VIENTO

Unidades simples para uso
apenas em estrada.
Para carrinhas de entregas.

FIÁVEL
Viento é uma gama de unidades
simples para uso apenas em estrada,
projectadas para veículos até 28 m3,
de caixa fechada ou caixa térmica.

- A qualidade do líder mundial, na qual pode confiar.

O Viento oferece o desempenho do
líder mundial Carrier numa unidade
leve, simples e extremamente versátil.

SIMPLES

De custo acessível, o Viento coloca
ao alcance de todos a tecnologia de
refrigeração de um especialista.

VERSÁTIL

- Tecnologia comprovada, experimentada e testada por gerações anteriores de
unidades de accionamento directo líderes de mercado.
- Capacidade duradoura de arrefecimento e de ventilação, que protege a
qualidade da mercadoria sob todas as condições.
- Fáceis de instalar, todas as unidades são extremamente planas e leves.
- Fácil de operar, dispondo de comando no interior da cabina e controlo por
microprocessador, com provas dadas durante muitos anos na gama Xarios.
- Para todas as temperaturas ambientes, com unidades especificamente
projectadas para ambientes muito quentes ou muito frios.
- Para todos os veículos, adapta-se a carrinhas de caixa fechada ou caixa
térmica.
- Para aplicações de frescos ou congelados, com refrigerantes opcionais.

GAMA DE EVAPORADORES EXTRA-PLANOS

MZS 600

MZL 850 / MZS 850

MZL 1100 / MZS 1100

ESPECIFICAÇÕES
• Gás refrigerante HFC R404A ou R134a

Dispositivos de segurança

Equipamento

• Comando multifunções para instalação na
cabina

• Protecção de pressão baixa e alta do
refrigerante

• Kit de montagem do compressor de estrada

• Gama de evaporadores extra-planos

• Configuração segura de fixação da instalação

• Sistema de descongelação por gás quente

Acessórios

Componentes de comando

• Qualificado para temperaturas ambientes altas

• Sistema de controlo por micro-processador

• Sistema de aquecimento por gás quente para
temperaturas ambientes baixas

• Descongelação automática e manual

• Conjunto de extensão de ligação para
posicionamento flexível do evaporador
• Suporte para montagem do condensador no
tejadilho ou acessórios para montagem através
do tecto

• Versão refrigerada exclusivamente desenhada
para utilização com frescos
• Aplicação em veiculo 24V

Refrigerante

VIENTO 200
VIENTO 300
VIENTO 350

• Painel indicador digital: Temperatura indicada
em graus °C ou °F, ponto de acerto, ar de
retorno, dados, parâmetros de configuração e
alarmes

CAPACIDADE DE
REFRIGERAÇÃO (Watts)*
0°C/+ 30°C

-20°C/+30°C

FLUXO DE
AR (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

R134a

3 074

1 550

1 660

R404A

3 750

2 010

1 770

• Compressor de estrada

DIMENSÕES (mm) E PESOS (kg)
Condensador

Evaporador

874 x 505 x 194

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

*A uma temperatura ambiente de + 30 °C (por procedimento A.T.P.)
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