
PAROWNIKI 
KLIMATYZACJI

[Układy termiczne]    Klimatyzacja/Wentylacja    Parownik klimatyzacji

Parowniki SRLine prezentowane są w katalogu eCar oraz w katalogu internetowym (www.catalog.polcar.com) w zakładce:

www.polcar.com

P arowniki SRLine wytwarzane są 
w technologii przepływu rów-
noległego, co zapewnia wysoką 

efektywność oraz wydajność przy 
zachowaniu niewielkich rozmiarów 
i wagi. Precyzyjne wykonanie pozwa-
la na łatwe dopasowanie i bezproble-
mowy montaż. 

Ofertowane parowniki SRLine znaj-
dują obecnie zastosowanie w ponad 
250 modelach samochodów. Procesy 
produkcyjne są zgodne ze standardem 
ISO/TS 16949:2016, a blisko połowa 
wytwarzanych przez producenta pa-
rowników realizowana jest dla rynków 
OEM.

NOWOŚĆ

W parownikach SRLine:

1 płyta boczna jest bezpośrednio  
spawana ze zbiornikiem dzięki 
temu konstrukcja parownika jest 
odporna na uszkodzenia i wstrząsy,

2 trójkątne krawędzie mikrorurek za-
pewniają lepszy odpływ wody, co 
zapobiega gromadzeniu się zabru-
dzeń, kurzu i powstawaniu w tym 
miejscu ognisk rdzy,

3 produkcja odbywa się zgodnie ze 
specyfikacją OEM gdzie stop alu-
minium, z którego zbudowane są 
mikrorurki, pokrywany jest dodat-

kową warstwą cynku, co wyraźnie 
zwiększa wymienność cieplną la-
meli oraz zapewnia wysoką odpor-
ność antykorozyjną,

4 specjalna powłoka umożliwia szyb-
sze schnięcie parownika, dzięki 
czemu zapobiega gromadzeniu się 
na jego powierzchni groźnych bak-
terii i grzybów oraz powstawaniu 
nieprzyjemnych zapachów.

Własne centrum badawczo-rozwojo-
we i laboratorium pozwala na szcze-
gółowe sprawdzenie i zapewnienie 
wysokiej jakości finalnego produktu. 
Podczas testów sprawdzana jest m.in:

• szczelność – podobnie jak w przy-
padku produktów OEM odbywa 
się z wykorzystaniem helu co daje 
pewność wykrycia nawet najmniej-
szego wycieku,

• odporność antykorozyjna - testy 
wykonywane są z wykorzystaniem 
komory solnej (mgły solnej),

• odporność na działanie wysokich 
temperatur,

• odporność na wstrząsy i wibracje.
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Nr Polcar Przykładowe 
zastosowanie Nr OE

60N1P8-1S Renault Master, 10- 272813365R 
4419706 

9533P8-1S Audi A1, 10- 6Q0820103A 
6Q0820103B

41C1P8-1S Hyundai Elantra, 11- 97139-A5000 

31V1P8-1S Chrysler  
Town&Country, 08-

68164489AA 
68427763AA 

Zadbaj o czyste powietrze wewnątrz po-
jazdu!

Sprawdź ofertę filtrów kabinowych SRLine 
dostępnych z warstwą węgla aktywnego 
oraz z warstwą zawierającą jony srebra (filtry  
antysmogowe). Szczególnie polecamy filtry 
antysmogowe - doskonale chronią przez 
alergenami, bakteriami i smogiem oraz neu-
tralizują nieprzyjemne zapachy.  

Ofertę filtrów znajdziesz w katalogu eCar 
oraz na stronie catalog.polcar.com w zakład-
ce Mechanika  Filtry  Filtry kabinowe.

Przykładowe parowniki SRLine i ich zastosowania

https://catalog.polcar.com/product/termika/parownik-klimatyzacji/60N1P8-1S?appliance_id=19169851
https://catalog.polcar.com/product/termika/parownik-klimatyzacji/9533P8-1S?appliance_id=19145338
https://catalog.polcar.com/product/termika/parownik-klimatyzacji/41C1P8-1S?appliance_id=19145153
https://catalog.polcar.com/product/termika/parownik-klimatyzacji/31V1P8-1S?appliance_id=19144165

