
Stație încălzibilă pentru 
clătirea ochilor

În perioada iernii se va avea grijă ca soluția pentru clătirea ochilor să nu fi e prea rece sau ca 

aceasta să nu înghețe în vehicule sau în stațiile amplasate în încăperi neîncălzite. De aceea am 

dezvoltat o cutie încălzibilă pentru clătirea ochilor care protejează de îngheț soluția pentru 

clătirea ochilor. Recomandăm în special pentru clădiri anexe, autocamioane, depozite reci.

Benefi ciile produsului: 

Stație pentru clătirea ochilor cu unitate de încălzire

Pentru informații suplimentare apelați la datele noastre de contact!

Plum Magyarország Kft. /Srl./

8200 Veszprém, str. Erdész nr. 4. 

Tel./Fax: +36 88 326006 

E-mail: info@plum.hu - www.plum.hu

■   Cutia protejează efi cient fl acoanele pentru clătirea ochilor la temperaturi 

scăzute, chiar până la -25°C

■   Păstrează temperatura soluției în jur de 20°C (±2°C)

■   Asigură clătirea comodă a ochilor datorită temperaturii constante a soluției

■   Asigură depozitarea a 2 fl acoane pentru clătirea ochilor Plum

■   Este prevăzută cu oglindă, cu instrumentele necesare echipamentului și cu 

instrucțiuni de utilizare

Cod produs Conținutul stației Dimensiuni

4649 Soluție pentru clătirea 
ochilor Plum 2 x 500 ml

280 x 230 x 110 mm

4664 pH Neutral 200 ml
Soluție pentru clătirea 
ochilor Plum 500 ml 

280 x 230 x 110 mm

Stație pentru clătirea 
ochilor Plum

Plum Combi-Box



Pentru informații suplimentare apelați la datele noastre de contact!

■ Efect de încălzire: 15W

■ Tensiune de alimentare: 12V sau 24V AC/DC

■ Consum mediu de energie în caz de 24V DC: � 0,83A la -20°C

■  Dacă se utilizează un convertor, acesta trebuie să respecte cerințele locale de protecție împotriva 

scurtcircuitului și supraîncărcării de curent.

■  Societatea Plum Magyarország Kft. /Srl./ nu va fi  răspunzător pentru șocuri electrice și alte leziuni rezultate din 

utilizarea necorespunzătoare a convertorului.

■  Cutia trebuie amplasată în loc ferit de condiții meteo (ploaie, ninsoare, lumina directă a soarelui).

■  Cutia a fost concepută pentru asigurarea temperaturii constante de aprox. 20°C (±2) pentru soluția pentru clătirea 

ochilor, la temperaturi cuprinse între  -25°C și +20°C.

■   Dacă termostatul s-a desprins de folia de încălzire, toată folia trebuie schimbată pentru evitarea pericolului de 

supraîncălzire a conținutului fl acoanelor.

■   Recomandăm verifi carea de cel puțin 4 ori pe an a temperaturii cutiei. Flacoanele au o temperatură relativ 

călduță, echivalentă cu temperatura camerei (aprox. 20°C).

Date tehnice:

Racordare la curent electric:

Protecție electrică: IP44

Atenționare:

Toate drepurile rezervate.
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