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  12 volt med varme Best. Nr. 1803010 
  12 volt uden varme Best. Nr. 1803020  
  24 volt med varme Best. Nr. 1803030 
  24 volt uden varme Best. Nr. 1803040 
  32 volt med varme     Best. Nr. 1803050 
  32 volt uden varme    Best. Nr. 1803060 
110 volt med varme Best. Nr. 1803070 
110 volt uden varme Best. Nr. 1803080 
220 volt med varme Best. Nr. 1803090 
220 volt uden varme Best. Nr. 1803100 
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   Tilbehør: 
 

    
   Betjeningsboks  for Seaview 
           

     
  Betjeningspanel for Seaview. 
 

Specifikation: 
 
Diameter på ruden: 343 mm 
Udsyn:  300 mm 
Indvendig dybde:   60 mm 
Kan monteres i glastykkelse: 6 – 19 mm 
Vægt:   5,5 kg 
Omdr/min.:                         1600 – 1800 omdr/min. 
Motor effekt:    60 Watt. 
Varmelegeme:  110 Watt. 
 
 

Seaview er en roterende rude som er fremstillet i 
søvandsbestandig aluminium. Ruden fungere ved at den 
forreste del af ruden roterer med en høj hastighed, derved 
slynges vandet væk fra ruden hvilket giver et klart udsyn 
selv i hårdt vejr. 
Ruden er udstyret med et varmelegeme ” hvis den bestilles 
med varme ” som søger for at ruden ikke dugger til, det er 
ligeledes med til at hindre at ruden fryser fast hvis 
temperaturen når ned under frysepunktet. Ved sejlads i 
meget kolde områder kan ruden leveres med et 
rørvarmelegeme på 150 watt. 
  
Som ekstra udstyr kan der bestilles et betjeningspanel, 
enten som en færdig boks til opsætning på væg, eller et 
frontpanel til isætning i væg eller tavle. 
 
Selve ruden kan leveres til følgende spændinger: 
12 volt – 24 volt – 32 volt – 110 volt AC/DC og 
220 volt AC/DC, alle med eller uden varme. 
 
Ruden bliver leveret med en udførlig 
monteringsvejledning, samt en boreskabelon og 
monteringsværktøj. 
 
Inden ruden kan monteres i et vindue, skal der i dette bores 
et hul til motoren samt 10 huller for montage af selve 
enheden. 
 
Det er også muligt at bestille et nyt vindue efter mål, hvor 

i ruden allerede er monteret, dette koster ekstra.  

Ved bestilling af en roterende rude, husk da at 
opgive tykkelsen på glasset i den rude, hvor i 

den skal monteres  

Forhandler: 


