
TEMPERATUURGECONTROLEERDE 
LOGISTIEKE OPLOSSING

Bij het transporteren van medicijnen, zoals een levensreddend vaccin, kan de betrouwbaarheid en stabiliteit van koeling een kwestie  
van leven en dood zijn. Dometic koelboxen koelen de inhoud exact tot de ingestelde temperatuur. Als dé experts in professionele koeling 
bieden we een breed assortiment aan de beste koeloplossingen beschikbaar in de branche, die op maat kunnen worden gemaakt naar 
de wens van de klant. Alle medische en draagbare koeloplossingen zijn tevens voorzien van een klantspecifiek, individueel Book of 
Requirement, om onze hoge kwaliteitsnorm te waarborgen en te documenteren.

GOOD DISTRIBUTION PRACTICE VOOR  
TEMPERATUUR GEVOELIGE MEDICIJNEN

De Europese Good Distribution Practice (GDP) heeft strengere  
eisen opgesteld voor het transport van medicijnen. Voor zeer 
gevoelige producten schrijft de GDP-richtlijn voor dat iedereen die 
met deze producten werkt, moet kunnen aantonen dat de vereiste 
temperatuur gedurende de gehele duur van de koudecyclus 
behouden is gebleven, zelfs bij extreme omgevingstemperaturen. 
Dataloggers worden gebruikt om te bewijzen dat de vereiste 
temperaturen zijn aangehouden.

PROFESSIONELE
MEDISCHE

KOELBOXEN 
VERVOER HET VEILIG



DOMETIC CDF 18 PROFESSIONAL PAKKET 1
    COMPACTE KOELBOX MET 1 VAST INGESTELDE TEMPERATUUR +5 °C 

VOOR GENEESMIDDELEN EN VACCINS

DRAAGBARE COMPRESSORKOELBOX

Netto inhoud ca. 18 liter

Aansluitingen 12/24 volt DC

Temperatuur Vast ingestelde temperatuur +5 °C

Systeem

Compressor met geïntegreerde besturingselektronica, 
onderspanningsbeveiliging instelbaar voor voedingsaccu 

en startaccu via schuifschakelaar, elektronische
beveiliging/automatische beveiliging tegen verkeerd 
polen, dynamisch geventileerde draadbuiscondensor, 

aluminium roll-bond-verdamper

Koudemiddel
Het koelcircuit bevat het gefluoreerde broeikasgas R 134a 

(32 g), CO2-equivalent: 0,046 t – GWP: 1430

Gewicht ca. 9,5 kg

Kwaliteitskenmerken
Afneembaar, opklapbaar deksel, solide draaggreep,

stahoogte voor 2-literflessen

Leveringsomvang DC aansluitkabel

DOMETIC COOLFREEZE CDF 18

DOMETIC CFX 40W PROFESSIONAL PAKKET 2
    38 LITER KOELBOX MET 2 VAST INGESTELDE TEMPERATUREN +5 °C EN -20 °C 

VOOR GENEESMIDDELEN EN VACCINS

DRAAGBARE COMPRESSORKOEL-/VRIESBOX MET SPECIALE CFX ELECTRONICA

Netto inhoud ca. 38 liter

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

Temperatuur Vast ingestelde temperaturen +5 °C en -20 °C

Systeem

Volledig gesloten compressor met geïntegreerde  
besturingselektronica, onderspanningsbeveiliging  

instelbaar voor voedingsaccu en startaccu via elektronisch
systeem, elektronische beveiliging/automatische  

beveiliging tegen verkeerd polen, dynamisch  
geventileerde draadbuiscondensor, aluminium 

roll-bond-verdamper

Koudemiddel
Het koelcircuit bevat het gefluoreerde broeikasgas R 134a 

(38 g), CO2-equivalent: 0,054 t – GWP: 1430

Gewicht ca. 18,5 kg

Kwaliteitskenmerken

Diepvriezen tot max. -20 °C, uitstekende koelprestaties,  
zelfs bij extreem hoge buitentemperaturen, speciale 

CFX-elektronica met digitaal temperatuurdisplay,
buitengewoon efficiënte en uiterst stille werking,  

USB-aansluiting, aftappluggen die het
reinigen vergemakkelijken

Leveringsomvang
DC en AC aansluitkabel, uitneembare draadmand,

afneembare handgrepen

DOMETIC COOLFREEZE CFX 40W

De inhoud, specificaties en beschikbaarheid zijn als gevolg van technische verbeteringen aan veranderingen onderhevig.

DT-02
Eén vaste temperatuur (alleen koeling)  
met digitale temperatuurweergave binnen 
een bereik van –18 °C tot +10 °C.  
Tolerantie: ±2 °C. 

DT-04
High-performance ventilator voor snel 
koelen of verwarmen en uniforme  
luchtcirculatie in de koelbox.

PAKKET 1
Art.nr. UVP + BTW in EUR

9600049509 ¤ 960,00

Leveringsomvang:

CDF 18 Professional, DT-02, DT-04, DT-17

Extra accessoires

Modelnaam Omschrijving Art.nr.

PLB40 Draagbare lithiumaccu 9600012878

EPS 100 Omvormer 9600000440 

DT-17
Het alarm wordt geactiveerd door  
een afwijking van ± 4,0 °C van de  
doeltemperatuur en die langer dan  
5 minuten duurt.

PAKKET 2
Art.nr. UVP + BTW in EUR

9600049510  € 1330,00

Leveringsomvang:

CFX 40W Professional, DT-09, DT-04, DT-17

Extra accessoires

Modelnaam Omschrijving Art.nr.

PLB40 Draagbare lithiumaccu 9600012878

DT-09
Twee vaste temperaturen (alleen koeling)
met digitale temperatuurweergave in een
bereik van –22 °C (CFX) tot +10 °C.
Tolerantie: ±2 °C.

DT-04
High-performance ventilator voor snel 
koelen of verwarmen en uniforme  
luchtcirculatie in de koelbox.

DT-17
Het alarm wordt geactiveerd door  
een afwijking van ± 4,0 °C van de  
doeltemperatuur en die langer dan  
5 minuten duurt. 



    OPTIONELE ACCESSOIRES VOOR  
COMPRESSOR KOELBOXEN

    
 MAATWERK  OP AANVRAAG

EPS 100
Met deze omvormer kan een 24 volt compressorkoelbox worden  
aangesloten op het 230 volt net. Ideaal als uw koelbox niet is uitgerust  
met een AC-aansluitkabel.  
 
Art.nr. 9600000440 

De Dometic PLB40 Ah lithium-ijzerfosfaat-accu levert zeer veel mobiel  
vermogen – met één keer laden kan hij de Dometic CFX 40 W tot wel 40 uur  
van stroom voorzien. Ontworpen om elektrische koelboxen en andere 12 volt 
apparatuur te koelen zonder netspanning. Dankzij het lichte en compacte 
ontwerp kunt u genieten van echte onafhankelijkheid. 

Art.nr. 9600012878

Voor meer informatie zie dometic.com

DRAAGBARE LITHIUMACCU
SUPERIEURE PRESTATIES - BETROUWBARE VOEDING

EXTRA MODULES VOOR COMPRESSOR KOELBOXEN

DT-02
Eén vaste temperatuur (alleen koeling)
met digitale temperatuurweergave binnen
een bereik van –18 °C (CDF)/ –22 °C (CFX)
tot +10 °C. Tolerantie: ±2 °C. Testrapport
bij leveringsomvang inbegrepen. Als  
de ingestelde temperatuur boven de  
verwachte laagste omgevingstemperatuur 
ligt, is de DT 05-verwarming vereist. 
 
Art.nr. 9600024731

DT-09
Twee vaste temperaturen (alleen koeling)
met digitale temperatuurweergave in een
bereik van –18 °C (CDF)/ –22 °C (CFX) tot
+10 °C. Gemakkelijke verandering van
de ene waarde naar de andere met een
tuimelschakelaar. Tolerantie: ±2 °C. Test- 
rapport bij leveringsomvang inbegrepen. 
Als de ingestelde temperatuur boven de 
verwachte laagste omgevingstemperatuur 
ligt, is de DT 05-verwarming vereist. 
 
Art.nr. 9600024732

DT-04
High-performance ventilator voor snel 
koelen of verwarmen en uniforme  
luchtcirculatie in de koelbox. (aanbevolen 
voor CFX-serie). De opslagcapaciteit wordt 
verminderd met circa 100 x 100 x 30 mm 
(bxhxd).  

Art.nr. 9103540004

Let op: Alleen te gebruiken samen met DT-02 / DT-09.

DT-05
Verwarming voor veiliger gebruik bij lage 
buitentemperaturen (als de ingestelde tem-
peratuur hoger is dan de omgevingstem-
peratuur). Inclusief DT 04-ventilator. Werkt 
alleen op 12 of 24 volt. Gebruik met 230
volt niet mogelijk, behalve CFX 100W. 
 
Art.nr. 9103540005

DT-17
Het alarm wordt geactiveerd door een 
afwijking van ± 4,0 °C van de doel-  
temperatuur en die langer dan 5 minuten 
duurt. De alarmfunctie wordt 20 minuten  
na het starten van de koeler geactiveerd. 
Alleen in combinatie met DT-04 en
DT-02 of DT-09!
 
Art.nr. 9103540015

DT-07N
Temperatuurdata-logger als enkele unit, 
zonder software. Gratis software te  
downloaden op www.testo.com 

Art.nr. 9103540007

DT-08N
Thermische printer voor het grafisch  
weergeven van de temperatuurvariatie  
(te gebruiken in combinatie met DT-07N).
 
Art.nr. 9103540008

DT-21
Data-logger voor eenmalig gebruik voor 
het vastleggen van de temperatuur in de 
koelbox. Maximaal 90 dagen registratietijd 
na activering (USB-interface) 

Art.nr. 9103540134

DT-13
3-polig plug-insysteem voor ingebouwde
voeding. Max. stroomverbruik: 25 A bij  
12 volt. Vlakke aansluitingen (4 x 6,3 mm,  
1 x 4,8 mm). 
 
Art.nr. 2225400001

De inhoud, specificaties en beschikbaarheid zijn als gevolg van technische verbeteringen aan veranderingen onderhevig.



NEEM CONTACT MET ONS OP

  MEER OPLOSSINGEN VOOR  
TEMPERATUUR GEVOELIGE OPSLAG

    
VAN MEDISCHE KOELKASTEN TOT INBOUWAPPARATUUR 

VOOR AMBULANCES

Medicijnkoelkast, scharnier rechts, 43 liter Voorladerkoelcontainer, 605 liter Mobiele compressorkoel-/vriesbox, 88 l

HC 502FS FO800NC CFX 100W PROFESSIONAL

ONTDEK HET VOLLEDIGE ASSORTIMENT OP DOMETIC.COM

Christophe schack
 
Tel  +32 (0)478 64 14 68
Mail  christophe.schack@dometic.com

BOOK OF REQUIREMENTS
KOELOPLOSSING VOOR TEMPERATUURGECONTROLEERD 
TRANSPORT VAN MEDICIJNEN

Elke Dometic Professional-koelbox voor medisch gebruik wordt geleverd met een Book of 
Requirements, waarin alle kenmerken en eigenschappen, vereisten en manier van toepassing 
tot in detail beschreven staat. Onze Dometic koelboxen zijn hoogwaardige compressorboxen, 
ontworpen om de inhoud ook bij hoge omgevingstemperaturen koud te houden. Indien het 
product wordt gebruikt in een toepassing of onder omstandigheden die niet in het Book of 
Requirement staan, dan aanvaardt Dometic geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte 
schade veroorzaakt door het gebruik van de koelbox.

DOMETIC.COM

NEDERLAND
DOMETIC BENELUX B.V.
Ecustraat 3
NL-4879 NP Etten-Leur
Tel +31 76 5029000
Fax +31 76 5029019

BELGIË
DOMETIC BRANCH OFFICE BELGIUM
Lourdesstraat 84 B
B-8940 Geluwe
Tel +32 2 3598040
Fax +32 2 3598050


