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Polar Energivakt uppfyller standarden SFS-EN 50066 och 
i kraven lågspänningsdirektivet LVD. Patent och CE-certifierad.

Skär ner på uppvärmningen, bilen är alltid redo för avfärd!

Fordonets motorvärmare kan alltid vara kopplad, och inget tidur 
krävs!
När du till exempel kommer hem från jobbet och kopplar sladden till 
bilen, känner den intelligenta 3D termostaten av den varma motorn, 
och slår först på värmaren vid morgontimmarna.

TTermostaten håller motorns temperatur vid 20±5 °C även under de 
kyligaste tiderna.
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Enheten är så enkel att installera, att inte ens verktyg behövs. 
Man lösgör matarledningen som går till motorvärmaren från sin kontakt, och monterar 
en Polar Energivakt mellan dem. 
Termostaten placeras nära motorn, där den känner av motorns värmestrålning. 
Termostaten är formad så att den är oberoende av läget av värmekällan. Den känner 
igen den varma motorn oberoende på hur den är placerad. 

• • Polar Energivakt ställer automatiskt bilens uppvärmning.
• Bilen är alltid varm och redo för färd.
• Inga tidur eller övervakning av väderförhållanden behövs.
• Sladden kan alltid lämnas kopplad i bilen.
• Bilens dator justerar bränslet korrekt och ekonomiskt.
• En varm motor ansträngs inte vid starten och förorenar inte miljön.
• Montering med plug-in kontakter tar endast två minuter.  

I I köldtester i -20 °C var energibesparingen under 14 timmar 70% i jämförelse med en 
ständigt värmande bil. I -10 °C sparas så mycket som 85%. 
Vid 0 °C värms bilen inte alls, så besparingen blir 100%. 
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