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             Visste du att...
           Kupéfläktar har en genomsnittlig 
      livslängd på ca 8 år
    Elkretsen kan skada och störa kupéfläktens 
 funktion (t.ex. vid överlast)
 Igensatta eller slitna 
kupéfilter/pollenfilter 
påverkar också kupé-
 fläktens prestanda och 
  måste därför regelbundet 
  kontrolleras och bytas 
    Byt alltid fläkt-
      motståndet när du 
        byter fläkt
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HC-CARGO kupéfläktar
- För korrekt luftcirkulation i kupén

HC-CARGO fläktmotstånd
Vad är ett fläktmotstånd?

För ett optimalt fungerande AC-system krävs 
en pålitlig kupéfläkt. Kupéfläkten ser till att 
tillräcklig och rätt mängd omgivningsluft flödar 
genom värmeväxlar- och förångarmodulen som 
sitter bakom instrumentpanelen, vanligen i HVAC-
modulen (värme/ventilation/luftkonditionering), 
mellan kupén och motorrummet. Fläkten sprider 
luften inne i fordonets kupé.

HC-CARGOs sortiment av kupéfläktar består av 
utvalda kvalitetsprodukter. Eftersom produkterna 
är ömtåliga (med plastkomponenter och delar som 
är känsliga för elektriska störningar) genomgår de 
omfångsrika tester avseende den mekaniska och 
elektriska prestandan för att säkerställa att de 
uppfyller våra egna höga kvalitetskrav och de krav 
som ställs på marknaden.

Vår fokus på kvalitet innebär också att det ska 
vara enkelt att montera och byta delarna.  
Vi kallar det ”Easy Fit”, vilket innebär att vi i de 
flesta fall levererar kompletta kupéfläktar med 
hus och fläkt monterade.

HC-CARGOs sortiment består av de vanligaste 
och viktigaste (de mest sålda) kupéfläktarna. 
Vårt sortiment möter fordonsmarknadens 
växande efterfrågan på högkvalitativa produkter 
inom detta segment. Det understryker även  
HC-CARGOs ställning som en konkurrenskraftig 
och komplett leverantör av AC-produkter.

Fläktmotståndet styr kupéfläktens hastighet. 
Fläkthastigheten kan ändras antingen genom 
att man manuellt varierar fläktmotståndets 
resistans med ett vred (manuella AC-system) 
eller elektroniskt via AC-systemet (automatiska 
AC-system).

En typisk indikation på ett defekt fläktmotstånd 
är att det inte går att ställa in fläkthastigheten 
– kupéfläkten går bara på en hastighet eller 
inte alls. Antingen har fläktmotståndet bränt 
(och måste bytas) eller så har den elektriska 
strömmen fel värden (mät med en multimeter). 

Vi rekommenderar dock att du alltid byter 
fläktmotståndet när en ny kupéfläkt monteras.
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www.hc-cargo.se

Har du provet vår webbutik?
Snabb och enkel beställning 24/7
Besök www.hc-cargo.se

HC-CARGO 
Alltid Online 


