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Rezystory do dmuchawy HC-CARGO
Co to jest rezystor do dmuchawy?
Rezystory do dmuchawy sterują prędkością
wentylatora dmuchawy kabiny. Prędkość
wentylatora można zmieniać przez mechaniczne
przełączanie rezystancji rezystora dmuchawy za
pomocą dźwigni obrotowej (system manualny
klimatyzacji) lub przełączanie elektroniczne
przez układ klimatyzacji (układ automatyczny
klimatyzacji).
Typowym wskazaniem wadliwego rezystora
jest brak możliwości sterowania prędkością
wentylatora, np. działa tylko z jedną prędkością
lub wcale nie działa. Rezystor jest przepalony
(wymaga wymiany) lub zasilanie elektryczne jest
nieregularne (zmierzyć multimetrem). Zalecamy
jednak, aby zawsze wymieniać rezystor podczas
instalacji nowej dmuchawy.

Dmuchawy kabinowe HC-CARGO
Na potrzeby prawidłowego obiegu powietrza w kabinie

Asortyment dmuchaw kabinowych HC-CARGO to
portfolio wybranych produktów najwyższej jakości.
Ponieważ produkty są kruche (elementy z tworzyw
sztucznych i wrażliwe na zakłócenia elektryczne),
poddaje się je kompleksowym badaniom na
wydajność mechaniczną i elektryczną, aby upewnić
się, że produkt spełnia nasze wysokie standardy
jakości i wymagania rynkowe.
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Jakość obejmuje także ułatwienie instalacji/
wymiany części. Nazywamy to „łatwym
montażem”, co oznacza, że większość dmuchaw
dostarczamy w komplecie z zamontowaną obudową
i wentylatorem, Portfolio produktów HC-Cargo
obejmuje najczęściej używane i najważniejsze
dmuchawy kabiny (najlepiej sprzedające się
przedmioty). Ogólnie rzecz biorąc, odnosi się ono
do rosnącego popytu na rynku motoryzacyjnym
dla produkty wysokiej jakości w tej kategorii.
Ponadto podkreśla, że firma HC-CARGO jest
konkurencyjnym kompleksowym dostawcą
produktów klimatyzacyjnych.
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Średnio dmuchawy mają
żywotność około 8 lat
 Obwód elektryczny (np. przeciążenie)
może uszkodzić dmuchawę i zakłócić jej
działanie
 Niedrożny lub brudny filtr kabinowy filtr/filtr
pyłków również wpływa na
wydajność dmuchaw = filtry
wymagają regularnej
wymiany/kontroli
 Zawsze należy
wymieniać rezystor
podczas wymiany
dmuchawy
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Optymalne działanie instalacji klimatyzacji wymaga
niezawodnej dmuchawy kabinowej. Zapewnia
wystarczającą/właściwą ilość otaczającego
powietrza przepływającego przez wymiennik ciepła
i parownik (zwykle dmuchawę umieszcza się w
module HVAC (ogrzewanie-wentylacja-klimatyzacja)
znajdujące się za deską rozdzielczą, pomiędzy
kabiną a komorą silnika). Dmuchawa następnie
rozprowadza powietrze w kabinie pojazdu.
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Twój sklep internetowy z
częściami do pojazdów
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Korzystałeś z naszego sklepu online?
Łatwe wyszukiwanie i zamawianie 24h
Czekamy na www.hc-cargo.pl
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