F orkæ l dig selv og d in f amil ie –
a ldri g mere tilise de ruder

VI TAR VARE PÅ MOTOREN OG REDUCERER CO2 UDSLIPPET

A w o r l d o f C O M FOR T

Personbiler

B i lva r m e r e | p e r s o n b i l e r
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Aldrig mere tilisede ruder – med en bilvarmer fra Eberspächer

Gennem tiden har vi lært at værdsætte både de store og små goder som livet byder på og kan drage nytte af dem? Du ved at tid er
noget af det mest værdifulde du har? Så skal du og din familie belønne jer selv med den luksus og komfort som en Eberspächer bilvarmer kan tilbyde. Så vil det være slut med at skulle tidligere op om morgenen for at af-ise ruderne på bilerne. For større biler især,
er udgiften til en bilvarmer relativ lav sammenlignet med bilens pris og fordelene er ganske betydelige.

Fordelene ved en Eberspächer bilvarmer er tydelige at få øje på.

Brug den overskydende tid om morgenen til at spise morgenmad

Sæt dig ind i bilen og føl dig godt tilpas, nyd udsigten gennem de

med familien, dyrke sport eller forbered dig på arbejdsdagen. Dette

is/- og dugfrie ruder og kør sikkert afsted. Alt dette sker mens du

er den store forskel på dig og dine naboer, som iført halstørklæder,

skåner miljøet og din bil takket være en forvarmet motor. En Eber-

huer og handsker, møjsommeligt af-iser deres bilruder. Du har

spächer bilvarmer er den perfekte kombination af luksus, komfort

forlængst arkiveret din isskraber.

og sikkerhed.
Den seneste generation af vores varmere har et meget lavt emissionsniveau og er meget lydsvage. Yderligere er brændstofforbruget så lavt at det modsvarer det som en forvarmet motor sparer
ved ikke at blive opstartet i kold tilstand. Montering på et af vores
uddannede værksteder er ligetil og det har absolut ingen indvirkning
på bilens garanti.

OVERBLIK:
Maksimal komfort – slut med at skrabe is
Beskytter motoren og miljøet
Bruger minimal brændstof
Velegnet i små såvel som store biler
Nem at betjene
Simpel montering på dit værksted
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KOM SÅ, FORKÆL DIG SELV og din famile – EN OPSUMMERING

Du spørger sikkert dig selv om det er værd at investere i en bilvarmer. Du er måske i den situation at du allerede har din bil stående i
en garage, du tror måske den bruger meget brændstof og du mener at dagene med voldsomt frost er meget få her i Danmark men
lad os forsikre dig – der er mere i sådan en varmer end det du lige ser ved første øjekast.
Din Eberspächer varmer beskytter motoren, din pengepung og miljøet – og det er hver gang du starter din bil.

EN OPSUMMERING AF DE STØRTSE FORDELE VED EN EBERSPÄCHER BILVARMER:

MERE KOMFORT:
Ikke nok med at du slipper for at spilde tiden med at skrabe is af dine bilruder, din varmer sørger også for at du kan sætte dig ind i en dejlig varm kabine efter f.eks. en fitnesstime,
en tur i biografen eller en koncert.

MERE SIKKERHED:
En Eberspächer bilvarmer sørger for at dine bilruder er optøet og af-iset, således at du
med det samme kan køre afsted. Ingen grund til at sidde med al vintertøjet på eller at
børnene er urolige – sikkerhed fremfor alt!

MINDRE BELASTNING AF MOTOREN:
En koldstart belaster en motor ligeså meget som 70 kilometers motorvejskørsel. En
bilvarmer forhindrer dette, idet den ikke kun opvarmer kabinen men også selve motoren.
Ikke flere koldstarter og du skåner din motor i høj grad.

MINDRE BRÆNDSTOFFORBRUG:
En forvarmet motor forbruger væsentlig mindre brændstof, idet den ikke koldstarter
eller skal varmes op fra start.

FÆRRE FORURENENDE STOFFER:
De stoffer der udledes fra en forvarmet motor er omkring 60% lavere end en motor der
koldstarter. Dette letter ikke kun din samvittighed, men beskytter også miljøet. Mindre
forurening er derfor et af de stærkeste argumenter for køb af en bilvarmer.

ÆGTE BONUS HELE ÅRET RUNDT:
Vintre på vores breddegrader varer meget længere end tidligere. Is og sne i april måned
er ikke noget særsyn mere. De første minusgrader kan sagtens allerede vise sig i oktober
måned. Vælg desuden ventilationsfunktionen på de varme sommerdage og få frisk luft i
kabinen mens den holder parkeret.
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Hvordan bliver varmen produceret?

Det grundlæggende princip i en bilvarmer er at opvarme kabinen i alle former for køretøjer, således at fører og passagerer ikke behøver
at tvivle på den varme, den kørende motor kan yde. En Eberspächer bilvarmer er en vandvarmer som imponerer med dens høje
ydeevne, pålidelighed, nemme betjening og lange levetid.

Integreret i motorens kølekredsløb og forbundet til brændstof-

Forprogrammer din varmer, så din bil er godt gennemvarm når

tanken afgiver varmeren sin varme til køretøjets egen varmeve-

du skal køre. Du kan også starte den når du har lyst ved hjælp af

ksler. Derefter sørger bilens varmersystem for at levere en afmålt

fjernbetjeningen eller telefonen, hvis du har fået monteret vores

mængde varm luft til bilens kabine. Varmeren opvarmer desuden

GSM-modul.

bilens kølesystem således at koldstarter forhindres.
Når det bliver sommer? Så ændrer varmeren sig til et ventilationssystem. Et kort tryk på fjernbetjeningen og varmeren vil blæse al
varm luft ud af kabinen. Forbliv frisk!

Vand ind

Hydronic function:

Hydronic i bilen:

Bilens egen
varmeveksler

Vand ud
Overflade
sensor

Brændstof ind

Overhedn.
føler

Forbr. luftblæsermotor

Styreenhed
Varmeveksler

Glødestift

Batteri

Tilslutning til
bilens elsystem

Brændstofledning
Vandpumpe

Motor
Kølesystem

Flammerør
Brændkammer
Blæsermotor
Varmer

Udstødning
Forbr. inds.
luft

Lyddæmper
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Den rette løsning til ethvert behov

Eberspächer bilvarmere kan leveres i flere forskellige variationer – og der er altid en der passer til netop din bil. Hvad enten det er
til en mindre bil, stationcar, SUV eller kassevogn. Med en bilvarmer fra Eberspächer vil du altid træffe den helt rigtige beslutning.
Din forhandler vil altid stå klar til at finde den rette løsning for dig.

Hydronic 4 og 5 fra Eberspächer er perfekte til alle populære
mærker af køretøjer – fra de helt små biler til både mellemklasse-/
og store modeller. Afhængig af model og motorstørrelse er der
flere muligheder for at få en varmer i bilen. Den lille kompakte
varmer passer let i motorrummet og er simpel at montere og nem
at vedligeholde.

Et overblik:
Dit værksted kan montere en Eberspächer bilvarmer lettere
ved hjælp af de vognspecifikke monteringssæt som kan
tilkøbes til de fleste bilmodeller. Montering af en varmer vil
ikke have indflydelse på din bils garanti.

Det er meget vigtigt at opgive den korrekte bilmodel før montering
af varmer, idet der findes specifikke monteringssæt til de fleste
modeller, hvilket gør monteringen endnu lettere.

COMPACT CAR

SALOON

SMALL BUS

OFF-ROADER

VAN
SUV
UPPER CLASS

MICROVAN

COMPACT CLASS

LARGE SALOON
MIDSIZE CLASS

PREMIUM

ESTATE

Roadster

SPORTS CAR

Convertible
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Nem betjening

Vi tilbyder en bred vifte af brugervenlig betjeninger, som gør det let for dig at udnytte din varmer fuldt ud. Det innovative sortiment sætter helt nye standarder indenfor betjeningskomfort. Du vil også opdage at vores produkter imponerer fra et praktisk
synspunkt med et oplyst display, intuitiv brugergrænseflade og store betjeningsvenlige tastaturknapper. Med vores GSM-løsning
kan du nemt betjene varmeren på ubestemt afstand ved hjælp af enten din mobil eller fastnet.

EasyStart T timer:
Varmeren kan betjenes direkte i bilen ved brug af denne timer. Det bliver ikke enklere. Mens din nabo er i
gang med at skrabe is, er din bil klar til at køre – varm og isfri.

Fjernbetjeninger EasyStart R og EasyStart R+:
Timerfunktionen er meget bekvem, men det er endnu bedre at bruge en af vores fjernbetjeninger. Den
kan bruges til at aktivere varmeren i en afstand på op til 1000 meter – meget praktisk. R + betjeningen
indeholder de samme funktioner som førnævnte EasyStart T timer.

EasyStart gsm:
Hvis ud ikke ønsker at bekymre dig om endnu et vedhæng i nøglebundtet, kan du med fordel benytte
dig af vores EasyStart GSM. Et opkald eller sms er nok til at aktivere din varmer. Her er du ikke afhængig
af afstand – og det virker både fra mobilen og fastnetten.
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Kan køre på E10 brændstof
uden problemer

Tekniske data

Varmer personbil
Model
Varmekapacitet

Hydronic

Hydronic 2 Economy

kW

4

5

4

5

l

0.20

0.22

0.19

0.22

Komfortsæt**

Nej

Ekstraudstyr

Ekstraudstyr

Ekstraudstyr

E10 drift

Ja

Ja

Ja

Ja

Biodieseldrift op til 100 %
FAME***

Nej

Nej

Ja

Ja

Gennemsnitsbrændstofforbug
ved 30 min. drift i liter*

* Beregnet gennemsnitligt forbrug med 15 minutters kørsel ved høj ydelse og 15 minutter ved lav ydelse. Det faktiske forbrug varierer i forhold til den eksterne temperatur og bilens størrelse.
** Hvis opvarmning af kabinen er vigtigst kan man med fordel benytte sig af et komfortsæt som giver den korrekte fordeling af varmen mellem motor og kabine.
*** 100 % biodieselkompatibel iflg. FAME DIN EN 14214

EKSPERT TIP:
Besøg vores hjemmeside for yderligere information om vores varmere, betjeninger og
montering. Klik dig rundt på hjemmesiden og find din nærmeste forhandler.
www.eberspaecher.dk
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Tekniske data på betjeningsenheder

BETJENINGSENHEDER

Model

Timer
EasyStart T

Fjernbetjening
EasyStart R

Fjernbetjening
EasyStart R +

Kan styre luftvarmer med
temperaturindstilling

Basismodel med start/stop
af varme/ventilation

Udgave med display

EasyStart GSM betjening
Start/stop af varmer via App,
sms el. opkald fra mobil/fastnet

Mulighed for tidsstyret start af
varmer og diagnoseudlæsning

Beskrivelse

Forprogrammering
Mulighed for automatisk beregning af varmertid ved timerstart

Direkte start
Ventilationsfunktion
Visning af kabinetemperatur

Tilbagemelding

Rækkevidde

Display

Nem og overskuelig betjening
med menubar

Kan kombineres
med Easystart T

Kan styre ekstra varmer

Tidsstyret varmerstart samt
diagnoseudlæsning

3 forvalgstider indenfor 7 dage

Nej

3 forvalgstider indenfor 7 dage

Ja

Ekstraudstyr

Nej

Ja

Nej

Kan indstilles fra 10 - 120 minutter
Mulighed for kontinuerlig varme

Kan indstilles fra
20/30/40/60 minutter

Kan indstilles fra 10 - 120 minutter
Mulighed for kontinuerlig varme

Kan indstilles fra
10 - 120 minutter

Ja

Ekstraudstyr

Ja

Ja

Ekstraudstyr

Nej

Ja

Nej

Varmerstatus

Dataoverførsel ok
varmertilstand:
startet/stoppet

Dataoverførsel ok
varmertilstand:
startet/stoppet

Ja

—

Op til 1,000 meter
ved optimale forhold

Op til 1,000 meter
ved optimale forhold

Ubegrænset - dog afhængig
af udbyder

Tofarvet LED signaler

LED display til visning af tid,
varmetid, varme/ventilering
Batteristatus

Nej

LED display til visning af tid,
varmetid, indendørstemperatur.
Belysning integreret med
køretøjets belysningskredsløb

Vores omfattende produktprogram omfatter også varmesystemer til
autocampere, busser og sejlbåde.

Eberspächer Danmark ApS
Literbuen 9
2740 Skovlunde
DENMARK
Phone: + 45 44 85 30 30
Fax: + 45 44 85 30 39
info@eberspaecher.com
www.eberspaecher.dk

Ret til ændringer forbeholdes uden varsel. Ikke alle produkter føres i respektive lande.

Få mere information hos en af vores mange servicepartnere rundt om
i verden.

