СЕРИЯТА PULSOR

Постоянно ниска
температура през
целия ден
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Интензивен разнос в градски условия,
потребителски нужди

Поддържането
на постоянно ниска
температура по време
на интензивния Ви график
за доставки е едно ежедневно
предизвикателство. Когато
избирате хладилен агрегат,
трябва да бъдете уверени,
че той ще Ви помага
да доставяте стоките
до клиентите в перфектно
състояние, всеки път.
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Потребност от голяма
мощност...
Чести спирания, многобройни отваряния
на вратите, претоварен трафик, стоки,
изискващи различни температури,
и чувствителни продукти – хладилната
верига се поддържа трудно. За да запази
точната подходяща температура
Вашият хладилен агрегат трябва
да осигурява бързо охлаждане
и голяма мощност във всеки момент.

…и дори при празен ход
Конвенционалните хладилни агрегати
зависят от оборотите на двигателя
и достигат оптималната си мощност
при 2 400 об./мин. Но по време
на доставки из града Вашият ван
работи през 90% от времето при
ниска скорост (под 2 400 об./мин.)*.
Това влошава охлаждащата
мощност и затруднява още повече
поддържането на подходящата
температура за Вашите стоки.
* При стандартен цикъл на доставка
в градски условия

Новата серия Pulsor,
създава нови правила
Революция в хладилната
верига
100% охлаждаща мощност при
ниски обороти на двигателя
Уникалната технология на Pulsor
Ви осигурява постоянна оптимална
мощност през целия цикъл на доставка.

Ниски разходи
за собсственика
20% намаление на разхода на гориво
по време на охлаждането
Конструиран с използване на технологията
E-Drive, агрегатът Pulsor постига високи
нива на надеждност благодарение
на помалкия брой движещи се части
ифитинги. Оптималната наличност
на автомобилния парк заедно с намалената
поддръжка и разход на гориво по време
на фазата на охлаждане поддържа ниски
разходите за собственост.

Осигуряване
на устойчивост
75% подобрение при задържането
Благодарение на значителното
намаляване на броя на маркучите
и фитингите, емисиите на CO2
от изтичанията на хладилен агент
са намалени, за да се защити околната
среда.

Нашият отговор: революционната гама на Pulsor.
Използвайки предимствата на технологията E-Drive,
както и инвертор и херметичен компресор
с променлива скорост, Pulsor осигурява
постоянно ниска температура през целия ден.

Технология без аналог
Зад новата ни серия Pulsor стои новаторската
технология E-Drive.
Чрез премахване на механичните трансмисии,
използвани при задвижваните с ремъци системи,
E-Drive преобразува мощността на двигателя
в електричество.
Това уникално и патентовано решение вече
се предлага за първи път при ванове.
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Технологична новост,
на която можете да разчитате
Pulsor използва предимствата на последните технологични иновации, като комбинира
технологията Carrier E-Drive с инвертор и херметичен компресор с променлива скорост
на въртене.

3 стъпки за постоянна мощност
Стъпка 2 - Инвертор
Електрическата енергия се регулира до Вашите конкретни
потребности от охлаждане с помощта на инвертор
и се подава към компресора.

Стъпка 1 - Генератор
Патентованата технология
E-Drive преобразува
механичната енергия на
двигателя в електричество
с помощта на генератор.

Инвертор

Компресор

Генератор

Стъпка 3 - Компресор
Херметичният компресор с променлива
скорост на въртене работи с различни обороти
в зависимост от изходната мощност на инвертора,
като същевременно предоставя постоянна
мощност при всички фази на охлаждането.

Безпроблемен и ефективен, Pulsor предоставя 100% от охлаждащата мощност при ниска скорост на двигателя,
за да гарантира постоянно ниска температура през целия ден.

Надеждност означава максимален период на работоспособност
Иновативна технология E-Drive
Като използва дългия опит, натрупан при
полуремаркетата, E-Drive подобрява надеждността
чрез използване в обичайните източници на повреди
на по-малко движещи се части плюс 85% намаление
на фитингите и на дължината маркучите за намаляване
на разходите за собственост.
Ефективен инвертор
В климатичната техника вече е натрупан дълъг
и успешен опит при използването на инвертори.
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Уникален компресор
Логиката на микропроцесора на Pulsor гарантира,
че компресорът винаги ще работи в работната си зона,
за да се намали рискът от повреди и разходите
за поддръжка.

Функции на мощна хладилна верига
с помалко влияние върху околната среда
С впечатляващо малкото си време за охлаждане и прецизния контрол на температурата Pulsor
е перфектният избор за клиенти, които работят в центъра на града с многократни отваряния
на вратите, чувствителни продукти и доставки, изискващи различни температури.

Бързо охлаждане
Действа бързо, с бързо предварително
охлаждане. С Pulsor достигането на зададената
температура е 2 пъти побързо в сравнение
с конвенционалната технология, което води
и до 20% намаление на разхода на гориво
по време на охлаждането. Найважното:
бързо възстановяване на температурата
след отваряне на вратите.

Постоянно ниска
температура
Високата мощност при ниска скорост
на в двигателя заедно с бързото охлаждане
Ви позволява да възстановявате температурата
при всякакви условия: задръствания
в движението, спирания, многократни
отваряния на вратите.
Мощността е постоянна през целия цикъл
на доставка.

2 пъти по-бързо

Разпределение на броя обороти в мин. по време на дистрибуция
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Голям температурен
диапазон
Pulsor работи при външна
температура от -30°C до +50°C
и осигурява -30°C до +30°C
в контейнера при всички
тези условия.

1000

2200

4000

Брой
обороти
в мин.

Прецизен контрол
на температурата
+ 50°
- 30°

Устойчиво решение

Серията Pulsor носи марката „Устойчиви
решения”, предлагана глобално от Carrier.
Този етикет е предназначен само за продукти,
които намаляват влиянието върху околната
среда.

Гарантира качеството на Вашите стоки по
време на транспорта. Тъй като
компресорът работи с различни
скорости, зададените стойности -20°C
°C
на температурата се поддържат
с точност 0,3°C.

Намалени емисии на CO2
Tехнологията E-Drive позволява значително
намаляване на фитингите и дължината на
маркучите, което драстично намалява
изтичането на хладилен агент. Фабрично
поставеният във веригата на хладилния
агент херметичен компресор също
подобрява задържането на агента. Със средно
изтичане на хладилен агент 2,5% годишно
Pulsor намалява емисиите на CO2 с 75%
за една година.
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Дружелюбен интерфейс
с голяма гъвкавост
Ефективна работа на водача

Оптимизирано управление на агрегата

Командното табло, монтирано в кабината на водача,
е лесно за работа и отчитане и дава възможност
на водача да види следното:

Конструиран с използване на нов микропроцесор и логика,
Pulsorще Ви осигури иновативни функции, които да Ви помогнат
да получите най-доброто от своя хладилен агрегат:

• Температура в във фургона/
• Промени в температурата
• Кодове на съобщенията
Водачът може лесно да настрои:
• Яркостта на дисплея
• Зададената стойност на температурата
• Интервала на обезскрежаване
• Функционирането на агрегата в зависимост
от транспортирания товар

• Програмируем таймер, който да стартира агрегата в режим
на очакване преди пристигането на водача
• Автоматично съобщение във връзка с поддръжката
• Бутон за вратите (единичен и MT)*
• Удължение на кабелния сноп за изпарителя за отдалечен
изпарител (единичен и MT)*
• монтажен кит за изрязан покрив / покривен монтажен кит*
• Регулиране на стойностите на температурата до 0,3°C спрямо
зададената точка
• Нагревател на дренажния маркуч
(единична T°C)*
• Независим контрол на температурата
чрез записващо устройство
за движението на температурата
DataCOLD *
• Наблюдение на хладилната верига
в реално време чрез COLDTrans*

Мултитемпературна универсалност

* Опционална характеристика

Чрез електрическото захранване от E-Drive Pulsor предлага подобрена
отоплителна мощност, която е независима от охлаждащата мощност.
Бързото размразяване действа ефикасно.
Предлагат се всички типове конфигурации, комбиниращи охлаждаща
и отоплителна мощност.
При доставки на множество продукти се предлага обширна гама от
свръхтънки изпарители, включващи вертикалния изпарител MXV 850.
Свържете се с Вашия представител по продажбите за повече подробности.

Прегледайте таблицата ни със спецификации, за да изберете агрегат Pulsor, който е подходящ
за Вашите конкретни потребности.
Pulsor 300

Pulsor 350

Pulsor 400

Pulsor 500

Pulsor 400 MT

Pulsor 600 MT

0°C/+30°C

2 525

3 110

3 575

3 930

3 825

4 520

-20°C/+30°C

1 260

1 780

1 930

2 165

1 930

2 376

0°C/+30°C

2 580

3 160

3 615

3 980

3 870

4 555

-20°C/+30°C

1 275

1 805

1 915

2 180

1 990

2 385

Отоплителна мощност (вата)

1 500

2 100

3 000

3 000

до 2 100

до 3 000

Въздушен поток (м /ч)

700

1 000

1 500

1 500

До 1 000

До 1 500

Тегло (kg)

108

113

121

130

До 135

До 149

Размери (mm)

1 124 x 577 x 233

1 124 x 577 x 233

1 124 x 577 x 233

1 289 x 579 x 353

1 124 x 577 x 233

1 289 x 579 x 353

шум (dB(A))*

57

57

57

57

57

57

Охлаждаща
мощност по време
на път
(вата)
Охлаждаща
мощност в режим
на ток очакване
(вата)
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* Измерено в режим на очакване
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Заедно
с мрежа от експерти

Благодарение на комбинирането на по-малък брой движещи се части с херметична система,
Pulsor изисква помалка поддръжка. Когато се нуждаете от помощ, усъвършенстваните инструменти
за диагностика намаляват до абсолютния минимум времето за ремонт, като Ви спестяват разходи
и увеличават максимално периода на работоспособност. Разработили сме също така пълна гама
от услуги, с които да Ви помогнем да подобрите ефективността на автопарка си.

Обширна мрежа
Оставете своя автопарк в ръцете
на професионалистите. С помощта
на найновото оборудване 1 700 напълно
обучени техници в 550 сервизни центъра
са готови да поддържат Вашия автопарк
в готовност за пътуване. Ще Ви помогнем
където и да сте, 24 часа в денонощието.

Качествени резервни
части
Точните части в точното време.
Разчитайте на оригиналните и ефективни
части от Carrier и можете да бъдете
уверени, че Вашият автопарк
се възползва от найдоброто качество,
наличности, избор и рентабилност.

По договор
Планирайте нещата, за да сте спокойни.
Нашите пакети за договори Golden Cold
и за обслужване Silver Cold Ви гарантират,
че оборудването Ви винаги ще работи
с максимална ефективност.
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PULSOR RANGE : Постоянно ниска температура през целия ден

550 сервизни центъра
в Европа, Русия,
Средния изток и Африка

Открийте уебсайта на Pulsor: www.carrierpulsor.com
Техническите характеристики могат да бъдат променяни без предизвестие.
© Carrier Corporation – Carrier Transicold Europe S.C.S. au capital de 16 090 700 euros – R.C.S. Nanterre 410 041 776,
код APE 4669B – VAT: FR52410041776 – Информацията, съдържаща се в този документ няма силата на договор
и не може да бъде възпроизвеждана без предварително одобрение Отпечатано във Франция (10-11) 62-61809-240
8

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

