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XARIOS 300

TEKNISKE SPECIFIKATIONER
XARIOS 300 er et direktdrevet
køleanlæg, som er specielt udviklet til
brug ved distribution af fersk- og
frostvarer med små og mellemstore
erhvervskøretøjer, der har et
kasserumfang på op til 27 m3
(ferskvarer).

n Den optimerede ydeevne sørger for
bedre beskyttelse af varerne
n Hurtigere temperatursænkning for
optimale forhold ved distribution i
bymæssig bebyggelse
n Valg mellem fordampere for
maksimum lastekapacitet
n Førerhusstyringen med
mikroprocessor sikrer, at systemet er
lettere og mere sikkert at bruge
n Installationen er hurtig, og
anlægget kræver kun minimal
vedligeholdelse, hvilket medfører
lavere driftsomkostninger
n Tekniske fornyelser, der tager
hensyn til miljøet.

v Kondensator

S model

Mål
1 125 x 505 x 238 mm
Vægt
Vej- & Eldrift: 66 kg
Vejdrift: 41 kg
v Køleeffekt (vejdrift)
Fordamper

MXS 850

MXV 850

0 °C / + 30 °C
– 20 °C / + 30 °C

2 860 W
1 700 W

2 730 W
1 655 W

Ved en omgivelsestemperatur på + 30 °C
(I henhold til ATP - procedure)

HFC R404A kølemiddel
Multifunktion kabinekontrol
Ekstra flad fordamper
Afrimningssystem med varm gas
Kan bruges på 12 VDC og 24 VDC
køretøjer
Væskenedkøling ved høje
omgivelsestemperaturer
Vejdrift eller Vej- og Eldrift
Elektriske specifikationer
Eldrift-kompressor*
Stik for tilslutning til lysnet*
1- eller 3-faset drift*

Sikkerhedsanordninger
Termosikring (transformator, diode-bro)*
Pressostat for høje og lave
kølemiddeltryk
Sikre installationsparametre
Styreanordninger
Styresystem med mikroprocessor
Automatisk og manuel afrimning
Digitaldisplay: Temperaturer i °C eller °F
for referencetemperatur,
returlufttemperatur, data,
konfigurationsparametre og alarmer

T model: Ekstraudstyr
Høj varmekapacitet med varm gas

Udstyr
Monteringskit til Vejdriftskompressor
Vejdriftskompressor

Tilbehør

v Ekstra flad fordamper MXS 850
Mål: 853 x 608 x 172 mm
Vægt: 19 kg
Luftgennemstrømning: 830 m3/t

Da vi til stadighed søger at forbedre vore produkters
kvalitet, forbeholder vi os retten til at foretage
fabrikationsændringer uden forudgående varsel.

v Vertikal fordamper MXV 850
Mål: 853 x 159 x 628 mm
Vægt: 17 kg
Luftgennemstrømning: 770 m3/t

500 Carrier-servicestationer
i Europa, Rusland,
Mellemøsten og Afrika.

Varmelegemer i afrimningsslangerne for
anvendelse til dybfrosne varer
Tilslutningskit for variabel placering af
fordamperen
Kontakt for åbning af døre
Sæt til fastspænding af kondensatoren
på taget af køretøjet
* version Vej- og Eldrift
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