
ALTIJD HET JUISTE KLIMAAT AAN BOORD
IN BALANS MET DOMETIC & KABOLA

• Verwarmingsketel  alleen verwarmen

• Combiketel verwarmen en warm tapwater

• Vloer- en dekverwarming

• Airconditioning self contained unit

• Complete klimaatbeheersing Kabola + Dometic



Dometic
Dometic is een wereldwijd actieve fabrikant van innovatieve comfortproducten voor de kampeerwagen-, camper-,
vrachtwagen-, personenauto- en bootmarkt. Daarnaast levert Dometic werkplaatsuitrustingen voor het onderhoud
en de reparatie van voertuigairco’s, speciale koelkasten voor hotels, kantoren en medische instellingen.
De producten van de Dometic GROUP worden in bijna 100 landen ter wereld verkocht en worden hoofdzakelijk in
eigen productiefaciliteiten vervaardigd.

• Ruim 40 jaar ervaring
• Maatwerk van ontwerp tot oplevering en in bedrijfstelling
• Toeleverancier voor beroeps- en pleziervaart
• Wereldwijd dealernetwerk voor optimale service en ondersteuning

Kabola
Kabola is een Nederlandse fabrikant van olie-gestookte cv-ketels. In Vianen vindt de productie, ontwikkeling en het testen van 
nieuwe producten plaats. Kabola cv-ketels werken volautomatisch en hebben een lange levensduur. De systemen zijn
schoon voor het milieu, stil in gebruik en krachtig. Kies voor kwaliteit en maximaal comfort met een Kabola cv-systeem.

• Hete luchtverwarming
• Vloerverwarming
• Warm water
• Airco

ALLEEN EEN SPECIALIST KAN DE BESTE ZIJN



DÉ COMBINATIEOPLOSSING VOOR KLIMAATBEHEERSING

• Eén bediening voor verwarming en koeling aan boord
• Energiezuining en met softstart
• Airconditioning en verwarming ook separaat leverbaar
• Geschikt voor continu gebruik in tegenstelling tot andere systemen
• Bespaar op installatiekosten en ruimte
• Internationale dekking en service

Thermostaat met knoppenpaneel Thermostaat met touchscreen

Koel- en
verwarmingsmodus

Hot & cold



MARINE CLIMATE SYSTEM MCS - HEERLIJK KLIMAAT MET ALL-IN PAKKET

Dometic MCS airco totaalsystemen zijn ontwikkeld voor de snelle en eenvoudige inbouw achteraf. Alle onderdelen die nodig zijn voor montage en
gebruik zijn bij de levering inbegrepen. Drie vermogensvarianten maken het mogelijk om hutten van verschillende groottes en indelingen met een air-
conditioning uit te rusten. Wie de ernaast gelegen ruimte ook wil klimatiseren, kan de optionele luchtverdelerkit aanschaffen (alleen voor MCS 12/16). 
Een ander voordeel van de super compacte MCS airconditioners is dat ze dankzij de effi ciënte warmtepomptechniek bij watertemperaturen vanaf 6 °C 
ook kunnen verwarmen.

• Krachtig combinatiesysteem voor koelen, ontvochtigen en verwarmen
• Klein, compact en ruimtebesparend
• Compleet pakket met alle benodigde mon-
 tagematerialen en bedieningselementen
• 3 modellen met een koelvermogen van
 1750, 3000 of 4400 watt (6000, 12000
 of 1600 Btu/h)
• Comfortabele afstandsbediening voor de
 bediening van alle functies
• Geïntegreerde luchtfi lter, eenvoudig te
 reinigen en te verwisselen
• Hoogwaardig lucht in- en uitlaatrooster
• Accessoires voor MCS 12 / 16: uitbreidingsset
 voor luchtverdeling

• Heerlijk klimaat met all-in pakket
• Compacte, plaatsbesparende airconditioner
• Effi  ciënte zeewaterkoeling
• Milieuvriendelijk koudemiddel

1. Luchtinlaat- en -uitlaatrooster
2. Zeewaterslang
3. MCS airconditioner
4. Zeewaterpomp
5. Elektronische aansluitbox en bedieningspaneel
6. Luchtkanaal
7. Doorvoerelementen voor de boordwand, montagemateriaal,
 fi ttingen en kleppen

Koel- en
verwarmingsmodus

Hot & cold
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DOMETC MCS 6 / MCS 12 / MCS 16

Welke airco voor uw toepassing de juiste is, hangt
af van de grootte en de locatie van de ruimte die u
wilt klimatiseren. Voor een hut in het benedendek is
minder vermogen per vierkante meter nodig dan voor
een hut in het bovendek met grote ramen en direct
invallend zonlicht. 

ZO VINDT U UW MCS MODEL
Maximaal te klimatiseren ruimte (bij een buitentemperatuur tussen 20 – 35 °C)

Benedendek (geen ramen) Middendek (kleine ramen) Bovendek (grote ramen)

Dometic MCS 6 8 m2 5 m2 4 m2

Dometic MCS 12 16 m2 10 m2 8 m2

Dometic MCS 16 23 m2 15 m2 12 m2

COMPLEET AIRCOSYSTEEM MET 1750, 3500 RESP. 4700 WATT KOELVERMOGEN VOOR GEBRUIK OP 230 VOLT

MCS 6 MCS 12 MCS 16

Koel-/verwarmingscapaciteit 6.000 BTU/h / 1.750 W 12.000 BTU/h / 3.500 W 16.000 BTU/h / 4.700 W

Verbruik (230 V) in koel-/verwarmingsmodus 621 W/851 W 759 W/989 W 1.035 W/1.357 W

Stroomverbruik 
in koel-/verwarmingsmodus

2,7 A/3,7 A 3,3 A/4,3 A 4,5 A/5,8 A

Vereiste circuitbeveiliging (haven) min. 6 A, max. 10 A, smeltzekering min. 8 A, max. 10 A, smeltzekering min. 11 A, max. 15 A, smeltzekering

Startstroom tot 11 A tot 22 A tot 32 A

Aantal aanjagersnelheden 6/automatisch 6/automatisch 6/automatisch

Temperatuurbereik (geprogrammeerd) 18 °C tot 30 °C 18 °C tot 30 °C 18 °C tot 30 °C

Temperatuurregeling thermostaat ja ja ja

Koudemiddel R410a R410a R410a

Afmetingen (b x h x d) airco-unit 
Elektronisch geregeld

407 x 286 x 229 mm 
165 x 222 x 67 mm

165 x 222 x 67 mm 
508 x 343 x 286 mm

508 x 337 x 245 mm 
165 x 222 x 67 mm

Gewicht 18 kg 26 kg 28 kg

Kwaliteitskenmerken Compleet pakket, inclusief zeewatercomponenten, luchtkanaal en montagemateriaal, plaatsbesparende compacte
airconditioning, hoogwaardige corrosiebestendige materialen

Leveringsomvang: airco, elektronische besturing en bedieningspaneel, zeewaterpomp, zeewaterfilter, luchtkanalen, lucht in- en -uitlaatroosters, zeewaterslang,
doorvoerelementen voor boordwand, bevestigingsmaterialen, fittingen en ventielen



STILLE LOOP EN BETROUWBARE CONDENSOPVANG

De innovatieve detailoplossing van de Dometic Turbo Unit vormt een mijlpaal
op het gebied van gesloten systemen voor koeling en verwarming. De zeer compacte
units zijn uitgerust met een composiet condensopvang voorzien van drie afvoerleidingen.
Op die manier kan het opgevangen condenswater snel weglopen – geen gedoe meer
met overstromingen of een lastige afvoer.

Dankzij een geperfectioneerd verdampingssysteem werken de systemen bijzonder stil
en zo goed als trillingsvrij. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende nominale vermogens en
werken met een modern milieuvriendelijk koudemiddel dat voldoet aan alle EPA- en
EU-normen.

• Krachtig combi-systeem voor zowel koelen als verwarmen
• Klein, compact en ruimtebesparend
• Geluids- en trillingsarm door hogesnelheidsventilator en verstevigde bevestigingsmiddelen.
• Met optionele geluidsdempende kappen nog eens 50% stiller
• Composiet condensopvang voorzien van drie afvoerleidingen
• Vermindering condenswater tot 85%
• Vijf modellen met koelvermogens van 6.000 – 16.000 Btu/h
• Milieuvriendelijk koudemiddel, voldoet aan EPA- en EU-normen

Ze zorgen ervoor dat de geluidsemissies van de toch al 
geluidsarme, compacte aircosystemen nog eens
3 – 5 dB zakken. Omgezet naar het waarnemingsver-
mogen van het menselijke oor komt dat overeen met een 
reductie tot 50%! De snel te installeren afdekkingen zijn 
verkrijgbaar voor alle Dometic Turbo Unit uitvoeringen. 
Alle montagematerialen zijn bij de levering inbegrepen.

SUPERSTIL:
GELUIDDEMPENDE KAPPEN ALS ACCESSOIRE

• Geluids- en trillingsarm door hogesnelheidsventilator en verstevigde bevestigingsmiddelen.

Product Artikelnr.

Dometic Turbo Unit DTU6 205563250
Dometic Turbo Unit  DTU8 205563350
Dometic Turbo Unit DTU10 205563450
Dometic Turbo Unit DTU12 205563550
Dometic Turbo Unit DTU16 205563750

Geluiddempende kappen als accessoire voor 

DTU6 en DTU8 8010106
DTU10 en DTU12 8010110
DTU16 8010114



DOMETIC TURBO UNIT - COMPACTE SYSTEMEN

DTU6 DTU8

Koelvermogen 6.000 Btu / h 8.000 Btu / h
Aansluitspanning 230 V 230 V
Opstartstroom 17,7 A 17,7 A

Stroomopname (koelen / verwarmen) 2,2 A / 2,8 A 3,1 A / 4,0 A

Afmetingen (b x h x d) 447 x 282 x 272 mm 447 x 282 x 272 mm

DTU10 DTU12

Koelvermogen 10.000 Btu / h 12.000 Btu / h
Aansluitspanning 230 V 230 V
Aanloopstroom 22,0 A 28,0 A

Stroomopname (koelen / verwarmen) 3,3 A / 3,9 A 4,0 A / 5,1 A

Afmetingen (b x h x d) 518 x 329 x 315 mm 518 x 318 x 315 mm

DTU16

Koelvermogen 16.000 Btu / h
Aansluitspanning 230 V
Aanloopstroom 34,0 A

Stroomopname (koelen / verwarmen) 5,1 A / 6,6 A

Afmetingen (b x h x d) 544 x 340 x 338 mm

• Koel- en verwarmingsmodus
• Compacte, plaatsbesparende airconditioner
• Composiet condensopvang met drie afvoerleidingen
• Geruisloze en trillingsvrije loop
• Geluidsdempende kappen als accessoire
• Milieuvriendelijk koudemiddel
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INSTALLATIE VAN EEN HETELUCHTVERWARMING

Kabola heeft een systeem ontwikkeld waarbij het niet noodzakelijk is om met radiatoren te verwarmen maar door middel van hete lucht.
Naast de eenvoudige en ruimtebesparende inbouwmogelijkheden is ons systeem uniek omdat het gecombineerd kan worden met radiatoren.
Voor elke ruimte is het daarom mogelijk om de best passende oplossing te kiezen.

Fluisterstil - Krachtig - Supereffi  ciënt - Lichtgewicht - Ruimtebesparend - Volautomatisch - Snel een aangenaam klimaat
Bedieningsgemak - Installatiegemak - Lange levensduur

Luchtverwarmer

Bedieningspaneel
62-004

Aansluiting recht
62-006

Aansluiting 45o

62-007
Aansluiting 90o

62-008

TECHNISCHE GEGEVENS EN ONDERDELEN

Ons systeem werkt op een unieke manier waardoor het zeer effi  ciënt werkt en weinig ruimte 
inneemt. Door het gebruik van de luchtverwarmer(s) is het niet nodig om de uitstroomplek te 
bereiken met lange en grote luchtslangen vanaf de ketel. Hierdoor is het installeren gemakkelijk 
en snel, maar is ook een lange levensduur gewaarborgd. Het luchtverwarmingssysteem wordt 
met vloeistofl eidingen gekoppeld aan de Kabola ketel, waardoor het ook mogelijk is om het 
systeem te combineren met radiatoren. Verder bestaat het systeem uit het bedieningspaneel, 
de luchtverwarmer(s) en de lucht uitstroom openingen. Onze heteluchtverwarming is uitermate 
geschikt voor continu gebruik. Verleng uw vaarseizoen met Kabola!

Uitblaasmondjes
Door de diverse aansluithoeken van de uitblaasmondjes
wordt de installatie nog eenvoudiger en wordt er
voorkomen dat de luchtslang een te scherpe bocht
moet maken bij het aansluiten op het uitblaasmondje

Geadviseerde zaagmaat tussen 75,9 en 76,8 mm.
Bij voorkeur gatzaag 76 mm gebruiken.



SCHONE, ZUINIGE EN STILLE INSTALLATIES
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Compact 7

Luchtverwarmer

1. Kabola verwarming
 (Compact 7)
2. Demper
3. RVS-fl exibel
4. Brandstofl eiding
5. Brandstoftank
6. RVS huiddoorvoer
7. CV aanvoer
8. CV retour
9. Luchtverwarmer
10. Luchtslang
11.  Luchtuitblaasroosters
12. Bedieningspaneel

1



INSTALLATIE VAN EEN COMBI AIRCONDITIONING / VERWARMING

Advies op maat
Maatwerk betekent voor ons meedenken en adviseren. De wensen van de klant en de specifieke toepassingen vragen
om creatieve en praktische oplossingen om uiteindelijk verzekerd te zijn van een optimaal verwarmingssysteem.
Neem vrijblijvend contact op om te bespreken wat voor u de mogelijkheden zijn.



SCHONE, ZUINIGE EN STILLE INSTALLATIES
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1. Kabola verwarming
2. Dometic chiller unit
3. Buiten waterpomp
4. Circulatie pomp
5. Eén leiding systeem
6. Airhandler eigenaarsunit
7. Airhandler gastenhut
8. Airhandler salon
9. Eén bediening voor verwarmen en koelen



Dometic Benelux B.V.
Ecustraat 3
4879 NP Etten-Leur
+31 (0)76 50 290 10
sales@dometic.nl
www.dometic.nl/marine

Kabola Heating systems B.V.
Placotiweg 1E
4131 NL Vianen
+31 (0)347 320 030
info@kabola.nl
www.kabola.nl




