VIENTO

Апλές ψυκτικές µονάδες
για ψύξη µόνο καθ'οδόν
κατάλληλες για αυτοκίνητα
διανοµής.

Αξιοπιστία

Οι μονάδες Viento είναι βασικές
ψυκτικές μονάδες για λειτουργία
δρόμου. Οι μονάδες αυτές είναι
σχεδιασμένες για οχήματα με όγκο έως
28m3, για φορτηγά κλειστού τύπου
(Van). Οι μονάδες Viento της Carrier
είναι ελαφριές, απλές στη χρήση,
εξαιρετικά ευέλικτες και έχουν την
καλύτερη απόδοση συγκριτικά με άλλες
μονάδες της κατηγορίας.
Οι μονάδες Viento είναι η τελευταία
λέξη της τεχνολογίας στην
επαγγελματική ψύξη και είναι προσιτές
από όλους καθώς το κόστος της
επένδυσης είναι εξαιρετικά μικρό.

Ποιότητα - που μόνο το κύρος του παγκόσμιου ηγέτη μπορεί να προσφέρει και που
μπορείς να εμπιστευθείς.
Αναγνωρισμένη τεχνολογία - δοκιμασμένη και ελεγμένη από προηγούμενης γενιάς
μονάδες άμεσης μετάδοσης κίνησης.
Αξιόπιστη ψυκτική ικανότητα και ροή αέρα - προστασία της ποιότητα του
εμπορεύματος κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες.

Απλότητα
Εύκολη εγκατάσταση - εξαιρετικά επίπεδες και ελαφριές μονάδες.
Ευκολία στη χρήση - δυνατότητα χειρισμού από την καμπίνα και έλεγχος με
μικροεπεξεργαστή (τεχνολογία που έχει ήδη χρησιμοποιηθεί στη σειρά Xarios).

Ευελιξία
Οι μονάδες είναι κατάλληλες για: Όλες τις θερμοκρασίες περιβάλλοντος - ειδικά
σχεδιασμένες μονάδες για ιδιαίτερα υψηλές ή χαμηλές εξωτερικές θερμοκρασίες.
Όλα τα οχήματα - μπορεί να προσαρμοστεί σε όλους τους τύπους οχημάτων.
Εφαρμογές ψύξης ή κατάψυξης - με επιλογή ψυκτικού μέσου.

Іδιαίτερα επίπεδοι εξατμιστήρες

MZS 600

MZL 850 / MZS 850

MZL 1100 / MZS 1100

Προδιαγραφές
• Ψυκτικό μέσο HFC R404A ή R134a
• Εντολή θαλάμου πολλαπλής λειτουργίας.
• Іδιαίτερα επίπεδοι εξατμιστήρες.
• Σύστημα απόψυξης με ζεστό αέριο.
• Πιστοποιημένες για λειτουργία σε ιδιαίτερα υψηλές
θερμοκρασίες περιβάλλοντος.
• Σύστημα λειτουργίας ζεστού με ζεστό αέριο για
χαμηλές εξωτερικές θερμοκρασίες.
• Μονάδα ειδικά σχεδιασμένη για εφαρμογές
συντήρησης.

Συσκευές ασφαλείας
• Προστασία υψηλής και χαμηλής πίεσης ψυκτικού
μέσου.
• Ασφαλής εγκατάσταση ρύθμισης.
Εξαρτήματα εντολών
• Σύστημα ελέγχου με μικροεπεξεργαστή.
• Αυτόματη ή χειροκίνητη απόψυξη.
• Ψηφιακή οθόνη: Θερμοκρασία σε °C ή °F, ρύθμιση
τιμής, επιστροφή αέρα, δεδομένα, ρύθμιση
παραμέτρων και σύστημα διάγνωσης βλαβών.

Εξοπλισμός
• Πακέτο εγκατάστασης συμπιεστή δρόμου.
• Συμπιεστής δρόμου.
Εξαρτήματα
• Σετ επέκτασης καλωδίωσης για ευέλικτη
τοποθέτηση του εξατμιστήρα.
• Σετ τοποθέτησης για εγκατάσταση οροφής.

• Δυνατότητα λειτουργίας σε 24 V οχήματα

Ψυκτικό
μέσο
VIENTO 200
VIENTO 300
VIENTO 350

Ψυκtική ικανόtηtα (W)*
0°C/+ 30°C

-20°C/+30°C

Διαστάσεις (mm) & βάρος (kg)

Ροή αέρα (m3/h)

R134a

1 930

1 015

990

R404A

1 990

1 040

760

R134a

2 630

1 305

1 080

R404A

2 760

1 530

990

R134a

3 074

1 550

1 660

R404A

3 750

2 010

1 770

Συμπυκνωτής

874 x 505 x 194

20 kg

874 x 505 x 194

21 kg

874 x 505 x 205

22 kg

Εξατμιστήρας

MZS 850

857 x 608 x 170

17 kg

MZS 600

607 x 545 x 165

15 kg

MZL 850

860 x 614 x 172

17 kg

MZS 850

857 x 608 x 170

17 kg

MZL 1100

1110 x 614 x 193

23 kg

MZS 1100

1110 x 614 x 193

23 kg

* Θερμοκρασία περιβάλλοντος στους + 30 °C (ανά διαδικασία A.T.P.)

600 σταθμοί σέρβις Carrier σε Ευρώπη,
Ρωσία, Μέση Ανατολή και Αφρική
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