NEOS

Kjøleenheter drevet av
vekselstrømgenerator med
tilpasset installasjon for små
leveringskjøretøy.

BYGD FOR Å VÆRE PRAKTISK
Med to installasjonskonsepter kan Neos integreres inn i kjøretøyet eller monteres
eksternt for alle typer kjøretøyisolering (integrert, frontmontert, bygget inn i taket
eller montert på taket), avhengig av individuelle behov. Den er fullt kompatibel med
kjøretøyets air condition slik at både føreren og lasten forblir kald under transport.

Neos kjøleserie er drevet av
vekselstrømgenerator og kombinerer
konstant avkjøling og oppvarming
for kjøretøy opptil 6 m3 med fleksibel
installasjon.

BEVARE KULDEKJEDEN
Med 1160W ved 0°C, sikrer Neos utmerket beskyttelse av lasten.

Den er tilgjengelig i to versjoner, Slim
og Split, og et tilpasningsdyktig og
pålitelig valg for kunder som vil ha
beskyttelse av lasten, pålitelighet og
komfort for føreren.

FØRST SIKKERHET OG MILJØ
- Beskytelse av føreren : Samme hvordan man monterer Neos, vil ikke enheten
kompromittere sikkerhetsfunksjoner eller forsterkninger
- Vern av miljøet: Neos bruker en klorfri type R134a kjølemiddel, som ikke skader
ozonlaget
- Effektiv løsning: Neos får strøm fra vekselstrømgeneratoren og ikke
kompressoren til bruk på veien fra motoren, som betyr færre slanger og klemmer,
mindre kjølemiddel og redusert sjanse for lekkasjer

EKSTERN FOR EKSTRA PLASS
Det mer vanlige Split-konseptet blir festet eksternt foran eller på taket. Den passer
for alle typer kjøretøy, og gir mulighet til mer lasteplass inne i kjøretøyet. Den tynne
evaporatoren kan monteres i alle avdelinger, selv de mindre.

INTEGRERT FOR EFFEKTIVITET
Det estetisk designede Slim-konseptet har den laveste profilen på markedet,
som gjør den tilgjenglig for alle bilparker. Dette er også en stillere løsning for
høyere førerkomfort, integrert inn i kjøretøyet for økt aerodynamikk og lavere
drivstofforbruk. Den er også lett å vedlikeholde og bestille til service, og blir levert
forhåndstestet og forhåndsinnstilt fra fabrikken.

NEOS 100 S, Split-konsept

NEOS 100, Slim-konsept

KAPASITET (watt)*
0°C/30°C - 20°C/30°C
NEOS 100
1160
NEOS 100 S

TILBEHØR

KONDENSATOR VEKT
(Kg)

EVAPORATOR

• Dørbryter for døråpning
• Kondensatorsett for montering på tak
(Neos100 S)

På veien

Ventemodus

Type

Vekt (Kg)

Luftflyt
(m3/h)

63

70

N/A

N/A

570

• Kondensatorsett for montering i tak
(Neos 100 S)

48

53

MNS 600

15

700

• Forsterkning av boksisolering (Neos 100)

450

• Standby-modul
• DataCOLD

PRODUKTSPESIFIKASJONER
• Bruk på veien med bare 12 VDC*
• Drift i hvilemodus 230/1/50 Hz-60 Hz
• Automatisk avfrosting med varm gass
• R134a-kjølemiddel
• Førerhuskommando
* kjøretøyet må ha 125 A vekselstrømgenerator og
batteri på 90 A/t
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