NEOS

Mitmekülgsete
paigaldusvõimalustega
generaatoritoitega
jahutusseadmed
väikekaubikutele.

NEOS
Kahe paigaldusviisiga Neos-jahutusseadme saab paigaldada sõidukisse või sellest
väljapoole, vastavalt sõiduki isolatsioonile (sisseehitatud, ette paigaldatav, katuse
sisselõikega või katusepealne) ning sõltuvalt individuaalsetest vajadustest.
Seade ühildub täielikult sõiduki kliimaseadmega, seega püsivad nii veos kui ka
salong sõidu ajal jahedana.

Generaatoritoitega Neosjahutusseadmed võimaldavad
pidevat jahutust ja soojendust kuni
6 m3 mahutavusega sõidukitele
ning paindlikke paigaldusvõimalusi.
Kahes versioonis – Slim ja Split –see
on mitmekülgne ja usaldusväärne
valik klientidele, kes soovivad veose
kaitset, töökindlust ja sõidumugavust.

KÜLMAHELA SÄILITAMINE
Võimsusega 1160 W temperatuuril 0°C tagab Neos veose suurepärase kaitse.

ESIKOHAL OHUTUS JA KESKKONNAKAITSE
- Juhi kaitse: ükskõik kuidas Neos paigaldada, ei sea see ohtu sõiduki
ohutusfunktsioone ega kaitsesüsteeme
- Keskkonnakaitse: Neos kasutab kloorivaba, osooni suhtes ohutut jahutusainet
R134a
- Tõhus lahendus: Neos kasutab generaatoritoidet, mitte mootorile paigaldatud
kompressorit, seega sisaldab see vähem voolikuid ja liitmikke ning vähem
jahutusainet, tänu millele on ka lekkeoht väiksem

VÄLINE PAIGALDUS LISARUUMI HUVIDES
Tavapärasem Split versioon paigaldatakse väliselt esiosale või katusele. See mudel
sobib kõikidele sõidukitele ja võimaldab kasutada rohkem sõiduki siseruumi. Selle
õhukese aurusti võib paigaldada igasse kambrisse, ka väiksematesse.

TÕHUSUSE HUVIDES SISSEEHITATUD

NEOS 100 S, Split versioon

Maitseka kujundusega Slim versioonil on madalaim saadaolev profiil, mis võimaldab
juurdepääsu igasse parklasse. See sõidukisse sisseehitatud lahendus tagab
parema aerodünaamika, väiksema kütusekulu ja tänu müravabadusele säästab ka
juhti. Samuti on seda lihtne hooldada ning see on tehases testitud ja seadistatud.

NEOS 100, Slim versioon

LISAVARUSTUS
JAHUTI
MASS (Kg)

VÕIMSUS (W)*

1160
NEOS 100 S

Õhuvoolu
hulk
(m3/h)

Ooterežiim

Mudel

Mass
(Kg)

63

70

puudub

puudub

570

48

53

MNS 600

15

700

0°C/30°C - 20°C/30°C Sõitmisrežiim

NEOS 100

• Võti uste avamiseks

AURUSTI

450

• Jahuti katusele paigaldamise komplekt
(Neos100 S)
• Jahuti katuse sisselõike komplekt (Neos
100 S)
• Kasti isolatsiooni tugevdus (Neos 100)
• Ooterežiimi moodul
• DataCOLD

TOOTE TEHNILISED ANDMED
• Sõitmisrežiimil ainult 12 V alalispinge*
• Ooterežiimil ühefaasiline vahelduvvool 230
V, 50–60 Hz
• Automaatne sulatus kuuma gaasi abil
• Jahutusaine R134a
• Kaugjuhtimine kabiinist
* Sõidukil peab olema 125 A generaator ja 90 A/h aku.

600 transporditeenuste keskust
Euroopas, Venemaal, Lähis-Idas ja Aafrikas

Carrier Transicold Europe S.C.S.
L’Européen Bâtiment D
4 rue Joseph Monier
F-92500 Rueil-Malmaison
Phone : +33 (0)1 41 42 28 00
Fax : + 33 (0)1 41 42 28 28
www.carriertransicold.eu

© Carrier Corporation – Carrier Transicold Europe S.C.S. au capital de 16 090 700 euros – R.C.S. Nanterre 410 041 776 - APE (ettevõtte põhitegevuse) kood: 4669B. Käibemaksukohuslase registrinumber: FR52410041776. Käesolevas dokumendis esitatud info ei ole lepinguliselt siduv ja seda ei tohi eelneva heakskiiduta reprodutseerida. Trükitud Prantsusmaal (01-15/EST) 62-61093-281

LOODUD PRAKTILISEKS

