
Větrací kanál musí mít stejnou šířku jako je šířka chladničky. Druhý rozměr větracího kanálu 

– tj. "A", je určen aparaturou. Proudění teplého vzduchu od aparatury směrem nahoru nesmí 

být odkloněno, cesta vzduchu musí vést kolmo nahoru (viz obraz 3.). Proudění vzduchu nesmí 

být odkloněno od kolmého směru vedoucího od aparatury nahoru (viz obraz 4.). 

 

 

 

 
 

 

 

Odvětrávací otvor a tím i vestavěná ozdobná nebo chladící mřížka musí být přesně nad 

místem odvodu tepla, tj.  nad  aparaturou. Není vhodné, když je směr proudícího teplého 

vzduchu odkloněn od svislého směru. Snížuje se tím ochlazování aparatury. 

 

Minimální volný průřez mřížky musí být 2 dm
2
 . (200 cm

2
, např. 5 x 40 cm) 

 

Umístění a přichycení chladničky do skříňky se provádí individuálně, podle použitého 

nábytku. Doporučuje se umístit chladničku tak, aby při eventuálním servisu nebylo nutné 

rozebírat nábytek. 

 

V případě požadavku na propojení dvířek chladničky se dveřmi nábytku doporučujeme použít 

originální spojovací klouzavé kolejničky od fy DOMETIC, které mají dostatečné mechanické 

vlastnosti a vyhovující délku. V případě spojení s dveřmi skříně je obzvlášť důležité přesné 

umístění a dobré uchycení chladničky ve skříňce. V opačném případě mohou být problémy 

s těsněním dvířek a může se zvýšit spotřeba energie, bude nutno častěji provádět 

rozmrazování  a hrozí nebezpečí poškození topení nebo agregátu v relativně krátké době. 

.  
 



NÁVOD K ZABUDOVÁNÍ ABSORPČNÍCH CHLADNIČEK 
 

 

 

Absorpční chladničky jsou při provozu zcela bezhlučné a proto jsou velmi vhodné pro 

umístění do obývacích místností a  hotelových pokojů. 

     

Interiér místnosti a estetické důvody často vyžadují, aby byla chladnička umístěna do nábytku. 

V tomto případě je nutné dodržet podmínku, aby chod chladničky nebyl ničím rušen. 

 

Z principu funkce chladničky vyplívá, že teplo odnímané z chlazeného vnitřního prostoru 

je odváděné do ovzduší v zadní části, kde je umístěna aparatura. Přes chladicí žebra je teplo 

předáváno proudícímu vzduchu, čili odvod tepla je zajištěn větráním. V případě, že větrání 

není dokonalé, snižuje se účinnost stroje, hlavně při vyšších teplotách okolí. Odvětrávání, 

přívod a odvod chladícího vzduchu se dá v závislosti na formě zabudování řešit několika 

způsoby. (viz obr. 1. a obr. 2.) 

 

 

 

 

 
 

 

Doporučená šířka 
větracího kanálu je 
110 až 160 mm, 
šířka 110 je 
minimum, používá se 
pouze u nejmenších 
modelů absorpčních 
chladniček. 


