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UNIWERSALNY ZESTAW MAT GRZEWCZYCH
DO SIEDZEŃ ZE ZDEJMOWANĄ TAPICERĄ
I - 30%
II - 60%
III - 100%

nr kat.: EMG-MATSET
Zestaw dwóch kompletów mat grzewczych do siedzeń samochodowych ze zdejmowaną tapicerką. Maty wykonane
zostały z włókna węglowego, które odporne są na przecieranie, pękanie, korodowanie i łamanie. Wbudowana
osłona termiczna stanowi gwarancję przytulności, komfortu i bezpieczeństwa. Maty grzewcze umieszcza się
pomiędzy tapicerkę a gąbką, dzięki czemu fotele zachowują swój kształt i wygląd, zapewniając równocześnie
większą wygodę. Maty zaczynają działać w przeciągu sekund, sprawiając, że kierowca i pasażerowie mogą cieszyć się
przytulnym komfortem podróżowania.
CECHY PRODUKTU:
 Zestaw dwóch kompletów mat grzewczych (2x siedzisko + oparcie)
dzięki którym podgrzewane będzie siedzisko i oparcie fotela
 Gęsty wkład grzewczy wykonany z włókna węglowego
(miękki, odporny na zginanie, pękanie, korozję, łamanie)
 Elastyczny wkład pozwalający dopasować matę do kształtu fotela
 Maty grzeją całą swoją powierzchnią 480 x 270 mm
 Dyskretne maty grzewcze umieszone pod tapicerką
(niezauważalne i niewyczuwalne)
 Podświetlany przełącznik gwarantuje szybkie i łatwe użytkowanie
w ciemnościach
 Dzięki 3-stopniowej regulacji mocy grzania (oddzielna dla każdego
fotela) użytkownik ma możliwość wyboru między przyjemnym,
stałym ogrzewaniem a opcją szybkiego nagrzewania
 Wbudowane zabezpieczenie - Termostat - Gdy temperatura grzania
osiągnie 65° maty automatycznie wyłączają się
 Użyte do produkcji materiały najwyższej jakości gwarantują bardzo
niską awaryjność oraz długą żywotność
 Dzięki dwustronnej taśmie samoprzylepnej montaż przebiega łatwo,
a taśma zapobiega przesuwaniu się maty pod tapicerką
 Gotowe wiązki z modułami i uniwersalnymi przekaźnikami

PARAMETRY TECHNICZNE:
 Zasilanie: 12V
 Moc zestawu: 72W
 Ilość mat w zestawie: 2 komplety (4 maty)
 Maksymalna temperatura grzewcza: 70°C
 Wbudowany termostat: TAK
 Długość przewodu: 43cm
 Wymiary maty: 480 x 270 mm
 Możliwość cięcia maty: TAK (z długości)
 Rezystancja/oporność jednej maty
grzewczej to 6-9 Ohm
ZESTAW ZAWIERA:
 2 arkusze taśmy izolacyjnej
 Włącznik
 Opaski zaciskowe na przewody
 Regulator mocy grzania
 Kontroler sterujący
 Przekaźnik
 Wiązka elektryczna
 Instrukcja montażu w języku polskim

