Webasto Thermo Pro 50 Eco
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Опалювач Thermo Pro 50 Eco спеціально розроблений для
легких вантажівок, комерційного транспорту середньої
вантажопідйомності та машин спецпризначення. Завдяки
компактним розмірам і своїй вазі, опалювач може бути
встановлений в транспортний засіб з обмеженим
простором для монтажу.
Потужний рідинний опалювач попередньо прогріває двигун
транспортного засобу до оптимальної температури, що
усуває холодний старт та збільшує оперативну готовність
двигна й термін його служби, а також розморожує вітрове
скло та, як наслідок, підігріває повітря в салоні авто.











Автономний опалювач потужністю від 2,5 до 5 кВт
Найлегший в своєму класі з вагою 2,2 кг
Компактний дизайн
Висока продуктивність
Скорочення витрат палива за рахунок уникнення
холостого ходу двигуна
Автоматичне регулювання подачі об'єму повітря
в камеру згорання відповідно до висоти над
рівнем моря до 3,5 тис. м
Німецька якість
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MIL-STD-461F (Ground Army)
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Елементи керування
Кнопка
Ввімкнення/вимкнення, індикація роботи
опалювача




Таймер UniControl



Таймер MultiControl HD
Регулювання температури, 3 програми для кожного
дня тижня (в цілому до 21 програми), індикатор стану
роботи, таймеру та помилок

NEW

Автоматичне розпізнавання підключеного
опалювача, зміцнена конструкція, функціонал
таймеру MultiControl HD
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