NEOS

Generatordrevne
køleenheder med
alsidig installation til små
varevogne.

NEOS
Da den har to installationskoncepter, kan Neos integreres i køretøjet eller monteres
eksternt for at imødekomme alle typer køretøjsisolering (integreret, næsemontering,
tagudskæring eller tagtop) afhængigt af individuelle behov. Den er fuldt ud
kompatibel med køretøjs-aircondition, så både chauffør og last bliver afkølet under
transporten.

Da den er generatordrevet,
kombinerer serien Neos konstant
køling med opvarmning for
køretøjer op til 6 m3 med fleksibel
installation.

BEVARELSE AF KØLEKÆDE
Med 1160 W ved 0°C sikrer Neos en fremragende lastbeskyttelse.

Da den findes i 2 versioner dvs.
Slim & Split, er det et alsidigt
og pålideligt valg for kunder,
som ønsker lastbeskyttelse,
pålidelighed og chaufførkomfort.

FØRST MED SIKKERHED OG MILJØ
- Chaufførbeskyttelse: Selv når Neos er monteret, vil enheden ikke kompromittere
køretøjets sikkerhedsfunktioner eller forstærkninger
- Omhu for miljøet: Neos bruger et klorfrit, ozonneutralt R134a-kølemiddel
- Effektiv løsning: Neos får kraft fra generatoren frem for en vejkompressor på
maskinen, der resulterer i færre slanger og monteringer, mindre kølemiddel og
reduceret risiko for lækage

EKSTERN FOR EKSTRA PLADS

Det mere konventionelle koncept Split monteres eksternt på næsemontering eller
tag. Velegnet til alle typer køretøjer, hvor der gives mere lasteplads i dem. Den
slanke fordamper kan monteres i alle rum selv de mindre af slagsen.

INTEGRERET FOR EFFEKTIVITET

Det æstetisk udformede koncept Slim demonstrerer den laveste profil på markedet,
som giver adgang til enhver vognpark. Da det er integreret i køretøjet for forbedret
aerodynamik og brændstofeffektivitet, er det en mere lydløs løsning for forøget
chaufførkomfort.
Det er også nemt at vedligeholde og servicere og leveres testet og forudindstillet fra
fabrikken.

NEOS 100 S, konceptet Split

NEOS 100, konceptet Slim

KAPACITET (Watt)*

1160
NEOS 100 S

FORDAMPER

• Dørkontakt til døråbning
• Kondensator, tagmonteringssæt
(Neos100 S)

Eldrift

Type

Vægt (Kg)

Luftstrøm
(m3/h)

63

70

Anvendes
ikke

Anvendes
ikke

570

• Kondensator, tagudskæringssæt (Neos
100 S)

48

53

MNS 600

15

700

• Kasseisoleringsforstærkning (Neos 100)

0°C/30°C - 20°C/30°C Motordrift
NEOS 100

TILBEHØR

KONDENSATOR
VÆGT (Kg)

450

• Eldriftsmodul
• DataCOLD

PRODUKTSPECIFIKATIONER
• Motordrift kun ved 12 Vdc*
• Elektrisk drift 230/1/50 Hz-60 Hz
• Automatisk varmgasafrimning
• R134a kølemiddel
• Førerhusbetjeningspanel
* Køretøj skal have en 125 A generator og et 90 A/hbatteri
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