
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Alle prijzen zijn vrijblijvende adviesprijzen inclusief BTW.

Absorptie  
koelkasten

rc 2200 eGP rc 1600 eGP rc 1200 eGP rc 1205 eGP tc 07 tc 14FL tc 21FL tc 35FL nieUW! cX 30 S 28Dc
Artikelnr.  9105202812 (30 mbar*) 9105200021 (30 mbar*) 9105202823 (30 mbar*) 9105203764 9105302036 9105302046 9105302085 9105302110 9103500872 9105302763

Prijs (€) 323,00 (30 mbar*) 278,00 (30 mbar*) 233,00 (30 mbar*) 305,00 199,00 265,00  285,00 345,00 93,00 75,00

inhoud (l, ca.) 40 31 40 40 7 14 20 33 29 25

Aansluitingen 12 volt DC / 230 volt AC 
vloeibaar gas

12 volt DC / 230 volt AC 
vloeibaar gas

12 volt DC / 230 volt AC 
vloeibaar gas

12 volt DC / 230 volt AC 
gaspatroon

12 volt DC / 230 volt AC 12 / 24 volt DC /  
230 volt AC

12 / 24 volt DC /  
230 volt AC

12 / 24 volt DC /  
230 volt AC

12 volt DC / 230 volt AC 12 volt DC  

verbruik  
  bij 12 volt DC (watt) 

bij 24 volt DC (watt) 
bij 230 volt AC (watt) 
Gas (g / h)

 
85 
— 
85 

10,5

 
75 
— 
75 

10,5

 
85 
— 
85 

10,6

 
85 
— 
85 

10,6

 
36  
— 
40 
—

 
46 
50  
64 
—

 
46 
50  
64 
—

 
46 
50  
64 
—

 
47 
— 
55 
—

 
35 
— 
— 
—

temperaturbereik 
  Koelen onder omgevings temperatuur (°C, ca.) Max. 30 Max. 30 Max. 25 Max. 25 Max. 25 Max. 30 Max. 30 Max. 30 Max. 18 Max. 15

 Verwarmen (°C, ca.) — — — — +65 +50 tot +65 +50 tot +65 +50 tot +65 +65 

isolatie 
  PU-schuim

Lichtgewicht volledige 
isolatie

Systeem 
  Absorptiekoeling 

thermo-elektrisch systeem (Peltier-systeem)

 
 

—

 
 

—

 
 

—

 
 

—

— — — — — — 

Materiaal  Aluminium Gecoat plaatstaal  Spuitgietwerk  PP   Plastic: PP 
Zak: Textiel

Kleur Aluminiumoptiek / zwart Zilver / grijs Donkergrijs / lichtgrijs Lichtgrijs/donkergrijs Beige / blauw

Gewicht (kg, ca.) 14 16 16 16 2,8 5,0 6,0 10,0 4,3 2,3

Goedkeuring Europese gasafname volgens verordening 90 / 396 EEG TÜV / GS, e-keur (EMC / voertuigrichtlijnen) TÜV / GS, e-keur (EMC / voertuigrichtlijnen)

Passieve koelboxen

Wc-13 Wci-22 Wci-42 Wci-55 Wci-70 Wci-85 nieUW!  Wci-85W Wci-110

Artikelnr.   9108400056 9108400060 9108400062 9108400067 9108400071 9108400073 9108400215 9108400054

Prijs (€) 72,00 92,00 175,00 195,00 225,00 255,00 285,00 305,00

inhoud (l, ca.) 13 22 41 55 68 86 86 111

Afmetingen (b x h x t mm) 388 x 305 x 245 388 x 313 x 365 635  x 337 x 390 565 x 420 x 485 685 x 420 x 485 835 x 435 x 495 835 x 435 x 495 1050 x 440 x 510

Gewicht (kg, ca.) 2,8 4,2 7,5 9,3 10,4 13,1 13,8 15,7

Thermo-elektrische koelboxen 4.01  // WAECO TropiCool 4.02  // WAECO CoolFun
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Uitvoeringen, de technische vooruitgang dienende veranderingen en leveringsmogelijkheden voorbehouden.

Compressor  
koelkasten

rM 8400 / 8401 rM 8500 / 8501 / 8505 rM 8551 / 8555 rMS 8400 / 8401

Artikelnr.  
(deurscharnieren links) 
 

RM 8400: 9105704077 
RM 8401: 9105705373 

RM 8500: 9105704171 
RM 8501: 9105705344 
RM 8505: 9105705347

RM 8551: 9105705351 
RM 8555: 9105705355 

RMS 8400: 9105704214 
RMS 8401: 9105705371 

Artikelnr.  
(deurscharnieren rechts) 

RM 8400: 9105704219 
RM 8401: 9105705372 

 

RM 8500: 9105704193 
RM 8501: 9105705322 
RM 8505: 9105705346

RM 8551: 9105705350 
RM 8555: 9105705354 

RMS 8400: 9105704215 
RMS 8401: 9105705370 

Prijs (€) 
 

RM 8400: 1.079,00 
RM 8401: 1.139,00 

RM 8500: 1.099,00 
RM 8501: 1.159,00 
RM 8505: 1.230,00

RM 8551: 1.189,00 
RM 8555: 1.290,00 

RMS 8400: 1029,00 
RMS 8401: 1.120,00 

ontstekingssystemen* 
 
 

RM 8400: batterijontsteking 
RM 8401: MES 

RM 8500: batterijontsteking 
RM 8501: MES 
RM 8505: AES

RM 8551: MES 
RM 8555: AES 

RMS 8400: batterijontsteking 
RMS 8401: MES 

inhoud (l) 
  zonder vriesvak 

met vriesvak 
waarvan vriesvak

 95 
90 
8

106 
100 

9

122 
115 
12

 85 
80 
8

Aansluitingen 12 volt DC / 230 volt AC / vloeibaar gas 30 mbar

Aansluitwaarden  
  230 volt (watt) 

12 volt (watt) 
Gas (g/h)

 
135 
130
18,3

 
135 
130
18,3

 
135 
130
18,3

 
125 
120
18,3

verbruik  
  230 volt / 12 volt (kWh/24 h) 

Gas (g/24 h)

 
2,0 tot 2,2 

250 tot 270

 
2,0 tot 2,2 

250 tot 270

 
2,1 tot 2,3  

250 tot 270

 
2,0 tot 2,2 

250 tot 270

Koelvermogen koelkast +7 °C, vriesvak tot –12 °C bij buitentemperaturen tot 32 °C  
(conform de klimaatklasse SN)

isolatie pentaan schuim

Systeem absorptie koeling

Materiaal 
  behuizing 

deur, afdekking

 
 Gecoat plaatstaal 

Kunststof

Kleur 
   behuizing en deur Zilvergrijs Zilvergrijs Zilvergrijs Zilvergrijs

Afmetingen (b x h x t mm) 486 x 821 x 569 525 x 821 x 569 525 x 821 x 624 486 x 821 x 569 

Gewicht (ca. kg) 
 met vriesvak

 
27,5

 
27,8

 
29,0

 
25,0

Goedkeuring 
 
 

Europese gasafname volgens verordening 90 / 396 / EEG, e-keur  
(EMC / voertuigrichtlijnen)

* MES: Handmatige  
energieselectie 
 
AES: Automatische  
energieselectie

4.28  // Dometic 8er-Serie
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Alle prijzen zijn vrijblijvende adviesprijzen inclusief BTW.

rMS 8500 / 8501 / 8505 rML 8551 / 8555 rMD 8501 / 8505 rMD 8551 / 8555

RMS 8500: 9105704169 
RMS 8501: 9105705326 
RMS 8505: 9105705331

RML 8551: 9105705357 
RML 8555: 9105705359 

RMD 8501: 9105705001 
RMD 8505: 9105705004 

RMD 8551: 9105705002 
RMD 8555: 9105705067 

RMS 8500: 9105704204 
RMS 8501: 9105705327 
RMS 8505: 9105705330

RML 8551: 9105705356 
RML 8555: 9105705358 

 

RMD 8501: 9105705000 
RMD 8505: 9105705006 

RMD 8551: 9105705003 
RMD 8555: 9105705005 

RMS 8500: 1.079,00 
RMS 8501: 1.119,00 
RMS 8505: 1.169,00

RML 8551: 1.995,00 
RML 8555: 2.075,00 

RMD 8501: 2.065,00 
RMD 8505: 2.165,00 

RMD 8551: 2.145,00 
RMD 8555: 2.257,00 

RMS 8500: batterijontsteking  
RMS 8501: MES 
RMS 8505: AES

RML 8551: MES 
RML 8555: AES 

RMD 8501: MES 
RMD 8505: AES 

RMD 8551: MES 
RMD 8555: AES 

96 
90 
9

 
189 
179 
33

 
 — 

160 
30

 — 
190 
35

Aansluitingen 12 volt DC / 230 volt AC / vloeibaar gas 30 mbar

 
125 
120
18,3

 
190 
170
22,5

 
190 
170
22,5

 
190 
170
22,5

 
2,0 tot 2,2 

250 tot 270

 
3,0 tot 3,2  

360 tot 380

 
3,2 
380

 
3,2 
380

Koelvermogen koelkast +7 °C, vriesvak tot –12 °C bij buitentemperaturen tot 32 °C  
(conform de klimaatklasse SN)

isolatie pentaan schuim

Systeem absorptie koeling

 
Gecoat plaatstaal 

Kunststof

Zilvergrijs Zilvergrijs Zilvergrijs Zilvergrijs

525 x 821 x 569 525 x 1245 x 626 525 x 1245 x 568 525 x 1245 x 623

 
25,5

 
44,5

 
37,0

 
38,5

Europese gasafname volgens verordening 90 / 396 / EEG, e-keur  
(EMC / voertuigrichtlijnen)

 
Enkele modellen ook  
zonder frame of met  

rechte deur leverbaar.  
Voor meer informatie  

www.my-caravanning.nl
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Uitvoeringen, de technische vooruitgang dienende veranderingen en leveringsmogelijkheden voorbehouden.

Absorptie  
koelkasten

rM 5310 rM 5330 rM 5380

Artikelnr. 
9105703857 9105703862 9105703865 

Prijs (€) 782,00 909,00 985,00

ontstekingssystemen Batterijontsteking Batterijontsteking Batterijontsteking

inhoud (l) 
  met vriesvak 

waarvan vriesvak

 
60 
5

 
70 
5

 
80 
5

Aansluitingen 12 volt DC / 230 volt AC 
vloeibaar gas 30 mbar

12 volt DC / 230 volt AC 
vloeibaar gas 30 mbar

12 volt DC / 230 volt AC 
vloeibaar gas 30 mbar

Aansluitwaarden 
  230 volt (watt) 

12 volt (watt) 
Gas (g/h)

 
125 
120
18,3

 
125 
120 
18,3

 
125 
120
18,3

verbruik 
  230 volt (kWh/24 h)  

12 volt (kWh/24 h)  
Gas (g/24 h)

 
2,5 
2,5
270

 
2,5 
2,5
270

 
2,5 
2,5
270

Koelprestatie  
 Koelkast +7 °C, vriesvak tot –12 °C bij buitentemperaturen tot 32 °C  

(conform de klimaatklasse SN)

isolatie 
 PU-schuim

   

Systeem 
 absorptie koeling

Uitvoering behuizing 
  behuizing 

deur 
afdekking

 
Gecoat plaatstaal  

Kunststof 
Gecoat aluminium

 
 Gecoat plaatstaal  

Kunststof 
Gecoat aluminium

 
Gecoat plaatstaal  

Kunststof 
Gecoat aluminium

Kleur Grijs Grijs Grijs

Afmetingen (b x h x t mm) 486 x 618 x 474 486 x 821 x 474 486 x 821 x 474

Gewicht (kg) 20 22 24

Goedkeuring 
 Europese gasafname volgens verordening 90 / 396 / EEG, e-keur  

(EMC / voertuigrichtlijnen)

4.28  // Dometic 5er-Serie
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Alle prijzen zijn vrijblijvende adviesprijzen inclusief BTW.

nieUW! rM 122 nieUW! rM 123 rGe 2100 nieUW! rGe 3000 nieUW! rGe 4000 rF 60 rF 62
9105203946 9105203950 9105704686 9105705200 9105705208 9105203243  

(30 mbar)
9105203591

385,00 405,00 1.015,00 1.425,00 1.425,00 406,00 475,00

Piëzo-ontsteking Piëzo-ontsteking Piëzo-ontsteking Reigniter- 
ontsteking 

Piëzo-ontsteking 12 volt 
batterijontsteking 

12 volt 
batterijontsteking 

31 
—

31 
—

102 zonder vriesvak

96 
9

164 zonder vriesvak

154 
24

190 
31

ca. 61
 

ca. 56 
5

12 volt DC
vloeibaar gas

12 volt DC /  
230 volt AC 

vloeibaar gas 

230 volt AC 
vloeibaar gas 

230 volt AC 
vloeibaar gas 

230 volt AC 
vloeibaar gas 

12 volt DC /  
230 volt AC 

vloeibaar gas 

12 volt DC /  
230 volt AC 

vloeibaar gas 

 
— 
75 
8.6

 
75 
75 
8.6

 
135 
— 
18

190 
— 

15,8

250 
— 
26

 
110  
110 
14,8

 
110  
110 
14,8

 
— 
1.3 
140

 
1.3  
1.3 
140

 
2,6  
— 

270

3,2 
— 

380

3,4 -3,8 
— 

420 - 440

 
1,9 
1,9 

325 tot 375

 
1,9 
1,9 

325 tot 375

Koelkast +7 °C,  
bij buitentemperaturen tot 32 °C 

tot 30 °C onder de omgevingstemperatuur, 
vriesvak tot –12 °C

Tot 30 °C onder  
de omgevingstemperatuur

 
—

 
—

    

 

Gecoat plaatstaal  
Kunststof 

Gecoat aluminium

 

Gecoat plaatstaal  
Gecoat plaatstaal 

—

Gecoat plaatstaal   
ABS 

—

Gecoat plaatstaal  
ABS 

—

 

Gecoat plaatstaal   
Kunststof 
Aluminium 

 

Gecoat plaatstaal    
Kunststof 

Gecoat plaatstaal   

Zilvergrijs Zilvergrijs Wit Wit Wit Zwart/Aluminium Wit 

380 x 585 x 440 380 x 585 x 440 531 x 859 x 558 531 x 1276 x 582 531 x 1331 x 637 486 x 615 x 490 486 x 617 x 490

15 15 33,3 40 42 26 25

Europese gasafname volgens verordening 
90 / 396 / EEG, e-keur  

(EMC / voertuigrichtlijnen)
Europese gasafname volgens verordening 90 / 396 / EEG Europese gasafname volgens  

verordening 90 / 396 / EEG

4.28  // Dometic RGE 4.27  // Dometic CombiCool RF4.27  // Dometic RM
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Uitvoeringen, de technische vooruitgang dienende veranderingen en leveringsmogelijkheden voorbehouden.

Compressor  
koelkasten

cr 50 cr 65 cr 80 cr 110 cr 140 crP 40

Artikelnr. 9105303276 9105303288 9105303297 9105303303 9105600002 9105600001

Prijs (€) 765,00 845,00 895,00 945,00 1.219,00 779,00

inhoud (l, ca.) 
  met vriesvak 

waarvan vriesvak

 
48 
5 

 
64  
7,2 

 
80  
7,9

 
108 
10,2 

 
136 
11,5

 
39  
5,3 

Aansluitingen 
 

12 / 24 volt DC 12 / 24 volt DC 12 / 24 volt DC 12 / 24 volt DC 12 / 24 volt DC 
100 – 240 volt AC

12 / 24 volt DC 

opgenomen vermogen  
 (watt, ca.)

40 45 48 50 65 40 

Stroomverbruik (Ah/h) bij 
  +25 °C 

+32 °C  
omgevingstemp., telkens  
bij +5 °C binnentemperatuur

 
1,4 
1,7  

  
 

 
1,6 
1,9  

 
 

 
1,8 
2,1  

 
 

 
2,2 
2,5  

 
 

 
2,3 
2,6  

 
 

 
0,77 
1,17 

 
 

isolatie 
  PU-schuim 

      

Systeem 
  volledig hermetische  

compressor met geïntegreerde 
besturingselektronica

  Onderspanningsuitschakeling /  
elektronische beveiliging

  Automatische beveiliging 
tegen verkeerd polen

  Mechanische, traploos 
regelbare thermostaat

Uitvoering behuizing 
  body 

binnenbehuizing 
deurframe 
hang- en sluitwerk 
Deur 

 
Met gecoat metalen frame  

Kunststof 
Kunststof 

Roestvrij staal 
—

Kleur 
  behuizing 

deurframe 
decorplaat 
Deur

 
 Zwart 

Zilver 
Mat zilver (geborsteld RVS design) 

—

Gewicht (kg) 19 20 23 28 32 18

Goedkeuring TÜV / GS, e-keur (EMC / voertuig richtlijnen)

   Accessoires:  
Standaard montageframe 
Artikelnr. / Prijs (€)

9105303880 /  
30,00

9105303885 /  
36,00

9105303885 /  
36,00

9105303895 /  
40,00

9105900001 /  
46,00

9105303880 /  
30,00

   Flush-mount montageframe 
Artikelnr. / Prijs (€)

9105303881 /  
60,00

9105303886 /  
69,00

9105303892 /  
77,00

9105303896/  
87,00

9105900003 / 
 97,00

9105303881 /  
60,00

   Omvormer 110 – 240 V > 24 V 
Artikelnr. / Prijs (€)

9103555825 /  
97,00

9103555825 /  
97,00

9103555825 /  
97,00

9103555825 /  
97,00 — 9103555825 /  

97,00

4.24  // WAECO CoolMatic CR
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Alle prijzen zijn vrijblijvende adviesprijzen inclusief BTW.

nieUW! cr 50S nieUW! cr 65S nieUW! cr 80S nieUW! cr 110S nieUW! cr 140S

9105305616 9105305617 9105305618 9105305619 9105305620

915,00 1.015,00 1.068,00 1.119,00 1.319,00

 
48 
5 

 
64  
7,2 

 
80  
7,9

 
108 
10,2 

 
136 
11,5

12 / 24 volt DC 12 / 24 volt DC 12 / 24 volt DC 12 / 24 volt DC 12 / 24 volt DC 
100 – 240 volt AC

40 45 48 50 65 

 
1,4 
1,7  

  
 

 
1,6 
1,9  

 
 

 
1,8 
2,1  

 
 

 
2,2 
2,5  

 
 

 
2,3 
2,6  

 
 

     

 
Met gecoat metalen frame  

Kunststof 
—

RVS 
RVS (V4A)

 
 Zwart 

—
—

RVS

19 20 23 28 32

TÜV / GS, e-keur (EMC / voertuig richtlijnen)

9105305676 /  
62,00

9105305677 /  
67,00

9105305678 /  
72,00

9105305679 /  
78,00

9105305680 /  
89,00

9105305671 /  
113,00

9105305672 /  
123,00

9105305673 /  
134,00

9105305674 /  
145,00

9105305675 /  
160,00

9103555825 /  
97,00

9103555825 /  
97,00

9103555825 /  
97,00

9103555825 /  
97,00 —

4.24  // WAECO CoolMatic CR S
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Uitvoeringen, de technische vooruitgang dienende veranderingen en leveringsmogelijkheden voorbehouden.

4.11  // WAECO CoolMatic MDC 4.12  // WAECO CoolMatic CB

Compressor- 
koelkast

MDc 65 MDc 90 cB 36 cB 40
Artikelnr. 9105203889 9105203891 9109001881 9109001882

Prijs (€) 971,00 1.025,00 795,00 815,00

inhoud (liter, ca.) 
  met vriesvak  

waarvan vriesvak
64 
10

 90
10

36
—

40
—

Aansluitingen 12 / 24 V DC 12 / 24 V DC 12 / 24 V DC 12 / 24 V DC

opgenomen vermogen (watt, ca.) 45 45 45 45

Stroomverbruik (Ah/h) bij 
12 v
  bij +20 °C
 bij +32 °C 
  omgevingstemperatuur
  telkens bij +5 °c  

binnentemperatuur

1,13 (bij +25 °C)
1,69

1,31 (bij +25 °C)
1,88

0,56
0,94

0,64
1,01

isolatie
  PU-schuimvulling  

35 mm PU-schuimvulling
— —

— —

Systeem
  volledig hermetische  

compressor met geïntegreerde 
besturingselektronica

  onderspanningsuitschakeling 
/ elektronische beveiliging

 Automatisch beveiligd  
  tegen verkeerd polen

  Mechanische, traploos 
regelbare thermostaat Elektronische thermostaat Elektronische thermostaat

Materiaal
  Body:
 Binnenzijde:
 Deurframe
 Beslag
 Deur:

 Gecoat metalen frame 
Kunststof
Kunststof

RVS
—

buitenzijde van verzinkt staalplaat, binnenbehuizing van RVS, 
bodem van stootvast kunststof

—

Kleur
  Behuizing
 Deurframe
 Decorplaat
 Deur

 Grijs
Grijs

Lichtgrijs
—

Body grijs
—

Decorplaat lichtgrijs
—

Gewicht (kg) 20 28 17  19

omvang van de levering In hoogte verstelbaar,  
gecoat klaprooster met  

veiligheidsbeugel en bevestiging

Twee in hoogte verstelbare,  
gecoate klaproosters met  

veiligheidsbeugel en bevestiging,  
paneel voor luchttoevoer en -afvoer

— —

Keurmerk CE, TÜV/GS, e-keur (EMC/voertuigrichtlijnen) e-keur
(EMC-/motorvoertuigrichtlijn)

   Accessoires: 
   Standaard inbouwframe 

Artikelnr. / prijs (€)
— — — —

   Flush-mount inbouwframe 
Artikelnr. / prijs (€) — — — —

   Luchtpaneel voor toe- en 
afvoer  
Artikelnr. / prijs (€)

9103540123 / 38,00 — — —

   Omvormer 230 V > 24 V 
Artikel-nr. / prijs (€) 9102600031 / 67,00 9102600031 / 67,00 9102600031 / 67,00 9102600031 / 67,00

   Omvormer 110 – 240 V > 24 
V Artikelnr. / prijs (€) 9103555825 / 97,00 9103555825 / 97,00 9103555825 / 97,00 9103555825 / 97,00
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Alle prijzen zijn vrijblijvende adviesprijzen inclusief BTW.

4.10  // WAECO CoolMatic CD
4.24  // WAECO CoolMatic CRD

cD 30/cD 30W nieUW! crD 50 nieUW! crD 50S
9105303053/
9105303054

9105304081 9105305621

610,00 1.019,00 1.169,00

30
—

50
4

50
4

12 / 24 V DC 12 / 24 V DC 12 / 24 V DC

40 40 40

0,67
1,33

1,5 (bij +25 °C)
1,8

1,5 (bij +25 °C)
1,8

— — —

Elektronische thermostaat

Stabiele metalen behuizing,  
schuiflade voorzien van  

spuitgegoten onderdelen
—

Met gecoat metalen 
frame 

Kunststof
Kunststof RVS

—

Met gecoat metalen 
frame 

Kunststof
—

 RVS RVS

CD 30: Zwart  
CD 30W: Zwart, front wit

—

Zwart 
Zilver

Zilvermat  
(geborstelde RVS look)

—

Zwart
—
—

RVS

18 20 20

— — —

e-keur
(EMC-/motorvoertuigrichtlijn)

TÜV/GS, e-keur
 (EMC-/motorvoertuigrichtlijn)

— 9105303880 / 30,00 9105305676 / 62,00

— 9105303881 / 60,00 9105305671 / 113,00

— — —

9102600031 / 67,00 — —

9103555825 / 97,00 9103555825 / 97,00 9103555825 / 97,00
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Uitvoeringen, de technische vooruitgang dienende veranderingen en leveringsmogelijkheden voorbehouden.

Technische gegevens – airconditioners

Model: Chillout ADB

Model: Chillout 

Model: Design

Airco’s

FreshJet 1100 FreshJet 1700 FreshJet 2200 NIEUW! FreshJet  
2600

NIEUW! FreshJet 
3200

Artikel-nr. dakeenheid 9102900251 9102900249 9102900247 9105305660 9105305661

Prijs (€) Dakeenheid 1.198,00 1.668,00 1828,00 2.257,00 2.369,00

Voertuiglengte (m) max. 5 max. 6 max. 7 max. 8 meer dan 8

Koelvermogen (watt / Btu/h) 1000 /3400 1700/5800 2200/7500 2500/8500 2800/9560

Verwarmingsvermogen (watt) — 800 1200 3300*1 3300*1

Verbruik
   Koelen/verwarmen (watt) 
   Warmtepomp (watt)

430 / —  
—

 
620 / 800  

—

 
950 / 1200  

—
1200 / — 

1350
1300 / — 

1350

Ingangsspanning 230 volt AC / 50 Hz 230 volt AC / 50 Hz 230 volt AC / 50 Hz 230 volt AC / 50 Hz 230 volt AC / 50 Hz

Stroomopname
   Koelen/verwarmen (A)
   Warmtepomp (A)

2,0 / — 
—

2,7/ 3,5 
—

4,1 / 5,2 
—

5,2 / — 
5,9

5,7 / — 
5,9

Vereiste afzekering 
   Koelen (A)
 Verwarmen (A)

3 
—

4 
4

5 
6

6 
6

10 
10

Koudemiddel R134a R407c R407c R407c R407c

Afmetingen (B x H x D mm) 
Buiten

 
562 x 225 x 787 650 x 248 x 980

Binnen 480 x 47 x 535 (luchtverdeler 1) // 450 x 45 x 600 (luchtverdeler 2)

Dakopening  (B x D mm) 400 x 400 400 x 400 400 x 400 400 x 400 400 x 400

Dakdikte (mm) 25 – 60 mm 25 – 60 mm 25 – 60 mm 25 – 60 mm 25 – 60 mm

Gewicht (kg) 22 29 32 39 40

Twee luchtverdelers 
naar keuze:

Aantal uitblaasroosters 4 (zijkant, voor / achter) 2 ( voor / achter)

Functionaliteit uitblaasroos-
ters Luchtverdeling naar uitblaasroosters traploos instelbaar

Aantal ventilatorstanden 4 4 4 4 4

Luchtverdeler 4 luchtstromen 
Model: Chillout 
Artikelnr. // Prijs (€)

9102900233 // 261,00 9102900233 // 261,00 9102900233 // 261,00 9102900233 // 261,00 9102900233 // 261,00

Luchtverdeler 2 luchtstromen
Model: Design 
Artikelnr. // Prijs (€)

9102900235 // 295,00 9102900235 // 295,00 9102900235 // 295,00 9102900235 // 295,00 9102900235 // 295,00

Afstandsbediening

Keurmerk e-keur volgens EMC/voertuig-richtlijnen

   Overig accessoires:  
Artikelnr. // Prijs (€) Inbouwframe voor FreshJet-modellen in dakopeningen die groter zijn dan de gangbare openingen van 400 x 400 mm

9103500476 // 30,00

Inbouwframe voor airconditioning of dakraam op een dak van trapeziumplaat 
9104114007 // 60,00

*1  Max. verwarmingsvermogen = warmtepompvermogen.

2.13  // Dometic dakairco’s

Model:  
Chillout 

Model: Chillout

Model: Design 

Model:  
Design1 2

Inbouwframe voor airconditioning of dakraam 
op een dak van trapeziumplaat
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Alle prijzen zijn vrijblijvende adviesprijzen inclusief BTW.

Technische gegevens – airconditioners

FreshLight 1600 FreshLight 2200 FreshWell 2000 HB 2500

9102900207 9102900165 9105304499 9100100010

2.129,00 2.335,00 1.319,00 1.469,00

max. 6 max. 7 max. 6 max. 8 

1550 /5300   2200 / 7500 1800/6100 2500 / 8500

2050 *1    2700 *1 — 3000 *2

620 / —      
800             

950 / —  
1200

650 / — 
—

900 / — 
1100

230 volt AC / 50 Hz 230 volt AC / 50 Hz 230 volt AC / 50 Hz 230 volt AC / 50 Hz

2,7 / — 
3,5

4,1 / — 
5,2

2,8 / —
— 

3,9 / —
4,8 

3 
4

5 
6

 
3 

—

 
4 
5

R407c R407c R407c R410a

 
758 x 210 x 1105 

550 x 53 x 880

 
758 x 210 x 1105 

550 x 53 x 880

 
400 x 286 x 560 

—

 
400 x 280 x 710 

—

400 x 700 400 x 700 — —

25 – 60 25 – 60 — —

40 42 20 24,9

2 ( voor / achter)

3 luchtuitgangen (accessoire) worden centraal  
of verspreid in de ruimte gemonteerdLuchtverdeling naar uitblaasroosters traploos instelbaar

4 4 3 3

— — — —

— — — —

e-keur volgens EMC/voertuig-richtlijnen e-keur volgens EMC/voertuig-richtlijnen

Beschermhoes
9103500237 // 100,00

Beschermhoes
9103500237 // 100,00 — —

*2  Max. verwarmingsvermogen = warmtepompvermogen.

758 mm

550 mm

1105 mm

880 mm53
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2.10  // Dometic dakairco’s 2.10  // Dometic onder-de-bank airco’s



Technische gegevens – accessoires

Generatoren

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

Artikelnr. 9102900200 9102900179 9102900033 9102900201 9102900005

Prijs (€) 3.655,00 4.165,00 6.095,00 6.910,00 3.045,00

Modus / brandstof Benzine  
ROZ 91

Gas: LPG met een  
propaanaandeel van 

minstens 60 %

Diesel Diesel Benzine  
ROZ 91

Verbruik Max. 1,2 l/h Max. 1,0 kg/h Max. 0,7 l/h Max. 1,4 l/h Max. 1,2 l/h

Continu vermogen (W) 2.600 2.600 2.500 3.500 2.000 

Piekvermogen (W) 2.900 2.900 2.900 3.900 2.200 

Uitgangsspanning 230 volt AC ±1 %  
(op termijn) / zuivere 
sinusspanning 

230 volt AC ±1 %  
(op termijn) / zuivere 
sinusspanning 

230 volt AC ±1 %  
(op termijn) / zuivere 
sinusspanning 

230 volt AC ±1 %  
(op termijn) / zuivere 
sinusspanning 

230 volt AC ±1 %  
(op termijn) / zuivere 
sinusspanning 

Bescherming tegen 
kortsluiting

Max. aanloopstroom (A) 33 33 33 45 24

Geluidsniveau op  
7 m afstand (dBA)

54 – 59 54 – 59 60 64 60

Geluidswerend

Bediening via extern 
bedieningspaneel

Keurmerk E13 E13 E13 E24 E3

Motorvermogen (kW (pk)) 4,0 (5,5) 4,0 (5,5) 3,3 (4,5) 4,7 (6,4) 4,0 (5,5)

Breedte met ophanging 
(mm)

580 580 572 765 640

Afmetingen  
(b x h x d mm)

480 x 290 x 385 480 x 290 x 385 465 x 465 x 466 765 x 457 x 467 530 x 290 x 385 

Uitvoering behuizing RVS RVS RVS RVS RVS

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

meer details  
Pagina 95

Compatibel met  
Dometic airconditioners

 FreshLight 1600

 FreshLight 2200

 FreshJet 1100

 FreshJet 1700

 FreshJet 2200

 FreshJet 2600 —

 FreshJet 3200 —

 HB 2500 —

 FreshWell 2000
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3.39  // Optionale uitbreidingen airconditioners 
 



DC-kits voor het  
gebruik op 12 volt 

 

DC-Kit-1 DC-Kit-2 DC-Kit-3 DC-Kit-4

Artikelnr. 9100300003 9100300001 9100300002 9100300044

Prijs (€) 589,00 779,00 1.459,00 1.989,00

Stroomverbruik (12 volt DC) (A)*1 30 – 40 100 – 150 30 – 113 100 – 150

Aanbevolen dynamovermogen 
(A)*2

≥ 75 ≥ 150 ≥ 150 ≥ 150

Aanbevolen totale 
accucapaciteit (Ah)*3

≥ 80 ≥ 250 ≥ 250 ≥ 250

Continu vermogen (watt) 1.000 1.600 1.800 2.300

Afmetingen (b x h x d mm) 
 Omvormer
 Voorrangschakeling

210 x 77  x  300
—

210 x 77 x 410
—

191 x 88 x 415 
190 x 80 x 80

349 x 116 x 516 
—

Leveringsomvang 
  Omvormer 

 Sinus 
 Sinusachtige uitgangsspanning 
Voorrangschakeling 
Afstandsbediening, stuurkabel (m) 
 2 accukabels, 1,5 m lang (mm2)

 230 volt verbindingskabel (st.)
  Laadstroomverdeler  

 met relais 
 met vermogensrelais

 
 

— 
 
 

5 
16  
1 
 
 

—

 
 

— 
 
 

5 
25  
1 
 

— 

 
 
 

— 
 

7,5 
35  
2  
 

— 

 
 
 

— 
 

7,5 
35  
2  
 

— 

Compatibel met  
Dometic airconditioners

 FreshLight 1600 — —

 FreshLight 2200 — —

 FreshJet 1100 — —

 FreshJet 1700 — —

 FreshJet 2200 — —

 FreshJet 2600 — — —

 FreshJet 3200 — — —

 HB 2500 — — —

 FreshWell 2000 — — — —

Technische gegevens – accessoires

*1  Stroomverbruik afhankelijk van de gebruikte airconditioner en omgevingstemperatuur.
*2  Dynamovermogen afhankelijk van de gebruikte airconditioner en omgevingstemperatuur.
*3  Totale accucapaciteit afhankelijk van de gebruikte airconditioner.
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Alle prijzen zijn vrijblijvende adviesprijzen inclusief BTW.

2.08  // Standaardoplossingen 2.08  // Comfortoplossing



194 Technische gegevens – Automatische IU0U-lader

Uitvoeringen, de technische vooruitgang dienende veranderingen en leveringsmogelijkheden voorbehouden.

3.16  // WAECO PerfectCharge

IU0U-
automatische lader

MCA 1215 MCA 1225 MCA 1235 MCA 1250 MCA 1280 MCA 2415 MCA 2425 MCA 2440

Artikelnr. 9102500027 9102500028 9102500029 9102500030 9102500031 9102500032 9102500033 9102500034

Prijs (€) 199,00 295,00 355,00 509,00 779,00 285,00 509,00 759,00

Laaduitgangen 1 + 1 2 + 1 2 + 1 3 3 2 3 3 

Ingangsspanning  90 – 260 volt AC   90 – 260 volt AC  

Frequentie 50 – 60 Hz 50 – 60 Hz

Laadspanning 14,4 / 14,7 volt DC 28,8 / 29,4 volt DC

Onderhoudslaadspanning 13,8 volt DC 27,6 volt DC

Aanbevolen accucapaciteit 
(Ah) 40 – 170 75 – 300 100 – 400 150 – 600 200 – 800 40 – 170 75 – 300 100 – 400

U0-fasebegrenzing (h) 8 oder 16 8 oder 16

Rendement tot 92 % 92 %

Laadstroom (A) 15 25 35 50 80 12,5 25 40 

Bedrijfstemperatuur –20 °C tot +50 °C –20 °C tot +50 °C –20 °C tot +50 °C –20 °C tot +50 °C –20 °C tot +50 °C –20 °C tot +50 °C –20 °C tot +50 °C –20 °C tot +50 °C

Afmetingen (b x h x d mm) 179 x 63 x 238 179 x 63 x 238 179 x 63 x 274 208,5 x 75 x 283 208,5 x 75 x 303 179 x 63 x 238 208,5 x 75 x 283 208,5 x 75 x 303

Gewicht (kg, ca.) 1,6 1,7 1,9 3,1 4,0 1,6 2,9 3,9

6-traps laadkarakteristiek

Beveiligd tegen overbelasting 
en kortsluiting

Slaapmodus Via de afstandsbediening of DIP-schakelaar  
op het apparaat

Via de afstandsbediening of DIP-schakelaar  
op het apparaat

Keurmerk e-gecertificeerd (EMC-/voertuigrichtlijn) e-gecertificeerd (EMC-/voertuigrichtlijn)

Beschermingsklasse Equivalent IP 21 Equivalent IP 21

  Accessoire: 
Afstandsbediening  
MCA-RC1

9102500037 9102500037 9102500037 9102500037 9102500037 9102500037 9102500037 9102500037

 Prijs (€) 59,00 59,00 59,00 59,00 59,00 59,00 59,00 59,00

 Afmetingen (mm) 58 x 72 x 28 58 x 72 x 28 58 x 72 x 28 58 x 72 x 28 58 x 72 x 28 58 x 72 x 28 58 x 72 x 28 58 x 72 x 28

 Kabel/toevoerkabel (m)  5 5 5 5 5 5 5 5

  Accessoire: 
Hella-sensor 

MCA-HS1 
9102500038

MCA-HS1 
9102500038

MCA-HS1 
9102500038

MCA-HS1 
9102500038

MCA-HS1 
9102500038

MCA-HS2 
9102500067

MCA-HS2 
9102500067

MCA-HS2 
9102500067

 Prijs (€) 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 135,00 135,00 135,00

  Accessoire: 
 Temperatuursensor 
MCA-TS1

9102500036 9102500036 9102500036 9102500036 9102500036 9102500036 9102500036 9102500036

 Prijs (€) 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00

 Kabel/toevoerkabel (m) 7 7 7 7 7 7 7 7
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Alle prijzen zijn vrijblijvende adviesprijzen inclusief BTW.

IU-laadstroom-
verdeler

DC 08 DC 20 DC 40

Artikelnr. 9102500055 9102500045 9102500056

Prijs (€) 111,00 165,00 335,00

Ingangspanning 12 volt DC

Ingangspanningbereik 8 – 16 volt DC

Uitgangsstroom (A) 8 20 40 

Uitgangsspanning (volt DC) 14,2 ±0,1 

Rendement tot (%) 87 87 87

Ripple & Noise (mA) 20 20 20 

Afmetingen (b x h x d mm) 115 x 70 x 100 115 x 70 x 160 115 x 70 x 270

Gewicht 0,75 1,2 2,1

Galvanisch geïsoleerde 
uitgangspanning

Parallelle werking

Extra ingang voor 
in- / uitschakelen

Keurmerk EMC geoptimaliseerd voor de voertuigindustrie

3.16  //  
WAECO PerfectCharge

3.16  // WAECO PerfectCharge

3.16  //  
DEFA SmartCharge

IU0U-
automatische lader

MCA 1215 MCA 1225 MCA 1235 MCA 1250 MCA 1280 MCA 2415 MCA 2425 MCA 2440

Artikelnr. 9102500027 9102500028 9102500029 9102500030 9102500031 9102500032 9102500033 9102500034

Prijs (€) 199,00 295,00 355,00 509,00 779,00 285,00 509,00 759,00

Laaduitgangen 1 + 1 2 + 1 2 + 1 3 3 2 3 3 

Ingangsspanning  90 – 260 volt AC   90 – 260 volt AC  

Frequentie 50 – 60 Hz 50 – 60 Hz

Laadspanning 14,4 / 14,7 volt DC 28,8 / 29,4 volt DC

Onderhoudslaadspanning 13,8 volt DC 27,6 volt DC

Aanbevolen accucapaciteit 
(Ah) 40 – 170 75 – 300 100 – 400 150 – 600 200 – 800 40 – 170 75 – 300 100 – 400

U0-fasebegrenzing (h) 8 oder 16 8 oder 16

Rendement tot 92 % 92 %

Laadstroom (A) 15 25 35 50 80 12,5 25 40 

Bedrijfstemperatuur –20 °C tot +50 °C –20 °C tot +50 °C –20 °C tot +50 °C –20 °C tot +50 °C –20 °C tot +50 °C –20 °C tot +50 °C –20 °C tot +50 °C –20 °C tot +50 °C

Afmetingen (b x h x d mm) 179 x 63 x 238 179 x 63 x 238 179 x 63 x 274 208,5 x 75 x 283 208,5 x 75 x 303 179 x 63 x 238 208,5 x 75 x 283 208,5 x 75 x 303

Gewicht (kg, ca.) 1,6 1,7 1,9 3,1 4,0 1,6 2,9 3,9

6-traps laadkarakteristiek

Beveiligd tegen overbelasting 
en kortsluiting

Slaapmodus Via de afstandsbediening of DIP-schakelaar  
op het apparaat

Via de afstandsbediening of DIP-schakelaar  
op het apparaat

Keurmerk e-gecertificeerd (EMC-/voertuigrichtlijn) e-gecertificeerd (EMC-/voertuigrichtlijn)

Beschermingsklasse Equivalent IP 21 Equivalent IP 21

  Accessoire: 
Afstandsbediening  
MCA-RC1

9102500037 9102500037 9102500037 9102500037 9102500037 9102500037 9102500037 9102500037

 Prijs (€) 59,00 59,00 59,00 59,00 59,00 59,00 59,00 59,00

 Afmetingen (mm) 58 x 72 x 28 58 x 72 x 28 58 x 72 x 28 58 x 72 x 28 58 x 72 x 28 58 x 72 x 28 58 x 72 x 28 58 x 72 x 28

 Kabel/toevoerkabel (m)  5 5 5 5 5 5 5 5

  Accessoire: 
Hella-sensor 

MCA-HS1 
9102500038

MCA-HS1 
9102500038

MCA-HS1 
9102500038

MCA-HS1 
9102500038

MCA-HS1 
9102500038

MCA-HS2 
9102500067

MCA-HS2 
9102500067

MCA-HS2 
9102500067

 Prijs (€) 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 135,00 135,00 135,00

  Accessoire: 
 Temperatuursensor 
MCA-TS1

9102500036 9102500036 9102500036 9102500036 9102500036 9102500036 9102500036 9102500036

 Prijs (€) 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00

 Kabel/toevoerkabel (m) 7 7 7 7 7 7 7 7

Laders

IU 812 SmartCharge

Artikelnr. 9103555791 701515

Prijs (€) 101,00 99,95

Accu-aansluiting 1 1 

Ingangsspanning 230 V AC (180 – 253 volt)  230 V AC (205 – 250 volt)  

Frequentie 50 – 60 Hz 50 – 60 Hz

Laadspanning 14,4 volt DC 14,7 volt DC

Onderhoudslaadspanning 13,6 volt DC 13,8 volt DC

Max. accucapaciteit (Ah) 100 120

Laadkarakteristiek IU0U met begrenzing van de 
IU0-fase 8-traps laadkarakteristiek

Laadstroom (A) 8 4

Bedrijfstemperatuur 0 °C tot +50 °C –40 °C tot +60 °C

Afmetingen (b x h x d mm) 120  x 70 x 200 220 x 70 x 60

Gewicht (kg, ca.) 0,9 0,43

IU0U karakteristiek Gemodificeerd Gemodificeerd

Beveiligd tegen overbelasting 
en kortsluiting

Kan als voeding gebruikt 
worden

Beschermingsklasse — IP65



Uitvoeringen, de technische vooruitgang dienende veranderingen en leveringsmogelijkheden voorbehouden.

196 Technische gegevens – Omvormers

SinePower3.30  // WAECO SinePower

Sinusomvormer  
met zuivere  
sinusspanning

MSI 212/MSI 224 MSI 412/MSI 424 MSI 912/MSI 924 MSI 1312/MSI 1324 MSI 1812/MSI 1824 MSI 1812T/MSI 1824T MSI 2312T/MSI 2324T MSI 3512T/MSI 3524T

Artikelnr. 9102600124 
9102600125

9102600126  
9102600127

9102600111 / 
9102600112

9102600113 / 
9102600114

9102600115 / 
9102600116

9102600117 / 
9102600118

9102600119 / 
9102600120

9102600121 / 
9102600122

Prijs (€)   101,00 
121,00

142,00 
152,00

528,00
528,00

742,00
742,00

843,00
843,00

945,00
945,00

1.575,00
1.575,00

2.035,00
2.035,00

Ingangsspanning 12 V DC (11 – 15 V) 
24 V DC (22 – 30 V)

12 V DC (11 – 15 V) 
24 V DC (22 – 30 V)

12 V DC (10,5 – 16 V) 
24 V DC (21 – 32 V)

12 V DC (10,5 – 16 V) 
24 V DC (21 – 32 V)

12 V DC (10,5 – 16 V) 
24 V DC (21 – 32 V)

12 V DC (10,5 – 16 V) 
24 V DC (21 – 32 V)

12 V DC (10,5 – 16 V) 
24 V DC (21 – 32 V)

12 V DC (10,5 – 16 V) 
24 V DC (21 – 32 V)

Uitgangsspanning/vorm 230 volt AC /zuivere 
sinusgolf  

230 volt AC /zuivere 
sinusgolf  

230 volt AC /zuivere 
sinusgolf  

230 volt AC /zuivere 
sinusgolf  

230 volt AC /zuivere 
sinusgolf  

230 volt AC /zuivere 
sinusgolf  

230 volt AC /zuivere 
sinusgolf  

230 volt AC /zuivere 
sinusgolf  

Uitgangsfrequentie (Hz) 50 50 50 50 50 50 50 50

Stroomverbruik bij nullast (A) 0,6 / 0,5 0,6 / 0,5 1,8 / 1,0 2,1 / 1,1 2,1 / 1,1 2,1 / 1,1 3,1  / 1,5 2,7 / 1,3 

Stroomverbruik in stand-by (A) — — 0,5 / 0,3 0,5 / 0,3 0,5 / 0,3 0,5 / 0,3 1,1 / 0,7 1,1 / 0,7

Continuvermogen (watt) 150 350 900 1300 1800 1800 2300 3500

Piekvermogen (watt) 300 700 1600 2400 3200 3200 4000 6000 

Rendement tot (%) 90 90 92 92 92 92 92 92

Afmetingen (b x h x d mm) 124 x 49 x 199 124 x 49 x 199 197,5 x 94,3 x 291 197,5 x 94,3 x 324,6 197,5 x 94,3 x 376 197,5 x 94,3 x 406 283 x 128,4 x 436 283 x 128,4 x 496

Gewicht (kg, ca.) 0,82 0,82 3 4 5 6,5 7,5 9

Geïntegreerde voorrangs- 
schakeling met  
spanningssynchronisatie

— — — — —

Keurmerk e-gecertificeerd  
(EMC-/voertuigrichtlijn)

e-gecertificeerd  
(EMC-/voertuigrichtlijn)

e-gecertificeerd  
(EMC-/voertuigrichtlijn)

e-gecertificeerd  
(EMC-/voertuigrichtlijn)

e-gecertificeerd  
(EMC-/voertuigrichtlijn)

e-gecertificeerd  
(EMC-/voertuigrichtlijn)

e-gecertificeerd  
(EMC-/voertuigrichtlijn)

e-gecertificeerd  
(EMC-/voertuigrichtlijn)

Beschermingsklasse Equivalent IP 21 Equivalent IP 21 Equivalent IP 21 Equivalent IP 21 Equivalent IP 21 Equivalent IP 21 Equivalent IP 21 Equivalent IP 21

  Accessoire: 
DC aansluitkabel

 Artikelnr. — — 9102700001 9102700002 9102700002 9102700002 9102700004 Op aanvraag

 Prijs (€) — — 34,00 52,00 52,00 52,00 69,00

 Kabellengte (m) — — 1,5 (25 mm2) 1,5 (35 mm2) 1,5 (35 mm2) 1,5 (35 mm2) 1,0 (70 mm2)

  Accessoire: 
Afstandsbediening  
standaard MCR-9

 Artikelnr. — — 9102600026 9102600026 9102600026 9102600026 9102600026 9102600026

 Prijs (€) — — 71,00 71,00 71,00 71,00 71,00 71,00

 Afmetingen (b x h x d mm) — — 58 x 72 x 28 58 x 72 x 28 58 x 72 x 28 58 x 72 x 28 58 x 72 x 28 58 x 72 x 28

 Kabellengte (m) — — 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 

  Accessoire 
Afstandsbediening  
comfort MCR-7

 Artikelnr. — — 9102600001 9102600001 9102600001 9102600001 9102600001 9102600001

 Prijs (€) — — 142,00 142,00 142,00 142,00 142,00 142,00

 Afmetingen (b x h x d mm) — — 130 x 120 x 25 130 x 120 x 25 130 x 120 x 25 130 x 120 x 25 130 x 120 x 25 130 x 120 x 25

 Kabellengte (m) — — 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 

  Accessoire 
Voorrangsschakeling 
VS-230

 Artikelnr. — — 9103556043 9103556043 — — — —

 Prijs (€) — — 111,00 111,00 — — — —
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Sinusomvormer  
met geïntegreerde 
automatische lader

2012/2024

Artikelnr. 9102600104 
9102600105

Prijs (€) 1.989,00 
1.989,00

Afmetingen (b x h x d mm) 490 x 145 x 285

Gewicht (kg, ca.) 14

Keurmerk EMC geoptimaliseerd  
voor de voertuigindustrie

Beschermingsklasse Equivalent IP 21

Sinusomvormer

Ingangspanning 12 V DC (10 – 16 V) 
24 V DC (20 – 32 V)

Uitgangsspanning / vorm 230 volt AC /zuivere sinusgolf  

Uitgangsfrequentie (Hz) 50 / 60

Continu vermogen (watt) 2000

Piekvermogen (watt, 3 s) 3000

Transfervermogen 230 V  / 50 A

Transfertijd (ms) < 10 

Automatische lader

Laadkarakteristiek IU0U 6-traps

Ingangspanningbereik 207 – 253 volt AC

Uitgangsfrequentie (Hz) 47 – 63

Instelbare laadstroom (A) 30 – 100 (12 V DC)  
15 – 50 (24 V DC)

Laadspanning  
(volt DC)

14,4 – 14,7 (12 V DC) 
28,8 – 29,4 (24 V DC)

Onderhoudslaadspanning (U0)  
(volt DC)

13,6 (12 V DC) 
27,2 (24 V DC)

Tweede laaduitgang  
(startaccu, A) 5

Koeling Toerental geregelde ventilator

3.30  // WAECO CombiPower

Sinusomvormer  
met zuivere  
sinusspanning

MSI 212/MSI 224 MSI 412/MSI 424 MSI 912/MSI 924 MSI 1312/MSI 1324 MSI 1812/MSI 1824 MSI 1812T/MSI 1824T MSI 2312T/MSI 2324T MSI 3512T/MSI 3524T

Artikelnr. 9102600124 
9102600125

9102600126  
9102600127

9102600111 / 
9102600112

9102600113 / 
9102600114

9102600115 / 
9102600116

9102600117 / 
9102600118

9102600119 / 
9102600120

9102600121 / 
9102600122

Prijs (€)   101,00 
121,00

142,00 
152,00

528,00
528,00

742,00
742,00

843,00
843,00

945,00
945,00

1.575,00
1.575,00

2.035,00
2.035,00

Ingangsspanning 12 V DC (11 – 15 V) 
24 V DC (22 – 30 V)

12 V DC (11 – 15 V) 
24 V DC (22 – 30 V)

12 V DC (10,5 – 16 V) 
24 V DC (21 – 32 V)

12 V DC (10,5 – 16 V) 
24 V DC (21 – 32 V)

12 V DC (10,5 – 16 V) 
24 V DC (21 – 32 V)

12 V DC (10,5 – 16 V) 
24 V DC (21 – 32 V)

12 V DC (10,5 – 16 V) 
24 V DC (21 – 32 V)

12 V DC (10,5 – 16 V) 
24 V DC (21 – 32 V)

Uitgangsspanning/vorm 230 volt AC /zuivere 
sinusgolf  

230 volt AC /zuivere 
sinusgolf  

230 volt AC /zuivere 
sinusgolf  

230 volt AC /zuivere 
sinusgolf  

230 volt AC /zuivere 
sinusgolf  

230 volt AC /zuivere 
sinusgolf  

230 volt AC /zuivere 
sinusgolf  

230 volt AC /zuivere 
sinusgolf  

Uitgangsfrequentie (Hz) 50 50 50 50 50 50 50 50

Stroomverbruik bij nullast (A) 0,6 / 0,5 0,6 / 0,5 1,8 / 1,0 2,1 / 1,1 2,1 / 1,1 2,1 / 1,1 3,1  / 1,5 2,7 / 1,3 

Stroomverbruik in stand-by (A) — — 0,5 / 0,3 0,5 / 0,3 0,5 / 0,3 0,5 / 0,3 1,1 / 0,7 1,1 / 0,7

Continuvermogen (watt) 150 350 900 1300 1800 1800 2300 3500

Piekvermogen (watt) 300 700 1600 2400 3200 3200 4000 6000 

Rendement tot (%) 90 90 92 92 92 92 92 92

Afmetingen (b x h x d mm) 124 x 49 x 199 124 x 49 x 199 197,5 x 94,3 x 291 197,5 x 94,3 x 324,6 197,5 x 94,3 x 376 197,5 x 94,3 x 406 283 x 128,4 x 436 283 x 128,4 x 496

Gewicht (kg, ca.) 0,82 0,82 3 4 5 6,5 7,5 9

Geïntegreerde voorrangs- 
schakeling met  
spanningssynchronisatie

— — — — —

Keurmerk e-gecertificeerd  
(EMC-/voertuigrichtlijn)

e-gecertificeerd  
(EMC-/voertuigrichtlijn)

e-gecertificeerd  
(EMC-/voertuigrichtlijn)

e-gecertificeerd  
(EMC-/voertuigrichtlijn)

e-gecertificeerd  
(EMC-/voertuigrichtlijn)

e-gecertificeerd  
(EMC-/voertuigrichtlijn)

e-gecertificeerd  
(EMC-/voertuigrichtlijn)

e-gecertificeerd  
(EMC-/voertuigrichtlijn)

Beschermingsklasse Equivalent IP 21 Equivalent IP 21 Equivalent IP 21 Equivalent IP 21 Equivalent IP 21 Equivalent IP 21 Equivalent IP 21 Equivalent IP 21

  Accessoire: 
DC aansluitkabel

 Artikelnr. — — 9102700001 9102700002 9102700002 9102700002 9102700004 Op aanvraag

 Prijs (€) — — 34,00 52,00 52,00 52,00 69,00

 Kabellengte (m) — — 1,5 (25 mm2) 1,5 (35 mm2) 1,5 (35 mm2) 1,5 (35 mm2) 1,0 (70 mm2)

  Accessoire: 
Afstandsbediening  
standaard MCR-9

 Artikelnr. — — 9102600026 9102600026 9102600026 9102600026 9102600026 9102600026

 Prijs (€) — — 71,00 71,00 71,00 71,00 71,00 71,00

 Afmetingen (b x h x d mm) — — 58 x 72 x 28 58 x 72 x 28 58 x 72 x 28 58 x 72 x 28 58 x 72 x 28 58 x 72 x 28

 Kabellengte (m) — — 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 

  Accessoire 
Afstandsbediening  
comfort MCR-7

 Artikelnr. — — 9102600001 9102600001 9102600001 9102600001 9102600001 9102600001

 Prijs (€) — — 142,00 142,00 142,00 142,00 142,00 142,00

 Afmetingen (b x h x d mm) — — 130 x 120 x 25 130 x 120 x 25 130 x 120 x 25 130 x 120 x 25 130 x 120 x 25 130 x 120 x 25

 Kabellengte (m) — — 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 

  Accessoire 
Voorrangsschakeling 
VS-230

 Artikelnr. — — 9103556043 9103556043 — — — —

 Prijs (€) — — 111,00 111,00 — — — —
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Omvormers met 
gemodificeerde 
wisselspanning

PP 152/PP 154 PP 402/PP 404 PP 602/PP 604

Artikelnr. 9105303791 
9105303794

9105303796 
9105303799

9105303801 
9105303804

Prijs (€) 69,00 
71,00

79,95 
81,00

109,95 
111,00

Ingangspanning 12 V DC (11 – 15 V) 
24 V DC (22 – 30 V)

Uitgangsspanning / vorm 
230 volt AC / gemodificeerde sinusgolf  

Uitgangsspanning USB — — —

Uitgangsfrequentie (Hz) 50 50 50

Stroomverbruik bij nullast (A) 0,25 0,25 0,25 

Continu vermogen (watt) 150 350 550

Piekvermogen (watt) 350 700 1100 

Koeling Ventilator Ventilator Ventilator

Rendement tot (%) 90 90 90 

Afmetingen (b x h x d mm) 129 x 71 x 177 129 x 71 x 192 129 x 71 x 237

Gewicht (kg, ca.) 0,84 0,99 1,4 

Voorrangsschakeling — — —

Keurmerk  EMC geoptimaliseerd voor de voertuigindustrie

Beschermingsklasse Equivalent IP 21

  Accessoire: 
DC-aansluitkabel

  Artikelnr. — — —

 Prijs (€) — — —

  Lengte kabel (m) — — —

  Accessoire: 
Afstandsbediening 
standaard MCR-9

  Artikelnr. — — —

 Prijs (€) — — —

  Afmetingen (b x h x d mm) — — —

  Lengte kabel (m) — — —

Technische gegevens – Omvormers
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PP 1002/PP 1004 PP 2002/PP 4004 SI 102 LC

9102600002 
9102600028

9102600027 
9102600029 9105303816 9102500022

355,00 
355,00

559,00 
559,00

60,00 97,00 

12 V DC (11 – 15 V) 
24 V DC (22 – 30 V)

12 V DC (11 – 15 V) 12 V – 24 V DC, 10 A Max 

230 volt AC / gemodificeerde sinusgolf  
230 volt AC /  

gemodificeerde sinusgolf  
12 V / 15 V / 16 V / 18 V (18,5 V) / 19 V (19,5 V) / 

20 V / 24 V DC / 90 W Max 

— — 5 volt / 0,5 A 5 volt

50 50 50 —

< 0,8 < 1,5 < 0,4 —

1000 2000 100 90

2000 4000 200  —

Ventilator Ventilator Ventilator —

85 85 90 —

176 x 95 x 338 176 x 95 x 443 67 x 43 x 125 124,8 x 50 x 31,5

3,5 5 0,282 0,255

— —

EMC geoptimaliseerd voor de voertuigindustrie EMC geoptimaliseerd voor de voertuigindustrie

Equivalent IP 21 — —

9102700005 9102700006

52,00 63,00

1,5 (35 mm2) 1,0 (50 mm2)

9102600026 9102600026

71,00 71,00

58 x 72 x 28 58 x 72 x 28

7,5 7,5 
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3.18  // WAECO PerfectPower – omvormer met hoog vermogen 3.29  // PocketPower
Smart Omvormers
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Laptop Charger



200

Generatoren

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

Artikelnr. 9102900200 9102900179 9102900033 9102900201 9102900005

Prijs (€) 3.655,00 4.165,00 6.095,00 6.910,00 3.045,00

Uitgangsspanning 230 volt AC ±1 % (op termijn) / zuivere sinusspanning  230 volt AC ±1 % (op termijn) / 
 zuivere sinusspanning  

230 volt AC ±1 % (op termijn) / 
 zuivere sinusspanning  

230 volt AC ±1 % (op termijn) / 
 zuivere sinusspanning  

Totale harmonische vervorming (%) 1 1 1 5 5 

Frequentie (Hz) 50 ±1 % 50 ±1 % 50 ±1 % 50 ±1 % 50 ±5 %

Max. aanloopstroom (A) 33 33 33 45 24

Continu vermogen (watt) 2.600 2.600 2.500 3.500 2.000 

Piekvermogen (watt) 2.900 2.900 2.900 3.900 2.200 

Motorvermogen (kW (pk)) 4,0 (5,5) 4,0 (5,5) 3,3 (4,5) 4,7 (6,4) 4,0 (5,5)

Modus / brandstof Benzine ROZ 91 Gas; LPG met  
min. 60 % propaangehalte

Diesel Diesel Benzine ROZ 91 

Verbruik  Max. 1,2 l/h Max. 1,0 kg/h Max. 0,7 l Max. 1,4 l Max. 1,2 l

Geluidsniveau op  
7 m afstand (dBA)

54 – 59 54 – 59 60 64 60 

Gegarandeerd  
geluidsniveau (dBA)

86 86 84 89 86 

Afmetingen (b x h x d mm) 480 x 290 x 385 480 x 290 x 385 465 x 465 x 466 765 x 457 x 467 530 x 290 x 385

Breedte met ophanging (mm) 580 580 572 765 640

Uitvoering behuizing RVS RVS RVS RVS RVS

Gewicht (kg) 44 44 70 96,5 50

Autostart-functie —

12 volt uitgang voor acculading   optioneel met laadregelaar

Uitschakelen bij laag oliepeil

Elektrische starter

Bescherming tegen kortsluiting  

Geluidswerend

Parallelle schakeling mogelijk —

Bediening via extern 
bedieningspaneel

Alarmfuncties —

Variabele aanpassing van het 
generator toerental —

Keurmerk E13 E13 E13 E24 E3

Accessoires Artikelnr. Prijs (€)

Tank 15 liter, kunststof 9102900009 128,00 —

Tank 20 liter, roestvrij staal 9102900011 379,00 —

Slangenset 9102900003 129,00 —

Flexibele metalen slang 25 mm 9102900020 77,00

Acculaaadregelaar 9102900014 128,00 — — — —    

Luchtafvoer in bodem 9102900023 21,00 — — — —    

   

Technische gegevens – Generatoren
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3.39  // Dometic Generatoren



201

Generatoren

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

Artikelnr. 9102900200 9102900179 9102900033 9102900201 9102900005

Prijs (€) 3.655,00 4.165,00 6.095,00 6.910,00 3.045,00

Uitgangsspanning 230 volt AC ±1 % (op termijn) / zuivere sinusspanning  230 volt AC ±1 % (op termijn) / 
 zuivere sinusspanning  

230 volt AC ±1 % (op termijn) / 
 zuivere sinusspanning  

230 volt AC ±1 % (op termijn) / 
 zuivere sinusspanning  

Totale harmonische vervorming (%) 1 1 1 5 5 

Frequentie (Hz) 50 ±1 % 50 ±1 % 50 ±1 % 50 ±1 % 50 ±5 %

Max. aanloopstroom (A) 33 33 33 45 24

Continu vermogen (watt) 2.600 2.600 2.500 3.500 2.000 

Piekvermogen (watt) 2.900 2.900 2.900 3.900 2.200 

Motorvermogen (kW (pk)) 4,0 (5,5) 4,0 (5,5) 3,3 (4,5) 4,7 (6,4) 4,0 (5,5)

Modus / brandstof Benzine ROZ 91 Gas; LPG met  
min. 60 % propaangehalte

Diesel Diesel Benzine ROZ 91 

Verbruik  Max. 1,2 l/h Max. 1,0 kg/h Max. 0,7 l Max. 1,4 l Max. 1,2 l

Geluidsniveau op  
7 m afstand (dBA)

54 – 59 54 – 59 60 64 60 

Gegarandeerd  
geluidsniveau (dBA)

86 86 84 89 86 

Afmetingen (b x h x d mm) 480 x 290 x 385 480 x 290 x 385 465 x 465 x 466 765 x 457 x 467 530 x 290 x 385

Breedte met ophanging (mm) 580 580 572 765 640

Uitvoering behuizing RVS RVS RVS RVS RVS

Gewicht (kg) 44 44 70 96,5 50

Autostart-functie —

12 volt uitgang voor acculading   optioneel met laadregelaar

Uitschakelen bij laag oliepeil

Elektrische starter

Bescherming tegen kortsluiting  

Geluidswerend

Parallelle schakeling mogelijk —

Bediening via extern 
bedieningspaneel

Alarmfuncties —

Variabele aanpassing van het 
generator toerental —

Keurmerk E13 E13 E13 E24 E3

Accessoires Artikelnr. Prijs (€)

Tank 15 liter, kunststof 9102900009 128,00 —

Tank 20 liter, roestvrij staal 9102900011 379,00 —

Slangenset 9102900003 129,00 —

Flexibele metalen slang 25 mm 9102900020 77,00

Acculaaadregelaar 9102900014 128,00 — — — —    

Luchtafvoer in bodem 9102900023 21,00 — — — —    

   

Technische gegevens – Generatoren

Alle prijzen zijn vrijblijvende adviesprijzen inclusief BTW.
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Uitvoeringen, de technische vooruitgang dienende veranderingen en leveringsmogelijkheden voorbehouden.

Camera-
monitor systemen

RVS 550 / RVS 550W RVS 580 RVS 594 RVS 750 / RVS 750W

Camera's Kleurencamera  
CAM 50C / CAM 50CW

Kleurenshuttercamera 
CAM 80CM

Dubbele kleurencamera met 
shutter CAM 44

Kleurencamera  
CAM 50C / CAM 50CW

Afmetingen  
(b x h x d): 

  94 x 62 x 48 mm  
(incl. houder)

  106 x 68 x 54 mm  
(incl. houder)

  114 x 74 x 62 mm  
(incl. houder)

 94 x 62 x 48 mm  
(incl. houder)

Bedrijfsspanning: 11 tot 16 volt DC 11 tot 16 volt DC 11 tot 16 volt DC 11 tot 16 volt DC

Opgenomen vermogen: 1,8 watt met verwarming 1,8 watt met verwarming ca. 1,2 watt 1,8 watt met verwarming

Beeldsensor 1/4" SONY CCD 1/3" SONY CCD 1/4" CMOS 1/4" SONY CCD

Resolutie 270.000 px 290.000

Beeldhoek 
 

 120° diagonaal  
h: ca. 90° v: ca. 70°

 145° diagonaal 
h: ca. 100° v: ca. 72°

Zicht dichtbij: 140° diagonaal 
h: ca. 100°  v: ca. 72° 

Zicht veraf: 50° diagonaal 
h: ca. 35°  v: ca. 28°

 120° diagonaal  
h: ca. 90° v: ca. 70°

Lichtgevoeligheid: < 0,5 lux, 0 lux met led < 0,5 lux, 0 lux met led < 1 lux, 0 lux met led < 0,5 lux, 0 lux met led 

Videostandaard PAL

Bedrijfstemperatuur 
–20 °C tot +65 °C –30 °C tot +70 °C

Kleur Zilver  resp. wit Zilver Zilver Zilver  resp. wit

Trillingsgevoeligheid 6 g 6 g 6 g 6 g

Gewicht 200 g 350 g 360 g 200 g

Helderheidregeling Elektronisch Elektronisch Elektronisch Elektronisch

Spiegelbeeldfunctie Schakelbaar Schakelbaar Standaard gespiegeld Schakelbaar

Beschermingsklasse IP 68 IP 68 IP 68 IP 68

Goedkeuring E-certificaat

Kwaliteitskenmerken 
 
 
 

Normale of spiegelbeeldfunctie, 
geanodiseerde en poedergecoate 
behuizing, verstelbare zonneklep, 
microfoon, temperatuurgestuurde 

verwarming, sensorgestuurde 
IR-leds

Normale of spiegelbeeldfunctie.  
Automatische met 
motoraangedreven 

camera-afdekking tegen vuil op de 
lens, behuizing van aluminium, 
geanodiseerd en voorzien van 

poedercoating met beschermkap en 
houder van RVS, microfoon, 

temperatuurgestuurde verwarming, 
sensorgestuurde IR-leds

Aan te sluiten op beide camera- 
ingangen van de monitor, handmatige 
of automatische omschakeling tussen 
de camera’s, behuizing van aluminium, 

geanodiseerd en voorzien van  
poedercoating met beschermkap en 
houder van RVS, motoraangedreven 

camera-afdekking, microfoon,  
sensorgestuurde IR-leds voor  

beter zicht in het donker,   
afstandmarkeringen (3 lijnen) in de 

achteruitrijmodus

Normale of spiegelbeeldfunctie, 
geanodiseerde en poedergecoate 
behuizing, verstelbare zonneklep, 
microfoon, temperatuurgestuurde 

verwarming, sensorgestuurde 
IR-leds

Monitors 4,8" Kleuren LCD monitor M 5L 7" Kleuren LCD monitor M 7L
Afmetingen (b x h x d incl. houder)  144 x 128 x 120 mm  186 x 145 x 120 mm 

Beeldschermdiagonaal 4,8"/122 mm (zichtbaar beeld) 7"/178 mm (zichtbaar beeld)

Bedrijfsspanning: 12 tot 30 volt DC 12 tot 30 volt DC

Opgenomen vermogen: 10 watt 12 watt

Resolutie 235.000 Pixel 337.000 Pixel

PAL/NTSC auto

Bedrijfstemperatuur –20 °C tot +60 °C –20 °C tot +60 °C

Trillingsgevoeligheid 5 g

Gewicht 300 g 450 g

Helderheid 400 cd/m²

Dimmer Automatisch via sensor Automatisch via sensor

Camera-ingangen 2 met signaalherkenning 2 met signaalherkenning

Spiegelbeeldfunctie Schakelbaar Schakelbaar

Goedkeuring E-certificaat

Kwaliteitskenmerken Automatische of handmatige inschakelmogelijkheid, automatische dag-nachtomschakeling, normaal- of spiegelbeeldfunctie,  
2 camera-ingangen, apart bestuurbaar, beeldinstelling kan voor iedere camera worden opgeslagen, luidspreker, USB aansluiting 

voor het opladen van bijvoorbeeld MP3-spelers, led achtergrondverlichting, afneembare monitor (Easy Link)

Leveringsomvang Monitor, camera, 20 m verbindingskabel van de monitor naar de camera, kabelset monitor, montagebenodigdheden  
voor alle onderdelen

Artikelnr. 9101900009 / 9101900025 9101900020 9101900041 9101900022 / 9101900011

Prijs € 509,00 / 508,00 739,00 915,00 609,00 / 609,00
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Alle prijzen zijn vrijblijvende adviesprijzen inclusief BTW.

RVS 780 RVS 794 RVS 718 RVS 530 RVS 560

Kleurenshuttercamera 
CAM 80CM

Dubbele kleurencamera met  
shutter CAM 44

Kleurencamera  
CAM 18

Kleurenkogelcamera 
CAM 30CK

Kleurencilindercamera 
CAM 29BK

106 x 68 x 54 mm  
(incl. houder)

  114 x 74 x 62 mm  
(incl. houder)

84 x 58 x 44 mm 
(incl. houder)

130 x 84 x 250 mm  
met behuizing

330 x 100 x 70 mm  
met console

11 tot 16 volt DC 11 tot 16 volt DC 11 tot 16 volt DC 11 tot 16 volt DC 11 tot 16 volt DC

1,8 watt met verwarming ca. 1,2 watt Max. 1 watt

1/3" SONY CCD 1/4" CMOS 1/4“ CMOS 1/4“ SONY CCD 1/4“ SONY CCD

290.000

 145° diagonaal 
h: ca. 100° v: ca. 72°

Zicht dichtbij: 140° diagonaal 
h: ca. 100°  v: ca. 72° 

Zicht veraf: 50° diagonaal 
h: ca. 35°  v: ca. 28°

120° diagonaal  
h: ca. 90° v: ca. 70°

120° diagonaal,  
h: ca. 90°, v: ca. 70°

150° diagonaal,  
h: ca. 102° v: ca. 73°

< 0,5 lux, 0 lux met led < 1 lux, 0 lux met led < 1 lux, 0 lux met led < 0,5 lux, 0 lux met led < 1 lux 

–30 °C tot +70 °C

Zilver Zilver Zilver Zwart Grijs

6 g 6 g 6 g 6 g 6 g

350 g 360 g 100 g 400 g 400 g

Elektronisch Elektronisch Elektronisch Elektronisch Elektronisch

Schakelbaar Standaard gespiegeld Schakelbaar Schakelbaar Standaard gespiegeld

IP 68 IP 68 IP 68 IP 68 IP 68

Normale of spiegelbeeldfunctie.
Automatische, met motoraangedre-
ven camera-afdekking tegen vuil op 

de lens, behuizing van aluminium, 
geanodiseerd en voorzien van 

poedercoating met beschermkap 
en houder van RVS, microfoon, 

temperatuurgestuurde verwarming, 
sensorgestuurde IR-leds

Aan te sluiten op beide camera-in-
gangen van de monitor, handmatige of 

automatische omschakeling tussen 
de camera’s, behuizing van aluminium, 

geanodiseerd en voorzien van 
poedercoating met beschermkap en 
houder van RVS, motor aangedreven 

camera afdekking, microfoon, sensor-
gestuurde IR-leds voor beter zicht in 
het donker,  afstandsmarkeringen (3 

lijnen) in de achteruitrijmodus

Normale of spiegelbeeldfunctie, 
stabiele ABS kunststofbehuizing, vrij 

instelbare kogelcamera, 
microfoon, sensor gestuurde IR-leds

Middels de meegeleverde adapter ook 
geschikt voor andere bestelwagens 

en campers.
Normale of spiegelbeeldfunctie,

stabiele, waterdichte aluminiumbe-
huizing, microfoon, Elektronische 

helderheidregeling, sensor gestuurde 
IR-leds

Normale of spiegelbeeldfunctie,
hoge lichtgevoeligheid,

opbouwbehuizing bij de levering 
inbegrepen

7" Kleuren LCD monitor M 7L 7" Kleuren LCD monitor M 7LS 4,8" Kleuren LCD monitor M 5L
 186 x 145 x 120 mm  170 x 125 x 95 mm  144 x 128 x 120 mm

7"/178 mm (zichtbaar beeld) 7"/178 mm (zichtbaar beeld) 4,8"/122 mm (zichtbaar beeld)

12 tot 30 volt DC 11 tot 16 volt DC 12 tot 30 volt DC

12 watt 6 watt 10 watt

337.000 Pixel 337.000 Pixel 235.000 Pixel

–20 °C tot +60 °C –20 °C tot +65 °C –20 °C tot +60 °C

450 g  400 g 300 g

Automatisch via sensor – Automatisch via sensor

2 met signaalherkenning 2 2 met signaalherkenning

Schakelbaar Schakelbaar Schakelbaar

Automatische of handmatige inschakelmogelijkheid, automatische dag-nachtomschakeling, normale- of spiegelbeeldfunctie, 2 camera-ingangen, apart bestuur-
baar, beeldinstelling kan voor iedere camera worden opgeslagen, luidspreker, led achtergrondverlichting, USB aansluiting  (behalve RVS 718) Voor het opladen van 

bijvoorbeeld MP3-spelers, afneembare monitor (Easy Link) (behalve RVS 718)

Monitor, camera, 20 m verbindingskabel van de monitor naar de camera, kabelset monitor, montagebenodigdheden voor alle onderdelen

9101900024 9101900042 9101900047 9101900034 9101900035

845,00 1.016,00 459,00 569,00 569,00

    

Systemen  
met 

7" monitor

Systemen  
met 

4,8" monitor

Technische gegevens – camera-monitor systemen

Speciaal voor bestelwagens
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Uitvoeringen, de technische vooruitgang dienende veranderingen en leveringsmogelijkheden voorbehouden.

Multimedia- 
monitor + achter-
uitrijcamera’s

PerfectView MC 418 PerfectView MC 450 PerfectView MC 480

Camera’s Kleurencamera  
CAM 18NAV

Kleurencamera  
CAM50NAV

Shutter kleurencamera  
CAM 80NAV

Afmetingen (b x h x 
d): 

84 x 58 x 44 mm
(incl. houder)

  94 x 62 x 48 mm 
(incl. houder)

  106 x 68 x 54 mm 
(incl. houder)

Bedrijfsspanning 11 tot 16 volt DC 11 tot 16 volt DC 11 tot 16 volt DC

Opgenomen vermogen max. 1 watt 1,8 watt met verwarming 1,8 watt met verwarming

Beeldsensor 1/4" CMOS 1/4" SONY CCD 1/3" SONY CCD

Resolutie 270.000 px

Beeldhoek 
 

120° diagonaal 
h: ca. 90° v: ca. 70°

 120° diagonaal 
h: ca. 90° v: ca. 70°

 145° diagonaal
h: ca. 100° v: ca. 72°

Lichtgevoeligheid < 1 lux, 0 lux met led < 0,5 lux, 0 lux met led < 0,5 lux, 0 lux met led 

Videostandaard PAL

Bedrijfstemperatuur 
-20 °C tot +65 °C

Kleur Zilver Zilver Zilver

Trillingsvastheid 6 g 6 g 6 g

Gewicht 100 g 200 g 350 g

Helderheidsregeling Elektronisch Elektronisch Elektronisch

Spiegelbeeldfunctie Schakelbaar Schakelbaar Schakelbaar

Beschermingsklasse IP 68 IP 68 IP 68

Goedkeuring E-certificaat

Kwaliteitskenmerken 
 
 
 

Normale of spiegelbeeldfunctie, stabiele ABS 
kunststofbehuizing, vrij instelbare kogelcamera, 

microfoon, LDR-gestuurde IR led’s, incl.  
adapterkabel

Normale of spiegelbeeldfunctie, geanodiseerde  
en poedergecoate behuizing, verstelbare  

zonneklep, microfoon, temperatuurgestuurde 
verwarming, LDR-gestuurde IR-leds,  

incl. adapterkabel

Normale of spiegelbeeldfunctie, automatische 
camera afdekking met motoraandrijving tegen 

verontreiniging van de lens, behuizing van 
aluminium, geanodiseerd en voorzien van 

poedercoating met beschermkap en houder van 
roestvrij staal, microfoon, temperatuurgestuurde 

verwarming, LDR-gestuurde IR-leds,  
incl. aansluitbox AMP 100

Multimedia-monitor PerfectView MC 402
Inbouwmaten  Passend voor dubbele-DIN-inbouwschacht

Beeldscherm 6,2“ LCD-display met touchscreen-besturing

Resolutie 800 x 480 pixels

Radio  FM-, MW-, LW-tuner, geheugen voor 30 radiozenders

Bluetooth  Parrot handsfreekit, audiostreaming

Diefstalbeveiliging per veiligheidscode

Videoweergave DVD, MP4, Xvid

Audioweergave MP3, WMA

iPhone/iPod directe bestu-
ring
Kwaliteitskenmerken Moniceiver met 6,2" dubbel-DIN-monitor, touchscreen, display, vele mediafuncties en ingang voor achteruitrijcamera

Omvang van de levering Moniceiver, camera, 20 m verbindingskabel, montagetoebehoren, adapterkabel naar Moniceiver

Artikelnr. systeem 9101900068 9101900069 9101900070

Prijs (€) 494,00 605,00 839,00

   Overig accessoires:  
Artikelnr. // Prijs (€)

Montageframe 
99102200106 // 39,00 FIAT Ducato, van 2007   9102200109 // 41,00 Mercedes-Benz Sprinter, van 2006  

9102200120 // 39,00 Ford Transit, van 2006   9102200127 // 40,00 IVECO Daily

Artikelnr.  
MC 402 Moniceiver 9102100024

Prijs (€) 335,00

3.19  // WAECO PerfectView MCSpeciaal voor campers

WAECO  
Moniceiver  

ook  
afzonderlijk 
verkrijgbaar 

Technische specificaties – Multimedia + achteruitrijcamera’s
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Alle prijzen zijn vrijblijvende adviesprijzen inclusief BTW.

PerfectView MC 444 PerfectView MC 430 PerfectView MC 460

Dubbele kleurencamera met shutter  
CAM 44NAV

Kleuren kogelcamera
CAM30CK NAV

Kleurencilindercamera
CAM 29BK NAV

  114 x 74 x 62 mm 
(incl. houder)

130 x 84 x 250 mm 
met behuizing

330 x 100 x 70 mm 
met console

11 tot 16 volt DC 11 tot 16 volt DC 11 tot 16 volt DC

ca. 1,2 watt ca. 1,8 watt ca. 1,0 watt

1/3" CMOS 1/4" SONY CCD 1/4" SONY CCD

290.000

 Zicht dichtbij: 140° diagonaal
h: ca. 100°  v: ca. 72°
Veraf: 50° diagonaal
h: ca. 35°  v: ca. 28°

120° diagonaal, 
h: ca. 90°  v: ca. 70°

150° diagonaal, 
h: ca. 102° v: ca. 73°

< 1 lux, 0 lux met led < 0,5 lux, 0 lux met led < 1 lux

-30 °C tot +70 °C

Zilver Zwart Grijs

6 g 6 g 6 g

360 g 400 g 400 g

Elektronisch Elektronisch Elektronisch

Standaard gespiegeld Schakelbaar Standaard gespiegeld

IP 68 IP 68 IP 68

Aan te sluiten op beide camera-ingangen van  
de monitor, handmatige of automatische  

omschakeling tussen de camera’s, behuizing  
van aluminium, geanodiseerd en voorzien van 

poedergecoate alubehuizing met beschermkap  
en houder van RVS, motor aangedreven camera 
afdekking, microfoon, sensorgestuurde IR-leds  

voor beter zicht in het donker,  afstands- 
markeringen (3 lijnen) in de achteruitrijmodus 

Aansluitbox AMP 100

Met de bijgeleverde adapter ook geschikt  
voor verdere bestelwagens, normale of  

spiegelbeeldfunctie, stabiele, waterdichte alube-
huizing, microfoon, elektronische  

helderheidscompensatie, LDR-gestuurde  
IR-leds, incl. adapterkabel

Normale of spiegelbeeldfunctie, hoge  
lichtgevoeligheid, opbouwbehuizing in de omvang 

van de levering, incl. adapterkabel

PerfectView MC 402
 Passend voor dubbele-DIN-inbouwschacht

6,2“ LCD-display met touchscreen-besturing

800 x 480 pixels

 FM-, MW-, LW-tuner, geheugen voor 30 radiozenders

 Parrot handsfreekit, audiostreaming

per veiligheidscode

DVD, MP4, Xvid

MP3, WMA

Moniceiver met 6,2" dubbel-DIN-monitor, touchscreen, display, vele mediafuncties en ingang voor achteruitrijcamera

Moniceiver, camera, 20 m verbindingskabel, montagetoebehoren, adapterkabel naar Moniceiver

9101900072 9101900073 9101900071

1.016,00 626,00 585,00

Montageframe 
99102200106 // 39,00 FIAT Ducato, van 2007   9102200109 // 41,00 Mercedes-Benz Sprinter, van 2006  

9102200120 // 39,00 Ford Transit, van 2006   9102200127 // 40,00 IVECO Daily

Speciaal voor bestelwagensSpeciaal voor campers

Technische specificaties – Multimedia + achteruitrijcamera’s
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Uitvoeringen, de technische vooruitgang dienende veranderingen en leveringsmogelijkheden voorbehouden.

Navigatiesystemen 
incl. achteruitrij- 
camera’s

PerfectView NAV 718 PerfectView NAV 750 PerfectView NAV 780 PerfectView NAV 744

Camera’s Kleurencamera 
CAM 18NAV

Kleurencamera CAM 50NAV / 
CAM 50NAV CW

Shutter kleurencamera 
CAM 80NAV

Dubbele kleurencamera met 
shutter CAM 44NAV

Afmetingen (b x h x d): 
 

84 x 58 x 44 mm
(incl. houder)

  94 x 62 x 48 mm 
(incl. houder)

  106 x 68 x 54 mm 
(incl. houder)

  114 x 74 x 62 mm 
(incl. houder)

Bedrijfsspanning 11 tot 16 volt DC 11 tot 16 volt DC 11 tot 16 volt DC 11 tot 16 volt DC

Opgenomen vermogen Max. 1 watt 1,8 watt met verwarming 1,8 watt met verwarming ca. 1,2 watt

Beeldsensor 1/4" CMOS 1/4" SONY CCD 1/3" SONY CCD 1/3" CMOS

Resolutie 270.000 px 290.000

Beeldhoek
 

120° diagonaal 
h: ca. 90° v: ca. 70°

 120° diagonaal 
h: ca. 90° v: ca. 70°

 145° diagonaal
h: ca. 100° v: ca. 72°

 Zicht dichtbij: 140° diagonaal
h: ca. 100°  v: ca. 72°
Veraf: 50° diagonaal
h: ca. 35°  v: ca. 28°

Lichtgevoeligheid < 1 lux, 0 lux met led < 0,5 lux, 0 lux met led < 0,5 lux, 0 lux met led < 1 lux, 0 lux met led

Videostandaard PAL

Bedrijfstemperatuur
-20 °C tot +65 °C -30 °C tot +70 °C

Kleur Zilver Zilver resp. wit Zilver Zilver

Trillingsvastheid 6 g 6 g 6 g 6 g

Gewicht 100 g 200 g 350 g 360 g

Helderheidsregeling Elektronisch Elektronisch Elektronisch Elektronisch

Spiegelbeeldfunctie Schakelbaar Schakelbaar Schakelbaar Standaard gespiegeld

Beschermingsklasse IP 68 IP 68 IP 68 IP 68

Goedkeuring E-certificaat

Kwaliteitskenmerken Normale of spiegelbeeldfunctie, 
stabiele ABS kunststofbehuizing,  

vrij instelbare kogelcamera, 
microfoon, LDR-gestuurde IR-leds, 

incl. adapterkabel

Normale of spiegelbeeldfunctie, 
geanodiseerde en poedergecoate 
behuizing, verstelbare zonneklep, 
microfoon, temperatuurgestuurde 

verwarming, LDR-gestuurde IR-leds, 
incl. adapterkabel

Normale of spiegelbeeldfunctie, 
automatische camera afdekking met 

motoraandrijving tegen 
verontreiniging van de lens, 
behuizing van aluminium, 

geanodiseerd en voorzien van 
poedercoating met beschermkap en 

houder van RVS, microfoon, 
temperatuurgestuurde verwarming, 

LDR-gestuurde IR-leds,
Incl. aansluitbox AMP 100

Aan te sluiten op beide camera- 
ingangen van de monitor,  

handmatige of automatische  
omschakeling tussen de camera’s, 

behuizing van aluminium,  
geanodiseerd en voorzien van  

poedercoating met beschermkap en 
houder van RVS, motor aangedreven 
camera afdekking, microfoon, sen-

sorgestuurde IR-leds voor beter zicht 
in het donker,  afstandsmarkeringen 

(3 lijnen) in de achteruitrijmodus, 
incl. aansluitbox AMP 100

Navigatietoestel Blaupunkt New York 835W
Inbouwmaten  Passend voor dubbele-DIN-inbouwschacht.

Beeldscherm 6,2“ Silk Vision TFT-display, reflectiearm anti-glare-display

Resolutie 800 x 480 pixels

Navigatie Kaarten van 35 Europese landen

Radio  FM-, MW-, LW-tuner, geheugen voor 30 radiozenders

Bluetooth  Parrot handsfreekit, audiostreaming

Diefstalbeveiliging per veiligheidscode

Kwaliteitskenmerken
 12 maanden kosteloze kaartenupdate, met database met camperplaatsen van Promobil, meervoudige routeberekening,  

3D kaartweergave, TMC-filevermijding, iPod/iPhone directe besturing, inachtneming van voertuigeigenschappen  
bij de routeberekening,  DVD/CD-player, voorbereid voor compatibele DAB-ontvanger.  

Ideaal voor grote campers. Bij het navigeren wordt rekening gehouden met de afmetingen van het voertuig

Omvang van de levering

Monitor, navigatiesysteem, achteruitrijcamera, 20 m verbindingskabel, montagetoebehoren, adapterkabel voor navigatiesysteem

Artikel-nr. systeem 9101900060 9101900053 / 9101900056 9101900054 9101900055

Prijs (€) 1.175,00 1.289,00 / 1.285,00 1.520,00 1.725,00

   Overig accessoires:  
Artikelnr. // Prijs (€)

Montageframe 
99102200106 // 39,00 FIAT Ducato, van 2007   9102200109 // 41,00 Mercedes-Benz Sprinter, van 2006  

9102200120 // 39,00 Ford Transit, van 2006   9102200127 // 40,00 IVECO Daily

Speciaal voor grote campers 

Inclusief  
camper- 
navigatie

Technische gegevens – Navigatie en achteruitrijveiligheid 

3.22  // WAECO PerfectView NAV
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Alle prijzen zijn vrijblijvende adviesprijzen inclusief BTW.

PerfectView NAV 760EU PerfectView NAV 730EU PerfectView NAV 718PH PerfectView NAV 750PH

Kleurencilindercamera 
CAM 29BK NAV

Kleurenkogelcamera
 CAM30CK NAV

Kleurencamera 
CAM 18NAV

Kleurencamera 
CAM50NAV

330 x 100 x 70 mm met console 130 x 84 x 250 mm met behuizing 84 x 58 x 44 mm (incl. houder)   94 x 62 x 48 mm (incl. houder)

11 tot 16 volt DC 11 tot 16 volt DC 11 tot 16 volt DC 11 tot 16 volt DC

ca. 1,0 watt ca. 1,8 watt max. 1,0 watt 1,8 watt met verwarming

1/4" SONY CCD 1/4" SONY CCD 1/4" CMOS 1/4" SONY CCD

150° diagonaal, h: ca. 102° v: ca. 73° 120° diagonaal, h: ca. 90°, v: ca. 70° 120° diagonaal h: ca. 90° v: ca. 70°  120° diagonaal h: ca. 90° v: ca. 70°

< 1 lux < 0,5 lux, 0 lux met led < 1 lux, 0 lux met led < 0,5 lux, 0 lux met led

Grijs Zwart Zilver Zilver resp. wit

6 g 6 g 6 g 6 g

400 g 400 g 100 g 200 g

Elektronisch Elektronisch Elektronisch Elektronisch

Standaard gespiegeld Schakelbaar Schakelbaar Schakelbaar

IP 68 IP 68 IP 68 IP 68

Normale of spiegelbeeldfunctie,
hoge lichtgevoeligheid,

Opbouwbehuizing in de omvang van de 
levering, incl. adapterkabel

Met de bijgeleverde adapter ook geschikt 
voor verdere bestelwagens, normale of 

spiegelbeeldfunctie, stabiele, waterdichte 
alubehuizing, microfoon, elektronische 

helderheidscompensatie, LDR-gestuurde 
IR-leds, incl. adapterkabel

Normale of spiegelbeeldfunctie, stabiele 
ABS kunststofbehuizing, vrij instelbare 

kogelcamera, microfoon, LDR-gestuurde 
IR-leds, incl. adapterkabel

Normale of spiegelbeeldfunctie,  
geanodiseerde en poedergecoate  
behuizing, verstelbare zonneklep,  
microfoon, temperatuurgestuurde  

verwarming, LDR-gestuurde IR-leds,  
incl. adapterkabel

Blaupunkt New York 835W EU Blaupunkt Philadelphia 835 EU
 Passend voor dubbele-DIN-inbouwschacht.  Passend voor dubbele-DIN-inbouwschacht.

6,2" Silk Vision TFT-display, reflectiearm anti-glare-display 7" TFT-display

800 x 480 pixels 800 x 480 pixels

Kaarten van 35 Europese landen Kaarten van 35 Europese landen

 FM-, MW-, LW-tuner, geheugen voor 30 radiozenders  FM-, MW-, LW-tuner, geheugen voor 30 radiozenders

 Parrot handsfreekit, audiostreaming  Parrot handsfreekit, audiostreaming

per veiligheidscode per veiligheidscode

 12 maanden kosteloze kaartenupdate, met database met camperplaatsen 
van Promobil, meervoudige routeberekening, 3D kaartweergave,  

TMC-filevermijding, iPod/iPhone directe besturing, inachtneming van  
voertuigeigenschappen bij de routeberekening, DVD/CD-player,  

voorbereid voor compatibele DAB-ontvanger.

 12 maanden kosteloze kaartenupdate, met database met camperplaatsen 
van Promobil, inachtneming van voertuigeigenschappen bij  

de routeberekening, iPod/iPhone directe besturing, DVD/CD-player,  
voorbereid voor compatibele DAB-ontvanger.

Monitor, navigatiesysteem, achteruitrijcamera, 20 m verbindingskabel, 
montagetoebehoren, adapterkabel voor navigatiesysteem

Monitor, navigatiesysteem, achteruitrijcamera, 20 m verbindingskabel, 
montagetoebehoren, adapterkabel voor navigatiesysteem

9101900066 9101900067 9101900063 9101900064

1.265,00 1.205,00 1.378,00 1.490,00

Montageframe 
99102200106 // 39,00 FIAT Ducato, van 2007    

9102200109 // 41,00 Mercedes-Benz Sprinter, van 2006  
9102200120 // 39,00 Ford Transit, van 2006    

9102200127 // 40,00 IVECO Daily

— —

Speciaal voor VW T5Speciaal voor bestelwagens en kleinere campers

Technische gegevens – Navigatie en achteruitrijveiligheid 
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Uitvoeringen, de technische vooruitgang dienende veranderingen en leveringsmogelijkheden voorbehouden.

Technische gegevens – Vensters

Dakluik

Mini Hekiplus Mini Heki S Mini Heki AirQuad Midi Heki 
Style

Midi Heki 
(beugel)

Midi Heki 
(slinger)

Midi Heki 
(elektrisch) Heki 1 Heki 2 Heki 2

de Luxe Heki 3plus Heki 4plus

Art.-nr. (met kunstmatige ventilatie) 9104100251 9104100252 9104100289 9104100290 9104100319 9104100320 9104106891 9104100253 9104100255 9104100257 — 9104100235 9104100240 — —
Art.-nr. (zonder kunstmatige  
ventilatie) 9104100249 9104100250 — — 9104106414 9104106415 9104107365 9104100254 9104100256 9104100258 9104100112 — — 9104100292 9104100294

Prijs (met kunstmatige ventilatie, €) 101,00 102,00 86,00 86,00 104,00 104,00 498,00 375,00 485,00 610,00 — 489,00 619,00 — —

Prijs (zonder kunstmatige ventilatie, €) 109,00 109,00 — — 111,00 111,00 509,00 385,00 509,00 620,00 1.389,00 — — 915,00 1.139,00

Camper • • — — • • • • • • • — — • •

Caravan • • • • • • • • • • — • • • •

Bediening
 Handgrepen
 Beugel
 Slinger
 Elektrisch

—
•

—
—

—
•

—
—

•
—
—
—

•
—
—
—

•
—
—
—

•
—
—
—

•
—
—
—

—
•

—
—

—
—
•

—

—
—
—
•

•
—
•

—

—
•

—
—

—
•

—
—

—
—
•

—

—
—
—
•

Afstandsbediening — — — — — — — — — — — — — — •

Vergrendelingsstanden 3 3 5 5 5 5 traploos 3 traploos traploos 5      traploos 3 3 traploos traploos

Max. openingshoek 50° 50° — — — — 25° 45° 60° 60° 70° 55° 55° 70° 70°

12-V-lampen (watt) — — — — — — — — — — — — 4 x 5 2 x 8 2 x 8

Regensensor — — — — — — — — — — — — — — •

Beglazing PMMA
 Enkelvoudig
 Dubbel

—
•

—
•

•
—

•
—

—
•

—
•

—
•

—
•

—
•

—
•

—
•

—
•

—
•

—
•

—
•

Verduistering
  Rolgordijnsysteem
Duette
Eenvoudig geplisseerd

—
—
•

—
—
•

—
—
•

—
—
•

—
—
•

—
—
•

—
—
• 

—
—
• 

—
—
• 

—
—
• 

•
—
—

•
—
—

—
•

—

—
•

—

—
•

—

Insectenhor
 Plisse enkel
 Rolgordijnsysteem

•
—

•
—

•
—

•
—

•
—

•
—

•
—

•
—

•
—

•
—

—
•

—
•

—
•

•
—

•
—

Framemateriaal ASA ASA ASA ASA ASA ASA ASA ASA ASA ASA PU-schuim ASA ASA ASA ASA

Raamkleur RAL 9001 • • • • • • • • • • • • • • •

Standaard dakdikte (mm) 42 60 42 60 42 60 30-34 30 – 34 30 – 34 30 – 34 27 25 – 32 25 – 32 25 – 32 25 – 32

Verdere mogelijke dakdiktes (mm) 25 – 41 *1 43 – 59 *1 23 – 41 *1 43 – 59 *1 23 – 41 *1 43 – 59 *1 25 – 29 / 
35 – 60 *3

25 – 29 / 
35 – 60 *3

25 – 29 / 
35 – 60 *3

25 – 29 / 
35 – 60 *3 28 – 60 *2 33 – 60 *3 33 – 60 *3 33 – 60 *3 33 – 60 *3

Inbouwmaten = 
Ruimtebehoefte buiten (mm) 550 x 510 550 x 510 500 x 500 500 x 500 500 x 500 500 x 500 815 x 540 880 x 650 880 x 650 880 x 650 1100 x 820 1080 x 790 1080 x 790 1080 x 790 1080 x 790

Openingsafmeting (mm) 400 x 400 400 x 400 400 x 400 400 x 400 400 x 400 400 x 400 700 x 400 700 x 500 700 x 500 700 x 500 960 x 655 960 x 655 960 x 655 960 x 655 960 x 655

Gewicht (kg) 3,3 3,3 2,9 2,9 3,4 3,4 7,2 8,0 8,5 9,0 22,0 11,0 11,0 15,0 15,5

 Accessoires: Inbouwframe
   Art.-nr. // prijs (€)

Inbouwframe voor dakopeningen > 400 x 400 mm
9103500476

30,00
— — — — — — — — —

 Accessoires: Inbouwframe
   Art.-nr. // prijs (€)

Inbouwframe voor de inbouw op een dak van trapeziumplaat bij dakopening 400 x 400 mm
9104114007

60,00
— — — — —

Binnenframe – Kit voor 
uitrusting achteraf
9104100241

195,00
— — —

 Accessoires: 
  Insectenhor
  Art.-nr. // prijs (€)

— — — — — — — — 9104100259
46,50

9104100259
46,50

— — — — —

  Accessoires: Spoiler (mm)
  Art.-nr. // prijs (€)

9104100260
40,00

9104100260
40,00

9104100260
40,00

9104100260
40,00

— — 9104100260
40,00

800
9104100236

47,00

800
9104100236

47,00

800
9104100236

47,00

800
9104100236

47,00

800
9104100236

47,00

800
9104100236

47,00

800
9104100236

47,00

800
9104100236

47,00

  Accessoires: Spoiler (mm)
  Art.-nr. // prijs (€)

— — — — — — — — — —
1.100

9104100237
51,00

1.100
9104100237

51,00

1.100
9104100237

51,00

1.100
9104100237

51,00

1.100
9104100237

51,00

 Accessoires: Montageset (mm)
 Art.-nr. // prijs (€)

— — — — — —
25 – 29 

9104107495
20,00

25 – 29 
9104100261

17,00

25 – 29 
9104100261

17,00

25 – 29 
9104100261

17,00
—

25 – 32 
in de omvang 

van de levering

25 – 32 
in de omvang 

van de levering

25 – 32 
in de omvang 

van de levering

25 – 32 
in de omvang 

van de levering

 Accessoires: Montageset (mm)
 Art.-nr. // prijs (€)

— — — — — —
30 – 34 

in de omvang 
van de levering

30 – 34 
in de omvang 

van de levering

30 – 34 
in de omvang 

van de levering

30 – 34 
in de omvang 

van de levering
—

32 – 39 
9104100245

17,00

32 – 39 
9104100245

17,00

32 – 39 
9104100245

17,00

32 – 39 
9104100245

17,00

 Accessoires: Montageset (mm)
 Art.-nr. // prijs (€)

— — — — — —
35 – 42 

9104107497
22,00

35 – 42 
9104100263

20,00

35 – 42 
9104100263

20,00

35 – 42 
9104100263

20,00
—

39 – 46 
9104100246

20,00

39 – 46 
9104100246

20,00

39 – 46 
9104100246

20,00

39 – 46 
9104100246

20,00

 Accessoires: Montageset (mm)
 Art.-nr. // prijs (€)

— — — — — —
43 – 52 

9104107498
23,00

43 – 52 
9104100264

20,00

43 – 52 
9104100264

20,00

43 – 52 
9104100264

20,00
—

46 – 53 
9104100247

21,00

46 – 53 
9104100247

21,00

46 – 53 
9104100247

21,00

46 – 53 
9104100247

21,00

 Accessoires: Montageset (mm)
 Art.-nr. // prijs (€)

— — — — — —
53 – 60 

9104107499
24,00

53 – 60 
9104100265

22,00

53 – 60 
9104100265

22,00

53 – 60 
9104100265

22,00
—

53 – 60 
9104100248

34,00

53 – 60 
9104100248

34,00

53 – 60 
9104100248

34,00

53 – 60 
9104100248

34,00
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3.42  // dakluik 400 x 400 mm



209

Alle prijzen zijn vrijblijvende adviesprijzen inclusief BTW.

Technische gegevens – Vensters

Dakluik

Mini Hekiplus Mini Heki S Mini Heki AirQuad Midi Heki 
Style

Midi Heki 
(beugel)

Midi Heki 
(slinger)

Midi Heki 
(elektrisch) Heki 1 Heki 2 Heki 2

de Luxe Heki 3plus Heki 4plus

Art.-nr. (met kunstmatige ventilatie) 9104100251 9104100252 9104100289 9104100290 9104100319 9104100320 9104106891 9104100253 9104100255 9104100257 — 9104100235 9104100240 — —
Art.-nr. (zonder kunstmatige  
ventilatie) 9104100249 9104100250 — — 9104106414 9104106415 9104107365 9104100254 9104100256 9104100258 9104100112 — — 9104100292 9104100294

Prijs (met kunstmatige ventilatie, €) 101,00 102,00 86,00 86,00 104,00 104,00 498,00 375,00 485,00 610,00 — 489,00 619,00 — —

Prijs (zonder kunstmatige ventilatie, €) 109,00 109,00 — — 111,00 111,00 509,00 385,00 509,00 620,00 1.389,00 — — 915,00 1.139,00

Camper • • — — • • • • • • • — — • •

Caravan • • • • • • • • • • — • • • •

Bediening
 Handgrepen
 Beugel
 Slinger
 Elektrisch

—
•

—
—

—
•

—
—

•
—
—
—

•
—
—
—

•
—
—
—

•
—
—
—

•
—
—
—

—
•

—
—

—
—
•

—

—
—
—
•

•
—
•

—

—
•

—
—

—
•

—
—

—
—
•

—

—
—
—
•

Afstandsbediening — — — — — — — — — — — — — — •

Vergrendelingsstanden 3 3 5 5 5 5 traploos 3 traploos traploos 5      traploos 3 3 traploos traploos

Max. openingshoek 50° 50° — — — — 25° 45° 60° 60° 70° 55° 55° 70° 70°

12-V-lampen (watt) — — — — — — — — — — — — 4 x 5 2 x 8 2 x 8

Regensensor — — — — — — — — — — — — — — •

Beglazing PMMA
 Enkelvoudig
 Dubbel

—
•

—
•

•
—

•
—

—
•

—
•

—
•

—
•

—
•

—
•

—
•

—
•

—
•

—
•

—
•

Verduistering
  Rolgordijnsysteem
Duette
Eenvoudig geplisseerd

—
—
•

—
—
•

—
—
•

—
—
•

—
—
•

—
—
•

—
—
• 

—
—
• 

—
—
• 

—
—
• 

•
—
—

•
—
—

—
•

—

—
•

—

—
•

—

Insectenhor
 Plisse enkel
 Rolgordijnsysteem

•
—

•
—

•
—

•
—

•
—

•
—

•
—

•
—

•
—

•
—

—
•

—
•

—
•

•
—

•
—

Framemateriaal ASA ASA ASA ASA ASA ASA ASA ASA ASA ASA PU-schuim ASA ASA ASA ASA

Raamkleur RAL 9001 • • • • • • • • • • • • • • •

Standaard dakdikte (mm) 42 60 42 60 42 60 30-34 30 – 34 30 – 34 30 – 34 27 25 – 32 25 – 32 25 – 32 25 – 32

Verdere mogelijke dakdiktes (mm) 25 – 41 *1 43 – 59 *1 23 – 41 *1 43 – 59 *1 23 – 41 *1 43 – 59 *1 25 – 29 / 
35 – 60 *3

25 – 29 / 
35 – 60 *3

25 – 29 / 
35 – 60 *3

25 – 29 / 
35 – 60 *3 28 – 60 *2 33 – 60 *3 33 – 60 *3 33 – 60 *3 33 – 60 *3

Inbouwmaten = 
Ruimtebehoefte buiten (mm) 550 x 510 550 x 510 500 x 500 500 x 500 500 x 500 500 x 500 815 x 540 880 x 650 880 x 650 880 x 650 1100 x 820 1080 x 790 1080 x 790 1080 x 790 1080 x 790

Openingsafmeting (mm) 400 x 400 400 x 400 400 x 400 400 x 400 400 x 400 400 x 400 700 x 400 700 x 500 700 x 500 700 x 500 960 x 655 960 x 655 960 x 655 960 x 655 960 x 655

Gewicht (kg) 3,3 3,3 2,9 2,9 3,4 3,4 7,2 8,0 8,5 9,0 22,0 11,0 11,0 15,0 15,5

 Accessoires: Inbouwframe
   Art.-nr. // prijs (€)

Inbouwframe voor dakopeningen > 400 x 400 mm
9103500476

30,00
— — — — — — — — —

 Accessoires: Inbouwframe
   Art.-nr. // prijs (€)

Inbouwframe voor de inbouw op een dak van trapeziumplaat bij dakopening 400 x 400 mm
9104114007

60,00
— — — — —

Binnenframe – Kit voor 
uitrusting achteraf
9104100241

195,00
— — —

 Accessoires: 
  Insectenhor
  Art.-nr. // prijs (€)

— — — — — — — — 9104100259
46,50

9104100259
46,50

— — — — —

  Accessoires: Spoiler (mm)
  Art.-nr. // prijs (€)

9104100260
40,00

9104100260
40,00

9104100260
40,00

9104100260
40,00

— — 9104100260
40,00

800
9104100236

47,00

800
9104100236

47,00

800
9104100236

47,00

800
9104100236

47,00

800
9104100236

47,00

800
9104100236

47,00

800
9104100236

47,00

800
9104100236

47,00

  Accessoires: Spoiler (mm)
  Art.-nr. // prijs (€)

— — — — — — — — — —
1.100

9104100237
51,00

1.100
9104100237

51,00

1.100
9104100237

51,00

1.100
9104100237

51,00

1.100
9104100237

51,00

 Accessoires: Montageset (mm)
 Art.-nr. // prijs (€)

— — — — — —
25 – 29 

9104107495
20,00

25 – 29 
9104100261

17,00

25 – 29 
9104100261

17,00

25 – 29 
9104100261

17,00
—

25 – 32 
in de omvang 

van de levering

25 – 32 
in de omvang 

van de levering

25 – 32 
in de omvang 

van de levering

25 – 32 
in de omvang 

van de levering

 Accessoires: Montageset (mm)
 Art.-nr. // prijs (€)

— — — — — —
30 – 34 

in de omvang 
van de levering

30 – 34 
in de omvang 

van de levering

30 – 34 
in de omvang 

van de levering

30 – 34 
in de omvang 

van de levering
—

32 – 39 
9104100245

17,00

32 – 39 
9104100245

17,00

32 – 39 
9104100245

17,00

32 – 39 
9104100245

17,00

 Accessoires: Montageset (mm)
 Art.-nr. // prijs (€)

— — — — — —
35 – 42 

9104107497
22,00

35 – 42 
9104100263

20,00

35 – 42 
9104100263

20,00

35 – 42 
9104100263

20,00
—

39 – 46 
9104100246

20,00

39 – 46 
9104100246

20,00

39 – 46 
9104100246

20,00

39 – 46 
9104100246

20,00

 Accessoires: Montageset (mm)
 Art.-nr. // prijs (€)

— — — — — —
43 – 52 

9104107498
23,00

43 – 52 
9104100264

20,00

43 – 52 
9104100264

20,00

43 – 52 
9104100264

20,00
—

46 – 53 
9104100247

21,00

46 – 53 
9104100247

21,00

46 – 53 
9104100247

21,00

46 – 53 
9104100247

21,00

 Accessoires: Montageset (mm)
 Art.-nr. // prijs (€)

— — — — — —
53 – 60 

9104107499
24,00

53 – 60 
9104100265

22,00

53 – 60 
9104100265

22,00

53 – 60 
9104100265

22,00
—

53 – 60 
9104100248

34,00

53 – 60 
9104100248

34,00

53 – 60 
9104100248

34,00

53 – 60 
9104100248

34,00

700 x 400 mm Dakluik 700 x 500 mm Dakluik 960 x 655 mm
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Bestelling per fax +31 (0)76 50 29 019 / in België +32 (0)2 359 80 50
Eenvoudig kopiëren, invullen en aan ons faxen.

Afzender / stempel

Dometic Benelux B.V.
Ecustraat 3

NL-4879 NP Etten-Leur

interesse in meer ...?
BESTEL DE CATALOGUS!

2014

neDerlanD
tel +31 (0)76 50 29 000 
fax +31 (0)76 50 29 019
www.dometic-waeco.nl
info@dometic.nl

België
tel +32 (0)2 359 80 40 
fax +32 (0)2 359 80 50
www.dometic-waeco.be
info@dometic.be

nu online
www.my-caravanning.nl 
www.my-caravanning.be

De directe lijn naar Dometic WAECO. 

Het internetforum van Dometic voor mensen met 
campers en caravans. Met uitgebreide 
productinformatie, en waardevolle tips. Ook kunt u 
hier terecht voor een dealer bij u in de buurt. 

„meer comfort aan boord”
De catalogus voor maritieme producten.  
Comfort oplossingen op maat voor jacht en  
boot – koeling, klimaat, elektronica, stroomopwekking, 
keuken, sanitair.

„on the road again”
Het beproefde accessoireprogramma voor truck en 
trucker. Airco’s, koeling en keuken, camera-monitor 
systemen, comfort oplossingen en elektronica.

„more driving pleasure”
Veiligheid- en comfortaccessoires voor 
personenauto’s en bestelwagens. Van 
parkeersensoren en camera-monitor systemen tot 
het onderhoud van de accu. Daarbij een breed aanbod 
aan koelboxen voor beroep en vrije tijd.

„Buscamper accessoires“
Omvangrijk programma voor bestelwagens, vans en 
buscampers. Veiligheids- en comfortoplossingen, op 
maat gemaakt voor de kleinere vrijetijdsvoertuigen. 
Geschikt voor uitrusting achteraf of zelf(om)bouw 
projecten.

Deze catalogus is alleen digitaal te verkrijgen. 

Onze catalogi vindt u ook op internet onder  
www.dometic-waeco.nl of kunnen per email aangevraagd worden via info@dometic.nl 

Voor België geldt dat u de catalogi vindt op www.dometic-waeco.be of per email kunt aanvragen via info@dometic.be

onze serVice
uW Dometic partner
„Uw“ Dometic dealer vindt u heel  
eenvoudig via de desbetreffende  
zoekfunctie op onze website:   
www.my-caravanning.nl 



De Dometic group is een klantgerichte, wereldwijd toonaangevende fabrikant van innovatieve 

comfort producten voor de kampeerwagen-, camper-, vrachtwagen-, personenauto- en bootmarkt. 

De ondernemingsgroep richt zich zowel op de industriële als de onderdelenmarkt met een compleet 

assortiment airconditioners, koelapparaten, zonneschermen, verlichtingssystemen, kooktoestellen, 

comfort-toiletten en sanitaire producten, uitrustingen voor mobiele stroomvoorziening, comfort- en 

veiligheidsoplossingen, ramen, deuren en nog veel meer producten die zorgen voor meer comfort op reis. 

Daarnaast levert de Dometic GROUP de nodige werkplaatsuitrusting voor het onderhoud en de reparatie 

van voertuigairco’s.

Dometic GROUP is momenteel marktleider voor speciale koelkasten voor hotels, kantoren en medische 

instellingen en maakt bovendien individuele wijnklimaatkasten. 

De producten van de Dometic GROUP worden in bijna 100 landen ter wereld verkocht en worden 

hoofdzakelijk in eigen productie vervaardigd. 



uw partner:
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Het grote accessoireprogramma 
voor vrijetijdsvoertuigen

NETHERLANDS
Dometic Benelux B.V.  
Ecustraat 3 
NL-4879 NP Etten-Leur 
Tel   +31 76 5029000 
Fax   +31 76 5029019
Email  info@dometic.nl 
Net    www.dometic-waeco.nl

SWEDEN
Dometic Scandinavia AB
Gustaf Melins gata 7
S-421 31 Västra Frölunda 
Tel  +46 31 7341100
Fax  +46 31 7341101
Mail  info@dometicgroup.se

SWITZERLAND
Dometic Switzerland AG
Riedackerstrasse 7a
CH-8153 Rümlang 
Tel  +41 44 8187171
Fax  +41 44 8187191
Mail  info@dometic-waeco.ch

UNITED ARAB EmIRATES
Dometic middle east fzco
P.O. Box 17860
S-D 6, Jebel Ali Freezone
Dubai
Tel  +971 4 883 3858
Tel  +971 4 883 3868
Mail  info@dometic.ae

UNITED KINGDOm
Dometic UK Ltd.
Dometic House, The Brewery,
Blandford St. Mary
Dorset DT11 9LS
Tel   +44 844 626 0133
Fax   +44 844 626 0143
Mail  sales@dometic.co.uk

AUSTRALIA
Dometic Australia Pty. Ltd.
1 John Duncan Court
Varsity Lakes QLD 4227
Tel  +61 7 55076000
Fax  +61 7 55076001
Mail  sales@dometic-waeco.com.au

AUSTRIA
Dometic Austria GmbH
Neudorferstrasse 108
A-2353 Guntramsdorf
Tel  +43 2236 908070
Fax  +43 2236 90807060
Mail  info@waeco.at

DENmARK
Dometic Denmark A/S
Nordensvej 15, Taulov
DK-7000 Fredericia
Tel  +45 75585966
Fax  +45 75586307
Mail  info@dometic.dk

FINLAND
Dometic Finland OY
Mestarintie 4
FIN-01730 Vantaa
Tel  +358 20 7413220
Fax  +358 9 7593700
Mail  info@dometic.fi

FRANCE
Dometic France SAS
ZA du Pré de la Dame Jeanne 
B.P. 5 
F-60128 Plailly 
Tel  +33 3 44633526
Fax  +33 3 44636516
Mail vehiculesdeloisirs@dometic.fr

GERmANY
Dometic WAECO International GmbH 
Hollefeldstraße 63 
D-48282 Emsdetten 
Tel  +49 (0) 2572 879-0  
Fax  +49 (0) 2572 879-300
Mail  info@dometic-waeco.de 

HONG KONG
WAECO Impex Ltd.
Suites 2207-11 · 22/F · Tower 1
The Gateway · 25 Canton Road
Tsim Sha Tsui · Kowloon
Tel  +852 2 4611386
Fax  +852 2 4665553
Mail  info@waeco.com.hk

HUNGARY
DOmETIC PLC. SALES OFFICE
H-1147 Budapest 
Kerékgyártó u. 5. 
Tel +36 1 468 4400 
Fax  +36 1 468 4401 
Mail  budapest@dometic.hu 

ITALY
Dometic Italy S.r.l.
Via Virgilio, 3 
I-47122 Forlì (FC)
Tel  +39 0543 754901 
Fax  +39 0543 754982
Mail info@dometic.it

NORWAY
Dometic Norway AS
Østerøyveien 46
N-3236 Sandefjord
Tel  +47 33428450
Fax  +47 33428459
Mail  firmapost@dometic.no

POLAND 
Dometic Poland Sp. z o.o. 
ul. Puławska 435A
PL-02-801 Warszawa
Tel  +48 22 414 32 00  
Fax  +48 22 414 32 01 
Mail  info@dometic.pl

PORTUGAL
Dometic S.L.- Sucursal em Portugal
Beloura Business Center 
Rua dos Navegantes, Bloco 3, 1ºA 
2710-297 Sintra
Tel  +351 219 244 173 
Fax  +351 219 243 206 
Mail  info@dometic.pt

RUSSIA
Dometic RUS LLC
Komsomolskaya square 6 – 1
RU-107140 Moscow
Tel  +7 495 780 79 39 
Fax  +7 495 916 56 53 
Mail  info@dometic.ru

SLOVAKIA
Dometic Slovakia s.r.o
Tehelná 8
SK-98601 Filakovo 
Tel  +421 47 4319 100  
Fax  +421 47 4319 133 
Mail  dometic@dometic.sk

SOUTH AFRICA
Dometic (Pty) Ltd.
Regional Office
South Africa & Sub-Saharan Africa
P.O. Box 2562
2008 Bedfordview
Tel  +27 11 4504978
Fax  +27 11 4504976
Mail  info@dometic.co.za

SPAIN
Dometic Spain S.L.
Avda. Sierra del Guadarrama, 16 
E-28691 Villanueva de la Cañada 
Madrid 
Tel  +34 902 111 042
Fax  +34 900 100 245
Mail  info@dometic.es

BELGIUm
Dometic Branch Office Belgium
Zinkstraat 13 
B-1500 Halle
Tel  +32 2 3598040 
Fax  +32 2 3598050
Email  info@dometic.be 
Net  www.dometic-waeco.be
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