
Fűthető szemkimosó
A téli időszakban ügyelni kell arra, hogy a szemkimosó folyadék ne legyen 
túlságosan hideg, vagy ne fagyjon meg a járművekbe, vagy fűtetlen 
helyiségekbe felszerelt állomásokban. Ezért kifejlesztettünk egy olyan fűthető 
szemkimosó dobozt, amely óvja a szemkimosó folyadékot a fagytól. Elsősorban 
melléképületekbe, teherautókba, hideg tárolóhelyiségekbe ajánljuk.

Termékelőnyök:

Szemkimosó állomás fűtőegységgel

További információért keressen minket elérhetőségeinken.

Plum Magyarország Kft.
8200 Veszprém, Erdész utca 4. 
Tel./Fax: +36 88 326006
E-mail: info@plum.hu - www.plum.hu

állomás

■   A doboz hatékonyan védi a szemkimosó flakonokat alacsony 
hőmérsékleten, akár -25°C-ig

■   A szemöblítő folyadék hőmérsékletét 20°C körül tartja (±2°C)
■   Kényelmes szemöblítést biztosít, mert az öblítőfolyadék hőmérséklete 

egyenletes
■  2 Plum szemkimosó flakon tárolására
■    Tükörrel, a felszereléshez szükséges eszközökkel és útmutatóval ellátva

Cikkszám Az állomás tartalma Méretek

4649 2 x 500 ml Plum szemkimosó 280 x 230 x 110 mm

4664 200 ml pH Neutral
500 ml Plum szemkimosó

280 x 230 x 110 mm

Plum szemkimosó állomás

Plum Combi-Box
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állomás
■ Fűtőhatás: 15W
■ Tápfeszültség: 12V vagy 24V AC/DC 
■ Átlagos energiafelhasználás 24V DC esetén: < 0,83A -20°C-on

■  Ha átalakítót használnak, annak meg kell felelnie a zárlat- és túláramvédelem helyi 
követelményeinek.

■  A Plum Magyarország Kft. nem vonható felelősségre az átalakító nem megfelelő használatából 
eredő áramütésekért és egyéb sérülésekért.

■  A dobozt időjárástól (esőtől, hótól, közvetlen napsütéstől) védett helyen kell elhelyezni.
■  A doboz úgy lett kialakítva, hogy állandó hőmérsékletet - kb. 20°C (± 2) - biztosítson a 

szemkimosó folyadéknak, -25°C és +20°C közötti hőmérsékleten.

■  Ha a termosztát levált a fűtőfóliáról, az egész fóliát cserélni kell, különben fennáll a veszély, 
hogy a flakonok tartalma túlmelegszik. 

■  Javasoljuk, hogy évente legalább 4 alkalommal ellenőrizze a doboz hőmérsékletét. 
A flakonoknak kívülről enyhén langyosnak, szobahőmérsékletűnek kell lenniük (kb. 20°C).

Műszaki adatok

Elektromos csatlakozás:

Elektromos védettség: IP44

Figyelmeztetés:

Minden jog fenntartva. 


