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VIENTO

Jednoduché chladící jednotky pro dodávkové vozy.
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VIENTO je základní řada chladících
jednotek určených pouze k použití za jízdy
pro vozy o objemu nákladového prostoru
až 28 m3 s panelovou nebo přídavnou
izolací.

VIENTO nabízí technické parametry přední
světové značky Carrier v lehké,
jednoduché a mimořádně univerzální
chladící jednotce.

Nenechte se oklamat nízkou cenou,
VIENTO využívá špičkovou chladící
technologii, která je nyní dostupná pro
všechny.

n Spolehlivá
Kvalita od předního světového výrobce,
na kterou se můžete spolehnout.

Osvědčená technologie, kterou prověřily
předchozí generace nejprodávanějších

chladících jednotek s přímým
pohonem.

Spolehlivá chladící
kapacita a průtok
vzduchu, které za
každých podmínek
ochrání kvalitu nákladu.

n Jednoduchá
Všechny chladící jednotky mají
mimořádně nízký profil a hmotnost a
umožňují tak snadnou instalaci.

Obsluha z kabiny a mikroprocesorové
řízení prověřené mnoha lety úspěšného
provozu řady XARIOS zaručuje snadné
ovládání.

n Univerzální
Pro všechny teploty okolního prostředí s
modely speciálně navrženými pro vysoké
nebo nízké teploty.

Vhodné pro všechny typy vozů s
panelovou nebo přídavnou izolací.

Pro chladírenské nebo mrazící vozy s
možností volby chladícího média.

TECHNICKÉ ÚDAJE VIENTO
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MZL 850 / MZS 850

MZS 600

* Při teplotě okolního vzduchu +30 °C (podle postupu A.T.P.)

MZL 1100 / MZS 1100

Technické údaje
Chladící médium HFC R404A 
nebo R134a

Multifunkční ovládání z kabiny

Nabídka výparníků s mimořádně
nízkým profilem

Odtávání horkými parami chladiva

Provoz i při vysokých teplotách
okolního prostředí

Systém vytápění horkými parami pro
nízké teploty okolního prostředí

Chladící verze je navržena výlučně pro
čerstvé zboží

Provoz u 24VDC vozidel pro
VIENTO 350

BBeezzppeeččnnoossttnníí  pprrvvkkyy

Ochrana před nízkým nebo vysokým
tlakem chladícího média

Zabezpečené nastavení konfigurace při
instalaci

OOvvllááddaaccíí  pprrvvkkyy

Mikroprocesorový řídící systém

Automatické a manuální odmrazení

Digitální displej: Teplota v °C nebo °F,
nastavená teplota, teplota vratného
vzduchu, konfigurační parametry a
výstražná hlášení

VVyybbaavveenníí

Montážní sada transportního
kompresoru

Transportní kompresor

PPřříísslluuššeennssttvvíí

Adaptér pro pružné umístění vyparníku

Dveřní spínač pro otevírání dveří

24/12 VDC reduktérpro VIENTO 200 a
300

Příslušenství kondenzátoru pro střešní
montáž

v Nabídka výparníků s mimořádně
nízkým profilem

Chladící
médium

v Chladící výkon (W)* v Průtok
vzduchu

(m3/h)

v Rozměry (mm) a hmotnost (kg)

0°C/+30°C -20°C/+30°C Kondenzátor Výparník

VIENTO 350
R134a 3300 1610 1600

874 x 505 x 205 22 kg
MZL 1100 1110 x 614 x 193 23 kg

R404A 3470 2060 1600 MZS 1100 1110 x 614 x 193 23 kg

VIENTO 300
R134a 2600 1330 1000

874 x 505 x 194 21 kg
MZL 850 860 x 614 x 172 17 kg

R404A 2740 1645 1000 MZS 850 857 x 608 x 170 17 kg

VIENTO 200
R134a 1950 960 1000

874 x 505 x 194 20 kg
MZS 850 857 x 608 x 170 17 kg

R404A 2020 1040 700 MZS 600 607 x 545 x 165 13 kg


