
Latem nocny wypoczynek często utrudnia wysoka 

temperatura i nadmierna wilgotność powietrza.

Nadmierna wilgotność powietrza hamuje 

oddawanie ciepłoty ciała przez odparowanie potu, 

co sprzyja szczególnemu odczuwaniu wyższych 

temperatur.

Wysoka temperatura i nadmierna wilgotność 

powietrza wpływają negatywnie na samopoczucie 

wywołując senność i zmęczenie.

Dzięki innowacyjnemu rozwiązaniu klimatyzator 

Sleeping Well chłodzi powietrze i redukuje jego 

wilgotność we wnętrzu pojazdu, zapobiegając złemu 

samopoczuciu.

Elementy sterujące |

Elektroniczny panel sterujący z cyfrowym wyświetlaczem 
jest łatwy w obsłudze i umożliwia ustawienie żądanej 
temperatury i biegu dmuchawy. Aktualna temperatura 
powietrza podawana jest na wyświetlaczu. Funkcja „Sleep” 
pozwala na zaprogramowanie czasu pracy urządzenia. 
Standardowym wyposażeniem jest pilot zdalnego stero-
wania.

Agregat skraplający |

Sprężarka i skraplacz stano-
wią jeden zespół montowany, 
w zależności od wersji, na 
dachu lub na tylnej ścianie 
kabiny. Estetyczna osłona jest 
wykonana z ABS-u, odporne-
go na działanie ultrafioletu i 
warunków atmosferycznych.

Zespół parownika |

Parownik wraz z dmu-
chawą i panelem 
sterującym są zabu-
dowane we wspólnej 
obudowie montowa-
nej na wewnętrznej 
ścianie kabiny. Montaż na tylnej ścianie umożliwia korzy-
stanie z klimatyzatora przy zasłoniętych i zamkniętych 
oknach.

Sprężarka |

W klimatyzatorze zastoso-
wano sprężarkę Danfoss. 
Pracę sprężarek kontroluje 
elektroniczny moduł zasi-
lania.



Sleeping Well? w dwóch wersjach
Dlaczego Klimatyzator dostępny

EUROPEJSKA GWARANCJA.
SIEĆ SERWISOWA W POLSCE I EUROPIE.

Chłodzenie bez pracy silnika – silnik pojazdu 1| 
nie pracuje podczas postoju, jak w przypadku 
tradycyjnych klimatyzacji. Sleeping Well pracuje przy 
wyłączonym silniku, nie zanieczyszczając środowiska.
Komfort i wydajność – Sleeping Well działa przy 2| 
zamkniętych oknach, pozwalając odizolować się 
od gorąca, wilgotnego powietrza, kurzu, hałasu i 
uciążliwych owadów.
Bezpieczeństwo – dzięki nowoczesnej konstrukcji, 3| 
Sleeping Well można bezpiecznie użytkować przy 
zamkniętych oknach, a odpoczynek w nocy jest 
komfortowy.
Bezobsługowość – urządzenie nie wymaga żadnej 4| 
okresowej obsługi, nie ma potrzeby uzupełniania 
stanu wody jak w urządzeniach innej konstrukcji.
Szybki i prosty montaż – klimatyzator Sleeping Well 5| 
został tak zaprojektowany, aby jego montaż był szybki 
i łatwy. Wiązki elektryczne posiadają gotowe wtyczki.
Przemyślana konstrukcja – agregat skraplający 6| 
znajduje się na zewnątrz kabiny.
Wydajna dmuchawa – podczas postoju dużą zaletą 7| 
urządzenia jest cicha i wydajna dmuchawa.
Kontrolowane zużycie energii elektrycznej – 8| 
elektroniczny układ sterujący pracą klimatyzatora 
posiada funkcję kontroli napięcia akumulatora 
pojazdu, zabezpieczającą przed nadmiernym 
rozładowaniem baterii.
Uniwersalność – klimatyzator Sleeping Well ma 9| 
konstrukcję pozwalającą zamontować go w kabinie 
każdego samochodu ciężarowego.

Przedstawiciel w Polsce:

Eberspaecher Sp. z o.o.
Wysogotowo k. Poznania
ul. Okrężna 17, 62-081 Przeźmierowo

Dane techniczne

Wersja BACK – plecak

Wersja TOP – dachowa

Sprężarka: Danfoss BD 350 GH

Napięcie pracy: 24V

Czynnik chłodzący: R134a (bez FCKW) – masa 350g

Elektroniczna regulacja temperatury: cyfrowy panel, 
przycisk włącz/wyłącz, automatyczna kontrola ustawionej 
temperatury, przyciski wyboru intensywności nawiewu, funkcja 
SLEEP (automatyczne wyłączenie urządzenia po zadeklarowanym 
czasie), cyfrowa wizualizacja temperatury wnętrza, przycisk 
TURBO (maksymalna wydajność urządzenia).

4 wyloty powietrza z możliwością szczelnego zamknięcia.

Funkcja automatycznego wyłączenia przy zbyt małym 
napięciu baterii (ochrona akumulatora).

Zdalne sterowanie na podczerwień: włącz/wyłącz, 
regulacja temperatury, regulacja prędkości dmuchawy, funkcja 
„SLEEP” i „TURBO”.

Przeciętne zużycie energii elektrycznej: przy napięciu 
zasilania 24V – 7,5 Ah, (maksymalne zużycie energii 14,5 Ah).

Wydajność chłodnicza: min. 650 W, max. 950 W

Wymiary i masa modułu skraplacza:  
Wersja BACK: 695x436x187 mm (WxSxG), 18 kg 
Wersja TOP: 195x435x195 mm (WxSxG), 18 kg

Wymiary i masa modułu parownika: 
260x625x107 mm (WxSxG), 5 kg

warto wybrać

Mikroprocesor
sterujący pracą urządzenia.

Zastosowanie: ciągniki siodłowe.

Zastosowanie: pojazdy 
z zabudową skrzyniową.
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