VIENTO

Jednoduché chladiarenské
agregáty pre dodávkové
vozidlá.

SPOĽAHLIVOSŤ

Viento je základný rad chladiarenských
je základný rad chladiarenských
jednotiek s pohonom od motora
vozidla pocas jazdy, ktoré sú určené
pre vozidlá s objemom do 28 m3, na
doizolované plechové dodávky alebo
na chladiarenské nadstavby.
Viento ponúka výkon na špičkovej
svetovej úrovni od spoločnosti
Carrier zakomponovaný do ľahkej,
jednoduchej a absolútne univerzálnej
jednotky. Špecializovaná chladiaca
technológia Viento je svojou prijatelnou
cenou dostupná pre všetkých.

- Kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť od popredného svetového výrobcu.
- Overená technológia, vyskúšaná a otestovaná predchádzajúcimi generáciami
jednotiek s priamym pohonom, ktoré zaujali
- Spoľahlivý chladiaci výkon a prúdenie vzduchu, ktoré chránia kvalitu nákladu
za každých podmienok.

JEDNODUCHOSŤ
- Všetky jednotky sú úplne ploché a ľahké s nenáročnou montážou.
- Jednoduchý spôsob obsluhy priamo z kabíny a mikroprocesorovým
riadením, overeným mnohými rokmi v rámci radu Xarios.

UNIVERZÁLNOSŤ
- Pre všetky teploty okolia, to znamená špeciﬁcky navrhnuté jednotky pre vysoké
alebo nízke teploty okolia.
- Pre všetky vozidlá, s prispôsobením na doizolované plechové dodávky alebo
skriňové nadstavby.
- Pre aplikácie s chladením alebo mrazením, možnosťou voľby chladiva.

ŠIROKÝ RAD ÚPLNE PLOCHÝCH VÝPARNÍKOV

MZS 600

MZL 850 / MZS 850

MZL 1100 / MZS 1100

TECHNICKÉ ÚDAJE
• Viacfunkčné ovládanie z kabíny

Bezpečnostné zariadenia
• Ochrana pred nízkym a vysokým tlakom chladiva

Vybavenie
• Držiak kompresora

• Široký rad úplne plochých výparníkov

• Zabezpečené nastavenie konfigurácie p
 ri inštalácii

• Kompresor

• Odmrazovanie horúcim plynom
• Vyhovuje pre vysoké teploty okolia

Ovládacie prvky
• Systém mikroprocesorového riadenia

• Kúrenie horúcim plynom pre nízke teploty okolia

• Automatické a manuálne odmrazovanie

Príslušenstvo
• Predlžovacia spojovacia súprava pre ﬂexibilné
umiestnenie výparníka

• Verzia s chladením určená výlučne pre aplikácie
spojené s čerstvými potravinami

• Digitálny displej: teplota v °C alebo °F, nastavenie
požadovanej hodnoty, spätný vzduch, dáta,
parametre konﬁgurácie a výstražné hlásenia

• Chladivo HFC R404A alebo R134a

• Prevádzka vo vozidlách s 12V alebo 24V
jednosmerným napätím

VIENTO 200
VIENTO 300
VIENTO 350

CHLADIACI VÝKON (W)*
0°C/+ 30°C

-20°C/+30°C

PRIETOKOVÉ MNOŽSTVO
VZDUCHU (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

Chladivo

R134a

3 074

1 550

1 660

R404A

3 750

2 010

1 770

• Príslušenstvo pre montáž kondenzátora na
strechu alebo do konštrukcie strechy

ROZMERY (mm) A HMOTNOSŤ (kg)
Kondenzátor

874 x 505 x 194

Výparník

20 kg

874 x 505 x 194

21 kg

874 x 505 x 205

22 kg

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

* Teplota okolia + 30 °C (podľa metódy A.T.P.)
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