Version 3, november 2021: Forbehold for trykfejl, prisændringer, udsolgte varer samt fejl i diverse specifikationer.

NYH

ED

- Støtteben til autocampere
Kit Autolift 4 (for og bag) inkl. Jackpads

Plein-Aircon - 12V

Varenr.

Varenr.

ALIFT4

SW012T08

•

Til autocampere og vans op til 5500 Kg

•

Hver understøtning har en aktiv trykkraft på 2000 kg og
en statisk tryk på 5000 kg

•

Gennemsnitlig strømforbrug er ca. 12A.
Lodrette mål: fra 300 mm til 420 mm

Uanset hvor du er, kan du nyde dit ophold i det fri uden at ofre komforten ved
en ideel indetemperatur på varme sommernætter. Plein-Aircon 12V er klimaanlæg på taget, der fejrer den mest autentiske ånd af at rejse i fuldstændig frihed
og i kontakt med naturen.

•

Total vægt samlet system ca. 60-65 Kg

•

Plein-Aircon er det første 12V klimaanlæg til autocampere og halvintegrerede,
der kun drives af hjælpebatteriet, uden at installere invertere eller generatorer.

Vejl. pris: Kr. 24.999,-

Kit Autolift 2 (for eller bag) inkl. Jackpads

Spænding: 12V DC (valgfri 115V-230V Smart Switch
strømforsyning)

•

Kølemiddel gas: R134A

Varenr.

•

Strøm: 1200 Watt (max)

ALIFT2

•

Forbrug (12V): 16 amp / t (auto) | 42 amp / t (maks.)

•

Til autocampere og vans op til 5500 Kg

•

Udendørs mål (HxBxD): 246 x 720 x 800 mm

•

Hver understøtning har en aktiv trykkraft på 2000 kg og
en statisk tryk på 5000 kg

•

Vægt: 25,3 kg

•

Fordampningsenheds mål (HxBxD): 50 x 533 x 600 mm

•

Gennemsnitlig strømforbrug er ca. 12A.
Lodrette mål: fra 300 mm til 420 mm

•

Tagspalte mål (BxD): 400 x 400 mm

•

Total vægt samlet system ca. 31 Kg

•

Tagtykkelse: 30-70 mm

•

Antal vifter: 2 (for/bag)

•

Kølehastigheder: 3 + bil

•

Luftstrøm: 350m3 / t

•

Fjernbetjening: Ja

•

Timer: Ja

•

Batteribeskyttelse: Ja

•

Startstrøm: Meget lav

•

Soft start-funktion: Ja

•

Anbefalet køretøjslængde: Max 6m

Vejl. pris: Kr. 15.749,-

Adaptersæt (4 ben) til montering
Varenr.

FAKS
•

Specifik for hvert mærke, model og årgang

Vejl. pris: Kr. 2.619,-

Adaptersæt (2 ben) til montering
Varenr.

F-FAKS
R-FAKS
•

Specifik for hvert mærke, model og årgang

Vejl. pris: Kr. 1.619,-

Vejl. pris: Kr. 16.749,-

115V-230V Smart Switch Power Supply

4 jackpads og én positionsstang
Varenr.

FAPLATES

Vejl. pris: Kr. 199,-

Universal adapter (speical installering) (For eller bag)
Varenr.

FASUN

Varenr.

Z999/1250
•

Denne 220V Smart Switch kan let tilføjes til Indel B Plein-Aircon klimaanlæg for brugere, der besøger campingpladser med
adgang til lysnettet

•

Når kontakten er monteret, og køretøjet er tilsluttet lysnettet,
skifter klimaanlægget automatisk til drift fra lysnettet

Vejl. pris: Kr. 3.949,-

Sleeping well cube - 12V
Varenr.

Vejl. pris: Kr. 1.495,-

TESA beslag findes i mange forskellige variationer, for at
finde de helt rigtige til de individuelle behov, rådføres
kataloget. Eventuelt TESAs egen hjemmeside.

SW012C02IB
•

Kølekapacitet: 950 Watt - 3250 btu (max)

•

Strøm: 36 amp/h (max 12V)

•

Mål: 40 x 36 x 37 cm

•

Vægt: 19,5 kg

Vejl. pris: Kr. 14.399,-
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