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PROIZVODI

Zgoraj predstavljeni kompleti ali posamezni proizvodi so izdelki priznanih skandinavskih podjetij.
Seveda je njihov proizvodni program veliko bolj obsežen. Tu predstavljeni izdelki so izbrani za
konkreten namen : priklop vozila na 230V AC z upoštevanjem vseh varnostnih zahtev.
Ogrevanje notranjosti vozil, predogrevanje motorjev pred zagonom v zimskem času in
vzdrževanje akumulatorjev skozi celo leto je v njihovih zimskih pogojih že skoraj nujnost.
Ta način povezave vozila z dvosmernim tokom AC 230V ( seveda, kjer je ta možnost ), se je skozi
desetletja uporabe in nenehnega razvoja razvilo skoraj do popolnosti. Pred leti so razširili ponudbo pri
ogrevanju z ročno ali daljinsko nastavitvijo časa vklopa – izklopa in načini ogrevanja kabine in
motorja.
V specifičnih razmerah ( gasilstvo, službe za varnost ljudi, policija, vojska.. ) je ta sistem povezave
zelo priročen predvsem za vzdrževanje akumulatorjev in morebitne
230 V naprave na takem specialnem vozilu.
Primeren je za osebna vozila, kot tudi za vozila v profesionalni uporabi, kjer so pomembni še
ekonomski vidiki : podaljšana življenska doba akumulatorjev ( in motor vozila vedno pripravljen za
štart ! ), čim nižji stroški obratovanja ( predgrevanje – manjša obraba motorja in sklopov ob hladnem
zagonu, precej daljši intervali menjave akumulatorjev, manjša poraba goriva in maziva pri vožnji s
toplim motorjem prvih 15 minut ), v zadnjem desetletju pa tudi ekologija ( ni potrebno ogrevanje
motorja in kabine na mestu ) in varnost v prometu
( odtajana stekla kabine – boljša vidljivost, topla kabina – boljše počutje voznika…).
Ljubljana, 4.1.2010
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