Гамата Vector

Новият

Нашата гама Vector се разраства,
така че можете да се възползвате
от това.

Vector 1550

Vector 1950

Нашата ГАМА Vector се разраства, така че можете да се възползвате от това.

Потребностите ви са разнообразни,
стандартите ви - безкомпромисни
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Поддържането на ниската
температура на стоките
по време на пътуване
е предизвикателство.
Ремаркетата ви може
да пътуват през различни
държави, по всяко време
на деня, при екстремни
температури. Но какъвто
и тип стоки да транспортирате,
трябва да сте сигурни,
че клиентите ви ще останат
удовлетворени и веригата
за доставка ще бъде
оптимизирана.

Безкомпромисни
стандарти

Специфични
потребности

Когато избирате охлаждащо
устройство/хладилен агрегат/,
трябва да бъдете уверени,
че той отговаря на стандартите
за охлаждащи вериги,
че е рентабилен и оказва
минимално влияние върху
околната среда, за да достави
стоките до клиентите
в перфектно състояние.

Предлагаме гъвкавост.
Вашето решение за хладилен
транспорт трябва да се справя
с потребностите на различните
модели на дистрибуция, национални
или международни доставки на дълги
разстояния и голямо разнообразие
от продукти, включително пресни,
замразени и бързоразвалящи се стоки.

Несравнима технология:
«E-drive» технология
Максимален пробег
Постигната е 99,4%* готовност
за работа
«Е-drive» технология позволява
отстраняване на 17 части, изискващи
обслужване,което увеличава надеждността
и пробега.
* Стойност, измерена в продължение на повече от 12 месеца
за автопарк от 700 ремаркета, използвани от голяма верига
супермаркети във Великобритания

Защита на товара
Точност +/- 0,3°C спрямо
контролната точка
Електрическото захранване осигурява
изключително прецизен контрол
на температурата, по-бързо понижаване,
висок постоянен източник на топлинна
мощност и по-висок въздушен поток.

Осигуряване на устойчивост
Скорост на изтичане на хладилния
агент < 3% годишно
Използвайки по-малко части и съединения,
«Е-drive» технология значително намалява
изтичането на хладилен агент в сравнение
с технологията с ремъчно задвижване.
Чрез внимателен избор на компонентите,
като херметичния компресор на новия
Vector 1550, ние опазваме още по-добре
околната среда.

Нашият отговор е върхова изцяло
електрическа Е-drive технология,
която премахва механичните
трансмисии, използвани при
системите
с ремъчно задвижване,
и преобразува енергията
на двигателя в електричество.
Това уникално и патентовано
решение позволява единствено
по рода си спадане и контрол
на температурата, по-добра обща
цена за собственост и по-малко
влияние върху околната среда.

Със специфичните
микроканали до 18800
вата на Вектор 1950
Микроканалите на топлообменника
позволяват кондензаторът да бъде по-лек
и по-малък.
Макар и да осигурява мощност от
18 800 вата, консумацията на гориво
за един произведен ват се понижава
средно с 10% за Vector 1950 и версията
MT. Компактната конструкция понижава
разхода на хладилен агент със 17%.
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Нашата ГАМА Vector се разраства, така че можете да се възползвате от това.

VECTOR 1550,
икономичен по отношение на горивото
Най-добрият избор за рентабилност по отношение на горивото,
комбинира надеждността на изцяло «Е-drive « електрическата
технология и двигател с нисък разход на гориво. Намалява
значително цената на собственост.

Патентована конструкция за пестене на гориво
В основата на Vector 1550 се намира патентован икономичен херметичен
компресор. Благодарение на увеличената мощност на икономайзера размерите
на херметичния компресор бяха намалени, което на свой ред позволи намаляване
на размерите на целия двигател. Двустепенна система осигурява точния
охладителна мощност, необходим при различните фази от транспортирането.
Икономичен
режим: Когато
е необходимо
охлаждане с висока
мощност (например
при понижаване
на температурата
или при ниски
температури
на контейнерите)

Разход на гориво
(литри с натрупване)

Температура

Режим байпас:
Когато е необходимо
охлаждане с ниска
мощност (например
режим с регулиране
на температурата)

Конвенционална
технология
Vector 1550

Време

Икономичен режим

Режим байпас

Въпреки че се осигурява мощност 14 800 вата, разходът на гориво спада значително.

Оптимизиране на захранващата верига

Pantone vert : 376 C
Pantone bleu : 072 CV

Универсалност

Двигател 1,5 литра

Новият Vector 1550 е изцяло подчинен на
универсалността. Той транспортира всякакви
видове стоки, на всякакви разстояния и при
произволни температури, като се адаптира към
логистичните ви потребности. Ниската му цена
на използване го превръща в перфектното
попадение за изпълнение на
ежедневните ви задачи.
Предлага се в City версия
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Сертифицирани

Херметичен компресор

Икономайзер

Новият Vector 1950,
страховито мощен
Най-добрият избор за мощно охлаждане, което комбинира
огромен капацитет с обширна гама изпарители.
Предоставя ви силата, от която се нуждаете,
за да създадете охлаждащата верига.

Мощност 18 800 вата
Тъй като днес ударението все повече пада върху здравето и безопасността,
жизненоважно е да се поддържа правилната температура на стоките по време
на транспортирането и да се спазват европейските нормативни документи.
Необузданата мощ на Vector 1950 защитава товара ви с несравнимото
си време за понижаване на температурата, прецизния контрол
на температурата и хомогенното разпределение на въздуха.

Опит с множество температури
«E-drive» Изцяло електрическата технология позволява на Vector 1950 да
предложи максимален капацитет в множество отделения. Големият избор на
изпарители ви предоставя свободата да персонализирате конфигурациите
на ремаркетата, за да отговарят на конкретните ви изисквания Vector 1950
предоставя също така постоянна топлинна мощност при всички атмосферни
условия чрез уникалната си концепция за едновременно охлаждане и
затопляне.

Устойчиви решения
Гамата Vector носи знака “Sustainable Solutions” (Устойчиви
решения), който се предлага в цял свят от Carrier.
Този етикет се поставя на продуктите, които значително
намаляват влиянието ни върху околната среда.

Интензивно използване
Благодарение на високата си охладителна
мощност и гъвкава конфигурация
на отделенията Vector 1950 е идеален за
транспортиране на бързоразвалящи се
стоки,за интензивна дистрибуция в градски
условия, при многократно отваряне на
вратите и при множество температури.
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Нашата ГАМА Vector се разраства, така че можете да се възползвате от това.

Технология
на върха на пръстите ви
Открийте стандартните възможности, аксесоарите и опциите на гамата Vector, за да получите
най-доброто от своето охлаждащо устройство.

Оптимизирано управление
на автопарка

Лесно за обслежване
от водача на МПС

Усъвършенствана система за контрол
LogiCOLD:

Лесен за използване интерфейс

• Opticold, за най-фино регулиране около контролната
точка
• Ecofuel, най-добрият компромис между изгарянето
на горивото и защитата на товара
• Intelliset, 14 настройки за конкретни стоки /
40 за персонализиране
• ProductShield, регулиране на логиката за контрол
в зависимост от околната температура
• Заключване на клавиатурата
• Pretrip, проверява всички функции на хладилното
ремарке преди тръгването

• Разноцветно кодирани бутони/клавиши/
• Широк температурен дисплей/показва
едновременно зададената температура
и температурата във фургона
• Център за съобщения (Четете алармени
сигнали, съобщения за поддръжка)
• На 15 езика
• Звукова аларма за критична информация

LogiCOLD
Лесен за контрол
интерфейс

Дистанционни панели*

• Дистанционен контрол на агрегата

Комплект осветителни панели*

• Дистанционно наблюдение на статуса на агрегата

Гама DataCOLD*

• В съответствие с EN12830(1 година самостоятелно
записване)
• Високотехнологична версия с възможност
за информационен обмен

Автоматично рестартиране на дизеловия
двигател

COLDTrans*

Електронен датчик на горивото*

• Наблюдение в реално време на охлаждащата верига
на DataCOLD 500 в Интернет

Максимално модернизиран

• - надеждни инструменти за диагностика
За техниците(принаслежности за компютър
и вътрешна комуникация)
• PCMCIA карта, която позволява по-лесно
преинсталиране и снемане на данни от процесора
на агрегата.

• Превключване на вида работа в случай на спиране на
електрическото захранване
• Възможно е да се получава информация за нивото на
горивото

DataCOLD

Независим контрол на Допълнителни сензори за вратите или за
температура*
температурата

• Автоматично спиране на агрегата, когато вратите
са отворени.

Заден панел*

• Намаляване на шума и греенето

Електрическо отопление и обезскрежаване

Звукоизолиращ комплект*

Обръщане на фазата 400/3/50 Hz

Зарядно устройство за акумулатор за подемно

Сензори за входящ и изходящ въздух

приспособление в задната част*

Комплект за трансформиране 60 Hz*

Резервоар за гориво с вместимост 200 л*
*Възможност за избиране на опции

Прегледайте таблицата с технически данни, за да изберете продукт от гамата Vector, подходящ за
индивидуалните ви потребности.
Vector 1550

Vector 1950
единичен и MT

Vector E

Vector 1550 City*

Vector 1850 City*
единичен и MT

14 800

18 800

–

12 000

13 100

-20°C/+30°C

8 200

10 100

–

6 700

8 000

0°C/+30°C

12 800

15 400

14 900

12 500

14 400

-20°C/+30°C

0°C/+30°C

Охладителна
мощност На път
(ватове)
Охладителна
мощностРежем
на очакване (вата)

7 100

9 100

9 000

7 000

8 700

Топлинна мощност (вата)

8 800

9 000

5 000

5 000

5 200

Въздушен поток (м /ч)

5 600

5 600

4 800

4 600

4 600

Тегло (кг)

739

923

637

765

687
Кутия, разположена под пода: 563

Размери (мм)

2050 x 430 x 2227

2050 x 430 x 2227

2050 x 430 x 2227

2050 x 430 x 2347

2050 x 430 x 2347
Кутия, разположена под пода:
1500 x 540 x 800

Стандартно

73

78

Версия
с обезшумяване.

71

76

68

60

60

3

Звуково налягане
(dB(A))

* Режим с ниска скорост
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Заедно с
мрежа от експерти

За да отговорим ефективно
на всяка и на всички ваши
индивидуални потребности,
разработихме пълна гама
услуги.

Мрежа

Части

Използвайки най-новото оборудване
1700 напълно обучени механици
са готови да осигурят поддръжка
на вашия автопарк чрез най-голямата
налична мрежа с 550 сервизни
центъра.

Точните части в точния момент.
Разчитайте на Carrier Genuine
Performance Parts (оригинални
части Carrier с висока ефективност)
и можете да бъдете уверени,
че вашият автопарк ще се възползва
от най-доброто качество, наличности,
избор и рентабилност.

Договори
 качеството си на мениджър
В
на автопарк вие трябва да планирате
дългосрочно бизнеса си. Договорът
Golden Cold и сервизните пакети Silver
Cold ви помагат да си гарантирате,
че вашето оборудване ще функционира
винаги с максимална работна
ефективност.

24ч помощ
 ъдето и да се намирате, нашата
К
24-часова помощ ви осигурява
първокласна сервизна поддръжка,
при която операторите работят
на 17 езика. Позвънете ни и найблизкият ни партньор ще ви помогне
бързо да се върнете отново на пътя.
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550 сервизни центъра
в Европа, Русия,
Средния изток и Африка

Открийте уебсайта на Vector 1550: www.vector1550.com
Техническите характеристики могат да бъдат променяни без предизвестие.
© Carrier Corporation – Carrier Transicold Europe S.C.S. с капитал 16 090 700 евро – R.C.S. Nanterre 410 041 776,
код APE 4669B – ДДС номер: FR52410041776 – Информацията, съдържаща се в този документ няма договорна сила
и не може да бъде възпроизвеждана без предварително одобрение. Отпечатано във Франция (09-12/BUL) 62-61808-240

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

