NEOS

Generatordrivna
kylanläggningar för mindre
varubilar.
Flexibla monteringsalternativ.

NEOS
Neos finns i två olika monteringsutföranden för inbyggnad eller extern montering för
att passa alla typer av isolering (inbyggda, infällda i tak eller monterade ovanpå tak)
efter behov. Anläggningarna påverkar inte fordonets normala luftkonditionering alls,
utan både förare och last håller sig svala under transporterna.

Neos kylanläggningar drivs av
fordonets generator och ger
konstant kylning och uppvärmning
för fordon på upp till 6 m3
samtidigt som de erbjuder flera
olika monteringsalternativ. De
finns i två versioner, Slim och
Split, och är ett mångsidigt och
pålitligt val för kunder som kräver
skydd för lasten, tillförlitlighet och
förarkomfort.

OBRUTEN KYLKEDJA
Med 1160 W vid 0°C, skyddar Neos lasten på ett utmärkt sätt.

SÄKRAST OCH MILJÖVÄNLIGAST
- Förarsäkerhet: Oavsett hur Neos monteras påverkas inte fordonets
säkerhetsanordningar och förstärkningar
- Miljöhänsyn: Neos använder köldmediet R134a, som är klorfritt och inte
ozonpåverkande
- Effektiv lösning: Neos drivs av fordonsgeneratorn, inte av en motordriven
kompressor, vilket innebär färre slangar och kopplingar, mindre mängd
köldmedium och mindre risk för läckage

EXTERN MONTERING GER MERA UTRYMME
Det mer konventionella Split-utförandet monteras utvändigt framtill eller på taket.
Utförandet passar alla fordonstyper och ger mer lastutrymme inuti fordonet. Den
tunna förångaren passar i alla lastutrymmen, också små sådana.

INBYGGNAD GER EFFEKTIVITET
Det estetiska Slim-utförandet har marknadens lägsta profil så att man kan köra in
överallt.
Inbyggnad i fordonet ger bättre aerodynamik och bränsleekonomi och är också en
tystare lösning, vilket innebär bättre förarkomfort.
Service och underhåll av anläggningen är också enkel och anläggningen levereras
provad och inställd från fabrik.

NEOS 100 S, Split

NEOS 100, Slim

KAPACITET (W)*
0°C/30°C - 20°C/30°C
NEOS 100
1160
NEOS 100 S

TILLBEHÖR

KONDENSOR
VIKT (Kg)

FÖRÅNGARE

Vägdrift

Elmotordrift

63

70

48

53

Typ

Vikt (Kg)

EJ TILLÄMPL. EJ TILLÄMPL.

• Dörrbrytare för dörröppningsavkänning
Luftflöde
(m3/h)
570

• Sats för infällning av kondensor i tak
(Neos 100 S)

700

• Förstärkt isolering av lastutrymme
(Neos 100)

450
MNS 600

15

• Takmonteringssats till kondensor
(Neos100 S)

• Eldriftmodul
• DataCOLD

PRODUKTDATA
• Motordrift enbart på 12 V*
• Eldrift 230/1/50 Hz-60 Hz
• Automatisk hetgasavfrostning
• R134a köldmedium
* fordonet måste har en generator på minst 125 A och
ett batteri på minst 90 Ah

600 Carrier serviceställen i Europa,
Ryssland, Mellanöstern och Afrika

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 - Kod APE 4669B – VAT: FR52410041776 – Informationen i detta dokument är inte bindande och får inte vidarebefordras utan förhandsgodkännande. Tryckt i Frankrike (11-14/SWE) 62-61093-101

PRAKTISK KONSTRUKTION

