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og blæsermodstande
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HC-CARGOs blæsermodstande
Hvad er en blæsermodstand?
Blæsermodstande styrer kabineblæsernes
ventilatorhastighed. Ventilatorhastigheden kan
ændres ved enten at ændre blæsermodstandens
styrke mekanisk ved hjælp af et drejegreb
(manuelt klimaanlæg) eller elektronisk ved hjælp
af klimaanlægget (automatisk klimaanlæg).
Et typisk tegn på, at modstanden er defekt, er,
når ventilatorens hastighed ikke kan reguleres,
eksempelvis hvis den kun kører med én hastighed
eller slet ikke kører.
Enten er modstanden udbrændt (skal skiftes),
eller strømforsyningen er uregelmæssig
(måles med et multimeter).
Vi anbefaler dog, at du altid udskifter
modstanden, når du installerer en ny blæser.

HC-CARGOs kabineblæsere

HC-CARGOs sortiment af kabineblæsere består af
udvalgte topkvalitetsprodukter. Da produkterne
er skrøbelige (plastkomponenter og følsomme
over for elektriske forstyrrelser), testes de
grundigt med hensyn til mekanisk og elektrisk
ydeevne for at sikre, at de lever op til vores høje
kvalitetsstandarder og markedskravene.
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Desuden er et af formålene med vores
kvalitetsfokus at gøre det nemt at installere/
skifte delene. Vi kalder det ”Easy fit”, hvilket
betyder, at de fleste blæsere, vi leverer, er
komplette med hus og ventilator monteret.
HC-CARGOs portefølje dækker de mest anvendte
og vigtige kabineblæsere (bedst sælgende varer).
Overordnet set tilgodeser den bilmarkedets
stigende efterspørgsel efter produkter af høj
kvalitet i denne kategori. Desuden positionerer
den HC-CARGO som en konkurrencedygtig onestop-leverandør af airconditionprodukter.
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For at fungere optimalt har klimaanlægget brug
for en pålidelig kabineblæser. Den sørger for, at
en tilstrækkelig/den rette mængde luft strømmer
igennem varmeveksleren og fordamperen (normalt
placeres blæseren i HVAC-anlægget (varme,
ventilation og luftkonditionering), som sidder
bag instrumentbrættet – mellem kabinen og
motorrummet). Herefter fordeler blæseren luften
i køretøjets kabine.
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- giver ordentlig luftcirkulation i kabinen
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Vidste du at...

 Blæsere

har i snit en levetid
på ca. 8 år
 Det elektriske kredsløb (f.eks. overbelastning)
kan beskadige og forstyrre blæserens funktion.
 Hvis kabinefiltret/pollen-filtret
er tilstoppet eller slidt,
påvirker det også blæserens
ydeevne = skift/kontrollér
filtrene regelmæssigt.
 Modstanden skal altid
skiftes, når du skifter
blæser.
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Din online shop
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Har du prøvet vores online shop?
Hurtig og nem bestilling 24/7
Besøg www.hc-cargo.dk

www.hc-cargo.dk

