Marchiză Fiamma F45s – 400 cm
Spațiul autorulotei este dublat cu generozitate de spațiul exterior oferit de marchizele
Fiamma.
Strânse într-o casetă fixată pe peretele autorulotei, acestea se deschid cu ușurință cu ajutorul
tijei de acționare incluse. Extinderea se poate face până la 250 de cm.

Preț pachet inclusiv montaj: 920 EUR + TVA

Suport pentru biciclete Fiamma Carrybike Pro/Pro C*
(*în funcție de modelul de autorulotă)

Călătoritul cu autorulota și călătoritul cu bicicleta sunt două activități legate între ele de când
există pasiunea pentru vehiculele de camping. Nu trebuie să vă lăsați acasă bicicletele când
mergeți în vacanță, deoarece autorulota dumneavoastră poate transporta în condiții de siguranță
până la 4 biciclete. Suportul poate susține o greutate de maximum 60 de kg.

Versiuni disponibile:
•

Suport 2 biciclete

Preț: 355 EUR + TVA
•

Suport 3 biciclete

Preț: 420 EUR + TVA
•

Suport 4 biciclete

Preț: 495 EUR + TVA

Panou reflectorizant pentru suportul de biciclete

– 25 EUR + TVA

Sisteme fotovoltaice

Folosim cele mai calitative componente de la producătorul olandez Victron. Echipamentele
Victron se regăsesc în foarte multe aplicații off-grid și on-grid, impunându-se pe piața de profil
ca unul dintre furnizorii cu cele mai performante și calitative echipamente. Am ales Victron
Energy deoarece vrem să fiți mulțumit de autorulota aleasă, și nu dorim sa facem
compromisuri.
Sistemele fotovoltaice asigură independența autorulotei și funcționarea ei în orice condiții. Nu
trebuie să vă faceți griji cu privire la disponibilitatea rețelei de electricitate și nu sunteți legat
de nevoia de a campa în camping în fiecare noapte.

Pachete de sisteme fotovoltaice pentru autorulotele XGO
Varianta 1
Acesta este pachetul de bază, care vă oferă confortul independenței energetice. Este
recomandat pentru consumatorii standard din autorulotă. În cazul în care doriți montarea unui
sistem de recepție prin satelit și a unui tv, vă recomandăm versiunile superioare.
•
•
•

Panou solar Victron Energy, monocristalin 36 celule, 12 V, putere 100W.
Regulator de încărcare Victron Energy PWM 10 Amp
Acumulator semitracțiune Rombat Tempest, tehnologie AGM, 100 Ah (C20)

Preț pachet: 450 EUR + TVA
•

Include toate materialele necesare montajului și manopera de instalare, precum și
inițializarea sistemului.

Varianta 2
Acest pachet vă permite, pe lângă utilizarea echipamentelor standard ale autorulotei, și
folosirea unui TV și a unei antene de recepție prin satelit automata. Acumulatorul cu descărcare
profundă și tehnologia MPPT pot spori cu până la 20% randamentul de colectare a energiei
solare și stocarea ei în acumulator.

•
•
•

Panou solar Victron Energy, monocristalin 36 celule, 12 V, putere 100W.
Regulator de încărcare Victron Energy MPPT 10 Amp
Acumulator Victron Energy Deep Cycle, tehnologie AGM, 90 Ah (C20)

Preț pachet: 515 EUR + TVA
•

Include toate materialele necesare montajului și manopera de instalare, precum și
inițializarea sistemului.

Varianta 3
Versiunea de top în ceea ce privește opțiunile în materie de sisteme fotovoltaice disponibile în
oferta noastră, vă permite folosirea autorulotei în orice condiții de iluminare, chiar și în zilele
noroase sau iarna. Această versiune de echipare este recomandarea noastră pentru cei care își
doresc performanță maximă și facilitățile oferite de comunicațiile dintre sistemul
dumneavoastră fotovoltaic și smartphone. Vă permite să verificați în orice moment starea
bateriei, gradul ei de încărcare, curentul de încărcare precum și să modificați setările sistemului
cu câteva gesturi pe telefon. Acest sistem suportă o gamă mai largă de consumatori, de la tv și
antenă satelit până la invertoare cu undă sinusoidală pură, pentru alimentarea celor mai
pretențioase echipamente electronice.
•
•
•
•

Panou solar Victron Energy, monocristalin 36 celule, 12 V, putere 160W.
Regulator de încărcare Victron Energy MPPT 15 Amp
Acumulator Victron Energy Deep Cycle, tehnologie AGM, 110 Ah (C20)
Interfață de comunicații Bluetooth (pentru verificarea stadiului de încărcare, a
voltajului și pentru setări, prin intermediul aplicației gratuite oferite de Victron
Energy)

Preț pachet: 650 EUR + TVA
•

Include toate materialele necesare montajului și manopera de instalare, precum și
inițializarea sistemului.

Invertoare 12V-220V
Opțional, la sistemele fotovoltaice se pot adăuga și invertoarele Victron Phoenix cu undă
sinusoidală pură. Gama noua de invertoare Phoenix VE.Virect 12V aduce in plus posibilitatea
de conectare la diferite echipamente prin intermediul unui port de comunicatii.
Astfel acest invertor Phoenix VE.Direct 12Vse poate conecta la:
– un calculator prin intermediul unui cablu VE. Direct to USB ( se achizitioneza separat);
– telefoane inteligente ( IOS sau Android) prin intermediul unei interfete VE.Direct
Bluetooth Smart Dongle (se achizitioneaza separat)
Complet configurabile pentru urmatorii parametrii:
– alarma pentru tensiune scazuta si setarea nivelurilor de resetare a alarmei;
– functie de decuplare pentru tensiune scazuta si setare pentru nivelurile de restart;
– tesniunea de iesire intre 210-245V;
– frecventa de iesire 50/60Hz;
– mod de lucru ECO ( economic)cu on/off .
Monitorizare pentru tensiunile de intrare si de iesire.

Invertoarele disponibile sunt:
Varianta 1
Victron Phoenix 250
Putere aparenta nominala : 250VA;
Putere nominala la 25/40 grade C : 200W/175W;
Putere de varf : 400W;
Dimensiuni : 86x165x260mm;
Masa : 2.4kg
Preț: 110 EUR + TVA, montajul și configurarea inițială inlcuse
Varianta 2
Victron Phoenix 375
Putere aparenta nominala : 375VA;
Putere nominala la 25/40 grade C : 300W/260W;
Putere de varf : 700W;
Dimensiuni : 86x165x260mm;
Masa : 3.0kg
Preț: 140 EUR + TVA, montajul și configurarea inițială inlcuse
Varianta 3
Victron Phoenix 500
Putere aparenta nominala : 500VA;
Putere nominala la 25/40 grade C : 400W/350W;
Putere de varf : 900W;
Dimensiuni : 86x172x275mm;
Masa : 3.9kg
Preț: 200 EUR + TVA, montajul și configurarea inițială inlcuse

Varianta 4
Victron Phoenix 800
– Putere nominala P = 650W
– Putere la curenti de varf Pmax = 1500W
– Tensiune la iesire U = 230V +/- 2%
– Frecventa f = 50Hz +/- 0.1%
– Randament de 92% la 12V
– Posibilitate de legare in paralel a mai multor aparate pentru functionare trifazata sau pentru
marirea puterii
Dimensiuni:
– 105x230x325 mm
– masa: 5.5 kg
Preț: 320 EUR + TVA, montajul și configurarea inițială inlcuse

Sisteme de alimentare cu gaz
Pentru încălzirea, dar și pentru utilizarea aragazului, a boilerului și a frigiderului aveți nevoie de gaz. În
sezonul rece, există o probabilitate mai mare de a rămâne fără această resursă datorită utilizării
sistemului de încălzire. Pentru a elimina acest stress, vă oferim mai multe pachete de butelii pentru
GPL omologate, cu sistem de limitare a umplerii la 80%. Sistemul de siguranță nu permite
supraumplerea buteliei, garantând astfel securitatea în exploatare. Aceste sisteme permit încărcarea
cu gaz la orice stație GPL. Recomandăm și achiziționarea unui set complet de adaptoare pentru
încărcare, compatibile cu toate sistemele de conectare de la stațiile GPL din întreaga Europă,
autorulota dispunând de priză de umplere cu gaz, similar unui autoturism care funcționează pe GPL.
Varianta 1
Pachet gaz standard
Recomandat pentru ieșiri de scurtă durată (2-3 zile) în sezonul de primăvară/toamnă sau de lungă
durată vara. Include o butelie de 27 litri și priza externă de alimentare cu GPL.

Prețul sistemului cu montaj inclus este de 350 EUR + TVA.
Varianta 2
Pachet gaz ultimate
Acest pachet este recomandat celor care doresc să iasă cu autorulota în orice anotimp. Cele două
butelii au o capacitate totală de 54 de litri și oferă o autonomie generoasă, indiferent de temperatura
exterioară. Sistemul include priză de alimentare, pentru a putea fi încărcat în orice stație GPL.

.
Prețul sistemului cu montaj inclus este de 550 EUR + TVA

Set de adaptoare pentru priza de alimentare GPL, disponibil la prețul de 30 EUR + TVA.

Sistem recepție televiziune prin satelit
Sistemele de recepție sunt complet automatizate. Antenele au în dotare GPS și găsesc satelitul
dorit, indiferent de țara în care vă aflați, în câteva secunde.
Sistemul se compune din:

Antena automată
Tv cu alimentare la 12 V, tehnologie LED, diagonala 47cm
Suport Tv multidirecțional, pentru a putea fi orientat spre orice punct al autorulotei
Receiver HD cu pregătire CONAX (recomandăm serviciile Focus Sat cu cartele
reîncărcabile. Cartela de recepție nu este inclusă în pachet)
Varianta 1
Pachet Megasat Campingman Compact 38 cm

Antena satelit cu pozitionare automată prin GPS
Prin apăsarea unui buton, antena va automat în decurs de 1-2 minute, satelitul selectat și va
permite recepția in condiții optime a programele dorite.
Antena este protejata de un capac de plastic elegant împotriva factorilor de natura externa.
Receptor GPS integrat
Megasat Campingman Compact are receptorul GPS integrat ce va permite localizarea
satelitul dorit mult mai usor.
Suprafața de acoperire
Recepția tuturor programelor de radio și televiziune este posibilă în cele mai importante
destinații de vacanță din Europa.
Trebuie doar să apăsați un buton și microcontrolerul programat pentru un total de 8 sateliți va
ghida antena către satelitul selectat.
Preț pachet – 1.200 EUR + TVA
Include antena, TV, suport, receiver și montaj

Varianta 2
Pachet Megasat Caravanman 85cm Premium

Cea mai înaltă performanță pentru receptia satelitilor în Europa
Caravanman 85 Premium este partenerul ideal pentru toți cei care doresc să se bucure de cele
mai multe programe de radio și de televiziune de înaltă calitate. Avand 85 cm diametru, antena
satelit oferă condiții ideale de recepție chiar și pentru transponderele cu semnal mai slab. Un
alt avantaj este înălțimea redusă de numai 19 cm în stare retrasă. Acest lucru permite instalarea
pe orice autorulotă, fără a afecta profilul și trecerea pe sub limitările de înălțime . Antena este
controlată printr-o unitate de control inclusă ce va găsi în cel mai scurt timp satelitul dorit
apăsând un singur buton.
Trebuie doar să apăsați un buton și Televizorul va prinde viata!
Unitatea de comandă este programată pentru un total de 10 sateliți.
Zomele de acoperire
Recepția tuturor programelor de televiziune și radio este posibilă în cele mai importante
destinații de vacanță din Europa .
Preț – 1.450 EUR + TVA

Include antena, TV, suport, receiver și montaj

Sistem cameră marșarier

Autorulotele sunt vehicule masive, și de aceea ajută să știm în permanență ce se află în spatele
nostru, atunci când ne deplasăm spre înapoi. De aceea, vă recomandăm cu căldură un sistem
de cameră cu monitor pe oglinda retrovizoare.

Preț – 180 EUR + TVA, include montajul
Pachet accesorii camping
Cablu de 20 m, special pentru alimentare autorulotă la 220V, include și adaptor shuko
(necesar în unele campinguri din vestul Europei). Cablul este foarte important deoarece un
cablu inadecvat poate prezenta căderi de tensiune semnificative la lungimi mari, periclitând
astfel buna funcționare a transformatorului din autorulotă și a frigiderului.
Preț – 50 EUR + TVA

Cale pentru așezare autorulotă la nivel (include si husă de transport) – 40 EUR + TVA

