NOWOŚĆ
HEIFO – Chłodzenie w transporcie / agregaty chłodnicze z serii HTI-/HTD:

Zawsze dobrze schłodzone w użyciu.

Agregaty chłodnicze
z serii HTI-/HTD.
Państwa korzyści:
wszystkie urządzenia w wersji
rozbitej
urządzenia dachowe i w pełni
zintegrowane
zdalna obsługa z kabiny
kierowcy

Agregaty HEIFO z serii HTI/ITD są krasnoludkami jeśli chodzi o zapotrzebowanie
na miejsce i olbrzymami w zakresie wydajności chłodniczej. Zastosowanie tego
urządzenia sprawia, że maksymalna ładowność Państwa pojazdu nie zmniejsza się
natomiast wydajność chłodnicza osiąga wysoki poziom. Wyjątkowy cichy napęd
agregatu bazuje w czasie jazdy poprzez pasek klinowy i sprzężenie magnetyczne
na silniku pojazdu. Niska waga agregatów HEIFO sprawia, że do dyspozycji jest

wysokojakościowa okładzina

większy ciężar użyteczny. Urządzenia te spełniają oczywiście przepisy ATP i wytyczne

więcej ciężaru użytkowego
wskutek niewielkiej wagi

unijne.

chłodzenie w czasie jazdy
i postoju
prosty montaż więc niskie
koszty
wysoka wentylacja
montaż na dachu i na ścianie
czołowej
płaski parownik 160 mm

Przy pomocy przyjaznego zdalnego sterowania mają Państwo wszystko pod
kontrolą. Z kabiny kierowcy można wygodnie nastawić parametry i kontrolować
funkcje urządzenia na wyświetlaczu cyfrowym.
Oprócz miłego dla oka designu zaletą tych urządzeń jest ich wytrzymałość
i przyjazne serwisowanie. Długowieczność i niezawodność agregatu chłodniczego HEIFO jest gwarancją sprawności chłodzenia przez wiele lat i optymalnych kosztów eksploatacji, zarówno w czasie chłodzenia jak i mrożenia.
W firmie HEIFO znajdą Państwo szeroką ofertę: od agregatów chłodniczych
poprzez izolację dla Państwa pojazdów aż do zabezpieczenia nieprzerwanego
łańcucha chłodzenia-wszystko z pierwszej ręki.

www.heifo.de

HEIFO – Chłodzenie w transporcie / agregaty chłodnicze z serii HTI-/HTD:

Dojrzała technika. Na minimalnej powierzchni.
Szczegóły

HTI-1000

HTI-2000

HTD-1000

HTD-2000

HTD-3000

Wydajność chłodnicza:
Przy 0° C:
966 Watt
Przy -20° C:
-

2.378 Watt
-

966 Watt
762 Watt

2.378 Watt
1.230 Watt

2.790 Watt
1.392 Watt

Środek chłodzący:

R 134A

R 134A

R 134A / R 404

R 134A / R 404

R 134A / R 404

Pojemność:
Chłodzenie
Mrożenie

do 9 m3
-

do 14 m3
-

do 9 m3
do 5,5 m3

do 14 m3
do 8,5 m3

do 26 m3
do 15,5 m3

Wentylacja:

780 m3/h

1.560 m3/h

780 m3/h

1.560 m3/h

1.560 m3/h

28 kg

25 kg

30 kg

37 kg

-

63 kg

66 kg

71 kg

Waga:
chłodzenie w czasie jazdy 23 kg
chłodzenie w czasie jazdy
i postoju
-

Tabela wyboru w zależności od ładowności (m3)

-20°C
0°C

HTI-1000

966 W

HTI-2000
Kondensator chłodzący
podczas jazdy

2378 W

762 W

HTD-1000

966 W
1230 W

HTD-2000

2378 W

1392 W

HTD-3000

2790 W
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Wentylatory parownika

Łatwa konserwacja:
• wentylatory parownika łatwe w konserwacji
• łatwy dostęp do komponentów urządzenia

Bogaty wybór modeli:
wiele modeli-jeden pomysł. Agregaty chłodnicze pasują
do wszystkich powszechnie stosowanych samochodów
dostawczych i samochodów skrzyniowych. Krótki czas
projektowania sprawia, że jest ich coraz więcej.
Zdalne sterowanie

Opcje urządzenia chłodzącego:

maksymalna ładowność

• chłodzenie postojowe 230 Volt
• kontrola temperatury

Obudowa:
• higieniczna i odpowiednia dla żywności
• wodoszczelna (wysoka wartość izolacji),
niewielka waga
• gładka powierzchnia łatwa do mycia
• wzmocnienia z V2A na drzwiach bocznych i tylnych
Pojazd z kondensatorem
dachowym

Opcje obudowy:
• ślepy pułap i ścianka działowa
• zabezpieczenie ładunku
• odbiór TÜV

www.heifo.de

opcje obudowy
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