NEOS

Küçük dağıtım araçları için
çeşitli şekillerde monte
edilebilen alternatör
tahrikli soğutma üniteleri.

NEOS
İki kurulum konseptiyle Neos, araca entegre edilebilir veya bireysel ihtiyaçlara
bağlı olarak her türde aracın yalıtım gerekliliğini (entegre, alından bağlantı, tavan
kesimi veya tavan üstü) karşılamak için dışarıdan takılabilir. Nakliye sırasında
hem sürücünün hem yükün serin tutulması için, aynı zamanda araç klimasıyla da
tamamen uyumludur.

SOĞUK ZINCIRI KORUNUR

İnce yapılı ve Tamamen üsten
montajlı olmak üzere iki
versiyonu bulunan ürün; yük
koruması, güvenilirlik ve sürücü
konforu isteyen müşteriler için
çok fonksiyonlu ve güvenilir bir
seçenektir.

0°C’de 1160 Watt ile, Neos mükemmel yük koruması sağlar.

ÖNCELIKLE GÜVENLIK VE ÇEVRE IÇIN
- Sürücü Koruması: Neos takılsa da, ünite aracın güvenlik özelliklerini veya
güçlendirmeleri zayıfl atmayacaktır.
- Çevreye saygı: Neos, klorsuz ve sıfır ozon azaltma etkili R134a soğutucu akışkan
kullanır.
- Verimli Çözüm: Neos, gücünü motor üzerindeki kompresörden değil
alternatörden alır; böylece daha az hortum ve bağlantı parçası ve daha az
soğutucu akışkan kullanılır ve sızıntı riski azaltılır.

EKSTRA HACIM IÇIN DIŞARDAN MONTAJ
Daha geleneksel olan Tamamen üsten montajlı konsept, alından bağlantı veya
tavana dışardan takılır. Tüm araç tipleri için uygun olan bu seçenek, araç içerisinde
daha fazla yükleme alanına izin verir. Kullanılan ince hatlı evaporatör tüm bölümlere,
hatta küçük olanlara monte edilebilir.

VERIM IÇIN ENTEGRE EDILDI

NEOS 100 S, Tamamen üsten montajlı konsepti

Estetik tasarımlı İnce yapılı konsept, tüm otoparklara girişi mümkün kılan,
piyasadaki en düşük profi le sahiptir. Daha güçlü aerodinamik ve yakıt verimliliği için
araca entegre edilen bu ürün, ilave sürücü konforu için daha sessiz bir çözümdür.
Aynı zamanda bakımı ve servisi kolaydır ve fabrikada test edilmiş ve ayarları
yapılmış olarak teslim edilir.
NEOS 100, İnce yapılı konsepti

KAPASITE (Watt)*

0°C/30°C

NEOS 100 S

EVAPORATÖR

Tip

63

Uygulanmaz

70

• Kapı açılmaları kontrolü için kapı düğmesi
• Kondenser tavan montaj kiti (Neos100 S)

Beklemede
- 20°C/30°C (araçYolda
(elektrik
motoru) motoru)

NEOS 100
1160

AKSESUARLAR

KONDENSER
AĞIRLIK (Kg)

Ağırlık
(Kg)

Hava debisi
(m3/h)

• Kondenser tavan kesimi kiti (Neos 100 S)
• Kasa yalıtım takviyesi (Neos 100)

Uygulanmaz

570

• Elektrikte çalıştırma modülü
• DataCOLD

450
48

53

MNS 600

15

700

ÜRÜNÜN ÖZELLIKLERI
• Sadece 12 Vdc’de yolda çalıştırma işletimi*
• Beklemede elektrikle çalıştırma 230/1/
50 Hz-60 Hz
• Otomatik sıcak gazlı buzlanma çözme
• R134a soğutucu akışkan
• Kabin içi kumanda
* araç, bir 125 A alternatöre ve 90 A/h değerinde bir
aküye sahip olmalıdır
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KULLANIŞLILIK IÇIN TASARLANDI

Alternatör tahrikli Neos soğutma
serisi, esnek kurulumla 6 m3 ‘e
kadar araçlar için sabit soğutma
ve ısıtma fonksiyonlarını
birleştiriyor.

