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N YHED: EB E RSPÄCHE R PLUG TR ONIC – EL EK TR IS K PA R K ER ING SVA R M E R T I L 2 3 0 V

230 V

A WORLD OF COMFORT
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PLUGTRONIC
DEN SMARTE ADGANG TIL EN VERDEN AF KOMFORT

Den helt nye Eberspächer Plugtronic er et komplet opvarmningssystem til køretøjer, bestående
af en motorvarmer, kabinevarmer, kabelsystemer og elektronisk batterioplader. Fordelene ved en
Eberspächer elektrisk parkeringsvarmer er let at se: Sæt dig ind i den forvarmede kabine, nyd det
perfekte udsyn og ankom sikkert til dit rejsemål. Alt dette samtidig med at du beskytter miljøet og

FORDELE FOR DINE KUNDER

din bil takket være den opvarmede motor.
Bedre komfort med en opvarmet kabine - Du slipper for at skrabe is af ruderne,
Den nye Eberspächer Plugtronic er den ideelle tilgang til verdenen af bilvarmere. Det fuldt tilpassede

samt kan tage jakken af og nyde turen

parkeringsvarmersystem sikrer behagelig varme i dit køretøj og frostfrie vinduer. Varm luft fra

Øget sikkerhed – sikkerhedssele passer perfekt uden den tykke jakke, og du kan nyde det klare udsyn

klimaanlægget fylder din kabine fra starten. Så i den kolde vinter er der ingen grund til at bære tykke

og komme hurtigere afsted. Ingen frost eller fugt på ruderne

jakker i køretøjet. Dette giver også større sikkerhed for børn, som kan være så godt beskyttet som

Ingen ventetid på varm luft. Opvarmet luft fra køretøjets klimaanlæg fra starten

muligt, da de kan blive bedre spændt fast i deres børnesæder. Derudover er den forvarmede motor

Nem start i alle situationer. Motor er allerede varm

mindre mekanisk presset og emissionerne reduceres. Plugtronic leveres i mange variationer og kan let

Miljøvenlig – en opvarmet motor forurener mindre

tilpasset alle typer køretøjer efter behov.

Nem tilslutning – Det ergonomiske håndtag giver mulighed for at du kan tilslutte Plugtronic
med en hånd, selv med hansker på

Med sine mere end 80 års erfaring, ved Eberspächer nøjagtig hvad der skal til til for at gøre dit køretøj

Automatisk batteriopladning (ekstra udstyr)

så behageligt som muligt. Med en parkeringsvarmer fra Eberspächer, har du gjort de rigtige valg.

FORDELE FOR EBERSPÄCHER FORHANDLERE
Plugtronic installationkit er universal
Flexibel og let installering af varmer inklusiv standard vandpumpe
Let udluftning af kølesystem - forkorter installationstiden
Indbygget DC strømforsyning til vandpumpe og aktivering af klimaanlægget
Strømforsynng med sikre stikforbindelser - for sikker brug
Tilslutning af 230V strømforbindelse, udføres med ergonomisk designet stik.

Mange forskellige monteringsmuligheder

Stikket kan betjenes med en enkelt hånd (endda med handsker på) Designet

1 leverandør, der yder teknisk support for både elektriske- og brændstof drevne parkeringsvarmere

for lettere anvendelse i pressede situationer.
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PLUGTRONIC PREMIUM
ET KOMPLET SYSTEM TIL DIN OPTIMALE KOMFORT

PLUGTRONIC PREMIUM

BATTERIOPLADER – TILVALG

Ekstra hurtig og effektiv opvarmning af kabine og motor.

Batteriopladeren holder batteriet friskt

Den varme luft distribueres via bilens klimaanlæg, uden

og opladet samt klar til start under alle

behov for ekstra kabinevarmer.

forhold. Den kompenserer ligeledes for
korte ture samt det øvrige udstyr der
belaster batteriet på en moderne bil.

EASYFAN
EasyFan justerer temperatur, blæserhastighed og
blæserindstillinger helt automatisk. Enkelt og
behageligt. Findes som tilvalg til de fleste bilmodeller.

VANDPUMPE
Vandpumpen cirkulerer det opvarmede
kølevand fra motorvarmeren, gennem

MOTORVARMER

systemet, og fordeler varmen til en

Motorvarmeren opvarmer kølevandet som derefter

jævnt opvarmet motor.

opvarmer motoren. Aldrig mere en koldstart. Det giver
mulighed for at få varm luft gennem bilens varmesystem
kort tid efter du har startet motoren. Det er nu slut med
at du skal vente på dugfrie ruder.

STRØMFORSYNING
Strømforsyningssystemet leverer strøm
til alle Plugtronic‘s produkter. Tilslut dit

GLÆD DINE KUNDER MED EN PARKERINGSVARMER
DER FREMSTÅR SOM ORIGINALMONTERET! EASYFAN
FINDES SOM TILVALG TIL DE FLESTE BILMODELLER.

køretøj til en 230 V stikkontakt og lad
Plugtronic holde din bil klar til kørsel.
Der er flere forskellige kabellængder og
monteringsmuligheder som passer til
netop dit køretøj.
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PLUGTRONIC STANDARD
PÅLIDELIG OG KOMFORTABEL VARME

BATTERIOPLADER – TILVALG
KABINEVARMER
Kabinevarmeren er udstyret med et PTC
element og en ventilator, der blæser varm luft
ind i kabinen til afisning af forruden og lader
dig stige ind i et varmt køretøj. Af med jakken,

Batteriopladeren holder batteriet friskt
og opladet samt klar til start under alle
forhold. Den kompenserer ligeledes for
korte ture samt det øvrige udstyr der
belaster batteriet på en moderne bil.

start din bil og kør straks.

VANDPUMPE
Vandpumpen cirkulerer det opvarmede
kølevand fra motorvarmeren, gennem
systemet, og fordeler varmen til en
jævnt opvarmet motor.

MOTORVARMER

STRØMFORSYNING

Motorvarmeren opvarmer kølevandet som

Strømforsyningssystemet leverer strøm

derefter opvarmer motoren. Aldrig mere en

til alle Plugtronic‘s produkter. Tilslut dit

koldstart. Det giver mulighed for at få varm

køretøj til en 230 V stikkontakt og lad

luft gennem bilens varmesystem kort tid efter

Plugtronic holde din bil klar til kørsel.

du har startet motoren. Det er nu slut med at

Der er flere forskellige kabellængder og

du skal vente på dugfrie ruder.

monteringsmuligheder som passer til
netop dit køretøj.
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PLUGTRONIC
TEKNISK BESKRIVELSE

MOTORVARMER:

KABINEVARMER:

Leveres som 800 W eller 1850 W

Leveres som: 1200 W eller 1100/1800 W

Integreret DC udgang til vandpumpe og aktivering af klimaanlæg

PTC-teknologi til sikker og effektiv opvarmning

Cirkulær flow for nem vedligeholdelse og let udluftning af varmeren

Kompakt design

Termostat til forsinket start af klimaanlæg (Premium)

Integreret LED-indikator for driftsfunktion

Ø 20 mm vandstuds

Monteringsbeslag er inkluderet

Beskyttelsesgrad: IP 44
KOMPLET STRØMFORSYNING:
VANDPUMPE:

Designet til nem betjening under vanskelige forhold

Slidstærk børstefri motor

Enkelhåndsbetjening, når der tilsluttes strømkabel til køretøjet

Høj vandhastighed for at passe til alle køretøjer

Robust design, vandtæt: IP 44

Lavt strømforbrug

Nem og hurtig installation

Leveres til: 12 V og 24 V
BATTERIOPLADER:
Automatisk opladning
Til: 12 V/7 A eller 24 V/5 A

Der er tre forskellige muligheder for montering af stikforbindelser inkluderet i hver pakke:

Vandtæt: IP 67
Kan installeres i motorrummet
Vedligeholder opladning
Passer til sideløbende belastning, såsom en køleboks mv.
Kortslutningssikker og reverspolaritet beskyttet
Pigtailstik - tilslutningskabel fastgjort til opladeren gør

1. Beslaget giver dig mulighed

2. Bor – tilpas – klik – færdig!

3. Bor et hul gennem

installationen nemmere

for at montere stikket på

Installer køretøjets stik uden

overfladen, tilpas stikket til

Monteringshuller integreret i opladerkonsol

køretøjet, på en hvilken som

adgang til bagsiden

køretøjet, og stram møtrikken

helst overflade, opad eller nedad.

af overfladen.

på bagsiden med din hånd.

Afstandsstykker gør det muligtat
vælge afstand eller vinkel.

PLUGTRONIC
UDSTYRSPAKKER OG PRODUKTER

Plugtronic-produkterne kan sammensættes i forskellige kombinationer. Pakkerne nedenfor er et udvalg af vores grundpakker.

Plugtronic udstyrspakker:

Strømforsyning

Basic 1200
29 2498 89 0011

Kabinevarmer

Motorvarmer

Vandpumpe

Batterioplader

Klimakontrol system
aktiveringssignal*

TILSLUTNING TIL EL-NETTET
For elektriske parkeringsvarmere er en maksimal effekt på ca 2 kW oftest tilstrækkeligt. Med
vore produkter og pakkeløsninger sikrer vi at
de kan tilsluttes et normalt 10A vægudtag med
jordtilslutning, uden risko for overbelastning af
din el-tilslutning.

Basic 1800
29 2498 89 0012

Standard (1200 / 800 W)
29 2498 89 0013 (12 V)
29 2498 89 0031 (24 V)

BRÆNDSTOFDREVNE PARKERINGSVARMERE
– UAFHÆNGIG OG KRAFTIG:
Mangler du adgang til et 230 V strømudtag
ved dit hjem eller parkeringsplads? Så kan

Premium (1850 W)
29 2498 89 0014 (12 V)
29 2498 89 0033 (24 V)

vore brændstofdrevne parkeringsvarmere være
et alternativ. Parkeringsvarmeren betjenes let
og enkelt via fjernbetjening eller den
webbaserede EasyStart Web kontrolenhed.

Batterioplader add-on
29 2498 89 0038 (12 V/7 A)
29 2498 89 0039 (24 V/5 A)

* Køretøjsspecifik klimakontrolsystempakke påkræves.
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