
EBERSPEBERSPÄÄCHERCHER

АвтономноАвтономно отоплениеотопление



ЗИМАТАЗИМАТА –– множествомножество проблемипроблеми заза шофьоритешофьорите !



EBERSPEBERSPÄÄCHERCHER –– едноедно
решениерешение заза всичкивсички

проблемипроблеми

СистемитеСистемите заза автономноавтономно отоплениеотопление нана товарнитоварни ии
пътническипътнически отделенияотделения нана ЕБЕРШПЕХЕРЕБЕРШПЕХЕР

–– 6 6 месецамесеца повечеповече комфорткомфорт вв превознотопревозното средствосредство..



ПрофесионалиститеПрофесионалистите
идватидват ии припри ВасВас !!

СистемитеСистемите заза автономноавтономно отоплениеотопление

нана фирмафирма EBERSPEBERSPÄÄCHERCHER,, HYDRONICHYDRONIC

ии AIRTRONIC,AIRTRONIC, ВиВи даватдават възможноствъзможност

дада сесе наслаждаватенаслаждавате нана топлинататоплината,,

безбез дада ее необходимонеобходимо дада работиработи

двигателядвигателя нана автомобилаавтомобила..



EBERSPEBERSPÄÄCHERCHER ––

AIRTRONICAIRTRONIC
●●СистемаСистема заза автономноавтономно отоплениеотопление, , сухсух типтип..

●Прилага●Прилага сесе тамтам къдетокъдето ее необходимонеобходимо

бързобързо загряванезагряване,, разскрежаванеразскрежаване ии

отоплениеотопление нана товарнитоварни ии пътническипътнически

отделенияотделения..

ПредимстватаПредимствата ::

1.1. СпестяваСпестява горивогориво..

2.2. СпестяваСпестява времевреме..

3.3. ВъзможностВъзможност заза регулиранерегулиране нана
температурататемпературата вв купетокупето..

4.4. УдобствотоУдобството нана предварителнопредварително
затоплениязатопления автомобилавтомобил. . 



ПринципПринцип нана действиедействие

РаботиРаботи нана принципапринципа нана калориферкалорифер, , горивнагоривна камеракамера ( ( бензинбензин илиили дизелдизел ),),

нагряванагрява радиаторрадиатор, , койтокойто сесе обдухваобдухва отот високовисоко оборотеноборотен вентилаторвентилатор.



ИнсталацияИнсталация

МонтираМонтира сесе вв купетокупето нана собственсобствен въздуховодвъздуховод илиили нана въздуховодитевъздуховодите
нана автомобилаавтомобила. . СС възможноствъзможност заза засмукванезасмукване нана въздухвъздух отот купетокупето илиили
нана свежсвеж въздухвъздух отвънотвън..



EBERSPEBERSPÄÄCHERCHER --

HYDRONICHYDRONIC
●● СистемаСистема заза автономноавтономно отоплениеотопление, , мокърмокър
типтип..

●● ПрилагаПрилага сесе тамтам къдетокъдето ее необходимонеобходимо нене

самосамо затоплянезатопляне нана салонасалона ноно ии нана

двигателядвигателя нана автомобилаавтомобила..

ПредимстватаПредимствата ::

1.1. СпестяваСпестява горивогориво..

2. 2. УдължаваУдължава животаживота нана двигателядвигателя, , 

подгрявайкиподгрявайки гого предвартелнопредвартелно додо

оптималнаоптимална работнаработна температуратемпература..

3.3. ПремахваПремахва последицитепоследиците отот явлениетоявлението

““ студенстуден стартстарт ““..



ПринципПринцип нана действиедействие

РаботиРаботи нана принципапринципа нана компактнокомпактно парнопарно котлекотле, , горивнагоривна камеракамера
въввъв воднаводна ризариза, , свързанасвързана къмкъм охладителнатаохладителната системасистема нана
автомобилаавтомобила. . ПоПо тозитози начинначин сесе подгряваподгрява кактокакто блокаблока нана двигателядвигателя
такатака ии пътническияпътническия салонсалон..



ИнсталацияИнсталация

ШирокоШироко приложениеприложение вв бусовебусове ии коликоли сс попо--големиголеми отоплителниотоплителни обемиобеми, , 
къдетокъдето сесе обръщаобръща специалноспециално вниманиевнимание нана равномерноторавномерното затоплянезатопляне презпрез
отоплителнатаотоплителната системасистема нана автомобилаавтомобила..
●● ДоДо 30% 30% попо--нисъкнисък разходразход нана горивогориво заза отоплениеотопление вв сравнениесравнение сс разходаразхода
нана горивогориво нана работещияработещия двигателдвигател вв ролятаролята нана източникизточник нана топлинатоплина..



КонтролКонтрол ии УправлениеУправление

ПродуктитеПродуктите нана EBERSPEBERSPÄÄCHERCHER разполагатразполагат сс богатабогата гамагама контролниконтролни

уредиуреди, , коитокоито помагатпомагат заза идеалнотоидеалното вписваневписване нана отоплителитеотоплителите

въввъв вашетовашето ежедневиеежедневие ии стилстил. . 



КонтролКонтрол ии УправлениеУправление
ПускателПускател – обикновен страт-стоп ключ, приложим при Hydronic 
системи.

МиниМини ТермостатТермостат – старт-стоп функция както и възможност за
настройка на определена температура, светлинна индикация. 
Приложим при системи Airtronic.

ТермостатТермостат – старт-стоп функция, настройка на желана
температура, функция “ студено обдухване ( само вентилатор ).  
Приложим в системи Airtronic.

МиниМини таймертаймер – възможност за програмиране за 24 часа напред
на три старт-стоп отоплителни цикли, настройка на температура. 
Различни видове осветление на дисплейя. Приложим както с
Airtronic така и с Hydronic.



КонтролКонтрол ии УправлениеУправление
МодуленМодулен таймертаймер – възможност за програмиране на 3 
старт-стоп цикли за 7 дни напред. Плавно регулиране на
температура. Съвместимо с Hydronic и Airtronic.

РадиоРадио дистанционнодистанционно управлениеуправление – базов модел. 
Старт-стоп функция, обхват на действие до 600м. 
Съвместимо с Hydronic и Airtronic. 

РадиоРадио дистанционнодистанционно управлениеуправление - усъвършенстван
модел. Осветен много функционален дисплей. Вграден
страт-стоп таймер, индикация на температурата в
превозното средство. Обхват до 1000м. Съвместимо с
системи Hydronic и Airtronic.
СистемаСистема заза телефоннателефонна активацияактивация – интегриран GSM-
модул с гласово разпознаване, което ви позволява
активация от всеки клетъчен или стационарен телефон
с тонално набиране.



ЗаЗа КонтактиКонтакти

ФирмаФирма ““ СТАНКОФФСТАНКОФФ ООДООД ““

гргр. . СофияСофия, , квкв. . ГевгелийскиГевгелийски, , улул. . СеховоСехово 1818

ТелТел. 02/ 929 1623; 02/ 920 3013; 02/ 9208451. 02/ 929 1623; 02/ 920 3013; 02/ 9208451

ФаксФакс 02/ 920 0043; 02/ 920845002/ 920 0043; 02/ 9208450

МобилниМобилни : 0888 453 104; 0888 789 357: 0888 453 104; 0888 789 357

EE--mail: mail: stan@internetstan@internet--bg.netbg.net

ИнжИнж. . НиколайНиколай СтанковСтанков / / УправителУправител

КристиянКристиян КръстевКръстев / / ПродажбиПродажби
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