
Meie Vectori seeria kasvab,  
sama saab juhtuda ka teie kasumiga.

Vectori seeria

Vector 1550 Vector 1950

Uus



Teie vajadused on eripalgelised  
ja standardid kindlad

Meie Vectori seeria kasvab, sama saab juhtuda ka teie kasumiga.

Kindlad standardid
Külmutusseadet valides peate olema 
kindel, et see vastab jahutusahela 
standarditele, on säästlik ja mõjutab 
keskkonda nii vähe kui võimalik.  
ainult nii saate viia kauba klientideni 
laitmatus seisukorras.

erivajadused
Tähtis on ka mitmekülgsus. 
Külmutusseadmega kaubaveo 
lahendus peab vastama mitmesuguste 
jaotusmudelite ning kohalike 
ja rahvusvaheliste vedude nõuetele, 
arvestades seejuures, et tegu on nii 
värskete, külmutatud kui ka tundlike 
toodetega.

Hoida kaup maanteel külmana  
on tõsine ülesanne. 
Teie haagised võivad läbida 
äärmuslike temperatuuridega 
riike nii päeval kui ööl. 
Ükskõik millist kaupa 
transportides vajate 
veendumust, et teie kliendid 
on rahul ja varustusahel 
optimeeritud.
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Meie lahenduseks on tippklassi täiselektriline 
«e-drive» tehnoloogia, mis lubab loobuda 
veorihmaga süsteemide mehaanilisest 
ülekandest. selle asemel muundatakse 
mootori võimsus elektriks. see unikaalne 
ja patenditud lahendus võimaldab 
konkurentsitult kõige kiiremini jahutada ja kõige 
täpsemalt temperatuuri juhtida, madalamat 
koguomamiskulu ja väiksemat keskkonnamõju. 

Saavutatud 99,4%* töövõimeaega
«e-drive» tehnoloogia võimaldas 
loobuda 17st hooldust nõudvastosast, 
et suurendada usaldusväärsust 
ja töövõimeaega.

*  Üle 12 kuu jälgiti Ühendkuningriigi suure kauplusteketi 700 
haagisega veokiparki.

Seisuaja minimeerimine

Suurim nihe seadistatud 
temperatuurist +/- 0,3 °c
elektritoide võimaldab ülitäpset 
temperatuurijuhtimist, kiiremat 
jahutamist, suuremat soojendusvõimsust 
ja kiiremat õhuvoolu.

Kauba kaitsmine

18 800-vatine Vector 1950
Mikrokanalitega soojusvahetimähised 
muudavad kondensaatori väiksemaks ja 
kergemaks. Hoolimata 18 800-vatisest 
võimsusest on kütusekulu vati kohta 
optimeeritud ning on Vector 1950 ja 
MT versioonil keskmiselt 10% madalam. 
Kompaktne disain vähendab jahutusaine 
kogust 17%.

Mikrokanalid

Aastane lekkehulk < 3%
«e-drive» tehnoloogia puhul, kus on vähem 
liitekohti ja osi, on võrreldes veorihma 
tehnoloogiaga palju vähemjahutusvedeliku 
lekkeid. Hoolikalt valitud komponendid, 
nagu uus hermeetiline kompressor Vector 
1550, võimaldavad keskkonnamõjusid veelgi 
vähendada.

tagatud usaldusväärsus

Võrratu tehnoloogia:  
«e-drive» tehnoloogia
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Pantone vert : 376 C
Pantone bleu : 072 CV 

Möödavoolurežiim

Temperatuur Kütusekulu
(kumulatiivne; liitrites)

Aeg

Tavaline 
tehnoloogia

Säästurežiim
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VeCTOr 1550 –  
kütusesäästlik

Meie Vectori seeria kasvab, sama saab juhtuda ka teie kasumiga.

Patenditud lahendus säästab kütust

Säästurežiim: 
juhuks, kui on vaja 
suure jõudlusega 
külmutamist (nt 
jahutamisel või 
äärmiselt madalate 
temperatuuride 
puhul)

Möödavoolurežiim: 
juhuks, kui on vaja 
väiksema jõudlusega 
külmutamist 
(nt temperatuuri 
säilitamise režiimis)

Mitmekülgsus
Uus Vector 1550 on äärmiselt mitmekülgne ja 
sobib ideaalselt väga erinevate kaupade veoks 
ükskõik milliste vahemaade taha olenemata 
ümbritsevast temperatuurist. Väiksemad kulud 
ja kohandumine teie logistiliste vajadustega 
teevad seadme sobivaks igapäevaseks 
kasutamiseks.

Saadaval city versioon

seade ühendab usaldusväärse täiselektrilise «e-drive» tehnoloogia 
väikese kütusekuluga mootoriga ning on nii parim valik kütuse 
säästmiseks. Vähendate märkimisväärselt oma kulusid.

Jõuahela optimeerimine

1,5 liitrine mootor  Hermeetiline kompressor  Ökonomaiser

Mudeli Vector 1550 südameks on patenditud ökonomaiseriga hermeetiline 
kompressor. Ökonomaiseri lisavõimsus lubab kasutada kompaktsemat hermeetilist 
kompressorit ja seega vähendada mootori mõõtmeid. Kaheastmeline süsteem 
võimaldab vastavalt transportimise faasidele äärmiselt täpset külmutamist.

Kuigi seadme võimsus on 14 800 W, on selle kütusetarvet suudetud kõvasti piirata.

Sertifitseeritud
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Uus VeCTOr 1950 –  
kõige võimsam

Võimsus 18 800 W

Tänapäeval pööratakse palju rõhku tervisele ja ohutusele. sestap on äärmiselt 
tähtis hoida kaup õige temperatuuri juures ja täita kõik euroopa nõuded. 
Vector 1950 puhas jõud kaitseb teie kaupa võrreldamatu jahutusaja, täpse 
temperatuurijuhtimise ja ühtlase õhujaotusega.

erinevate temperatuuridega kambrid

«e-drive» täiselektriline tehnoloogia võimaldab mudelil Vector 1950 pakkuda 
maksimaalset võimsust ka mitmes kambris korraga. Lai valik aurusteid annab teile 
vabaduse kohandada haagist vastavalt vajadustele. Kuna Vector 1950 suudab 
tegeleda korraga nii jahutamise kui ka soojendamisega, on tagatud pidev 
soojendusvõimsus kõigis ilmastikutingimustes.

suur jõudlus koos rohkete aurustitega teeb teeb seadmest 
parima valiku võimsaks külmutamiseks. see on muskel, 
mida vajate jahutusahela valitsemiseks.

intensiivne kasutus
Tänu suurele külmutusvõimsusele 
ja paindlikule kambrite konfiguratsioonile 
on Vector 1950 suurepärane tundlike 
kaupade transportimiseks, intensiivseks 
tööks linnas ning mitme uksega haagiste 
ja erinevate temperatuuridega kambrite 
kasutamiseks.

Jätkusuutlikud lahendused
Vectori seadmetel on Carrieri tähis “sustainable 
solutions” (jätkusuutlikud lahendused). see silt antakse 
toodetele, mis vähendavad märkimisväärselt meie  
mõju keskkonnale.



Meie Vectori seeria kasvab, sama saab juhtuda ka teie kasumiga.

Tehnoloogia  
teie käeulatuses

Lugege Vectori seeria omaduste, lisatarvikute ja võimaluste kohta, et oma külmutusseadet 
maksimaalselt ära kasutada.
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*Kliendi soovist lähtuvalt

Vaadake tehniliste andmete tabelit, et valida teie vajadustele vastav Vector.

optimeeritud veopargi 
haldamine
Edasiarendatud juhtsüsteem LogiCOLD: 
•  Opticold (kõige täpsemaks reguleerimiseks)
•  ecofuel (parim kütusekulu vähendamise ja laadungi 

kaitsmise tasakaal)
•  intelliset (14 kaubapõhist seadistust / 40 kohandatavat 

seadistust)
•  Productshield(seadistuste kohandamine vastavalt 

ümbritsevale temperatuurile)
•  Pretrip (kontrollib enne väljumist üle kõik 

külmutusseadme funktsioonid)
•  Tabalukk

DataCOLD seeria*
•  sõltumatu temperatuuri juhtliides, mis vastab 

standardile eN12830
•  “High tech” versioon kommunikatsiooni võimalustega

COLDTrans*
•  DataCOLD 500 jahutusahela reaalajas monitoorimine 

veebis

Tänapäevane 
•  efektiivne diagnostika võimalus (Carrieri spetsialistidele)
•  PCMCia kaaripesa lihtsaks uuendamiseks, 

külmutusseadme seadistamiseks või andmete 
allalaadimiseks

Elektriline soojendus- ja 

sulatussüsteemFaasivaheti 400/3/50 

HzTagasiliikuva ja siseneva õhu andurid

Muunduri komplekt 60Hz*

Lihtsasti kasutatav
Kasutajasõbralik liides
•  suured värvikoodidega nupud
•  suur näidikute ekraan (ette antud temperatuur & 

kaubaruumi temperatuur)
•  Teatekeskus (lugege häireid, hooldusteateid)
•  15 keele kasutamise võimalus
•  Ohtlikust olukorrast teavitav helisignaa

Kaugpaneelid*
• Kaugjuhtimis kontroll-liides

Valgustikomplek*
• eemalt nähtav seadme seisukord

Automaatne diiselmootori taaskäivitus
•  elektrivoolu katkemisel automaatne diiselmootori 

käivitus

Elektrooniline kütuseandur
•  Kütusetaseme näidiku liides

Lisa andurite võimalus (uksed, temperatuur)*
•  automaatne seadme seiskumine uste avanedes

Kattepaneel*
•  Täiendav müra ja kuumuse isolatsioon

Heliisolatsiooni komplekt*

Tagaluuktõstuki akulaadija*

200 l kütusepaak*

LogicoLD
Lihtne juhtliides

DatacoLD
Sõltumatu temperatuuri 
juhtliides

Vector 1550 Vector 1950  
Single ja Mt Vector e Vector 1550 city* Vector 1850 city* 

Single ja Mt

Jahutusvõimsus Sõites 
(W)

0°c/+30°c 14 800 18 800 – 12 000 13 100

-20°c/+30°c 8 200 10 100 – 6 700 8 000

JahutusvõimsusSeistes 
(W)

0°c/+30°c 12 800 15 400 14 900 12 500 14 400

-20°c/+30°c 7 100 9 100 9 000 7 000 8 700

Soojendusvõimsus (W) 8 800 9 000 5 000 5 000 5 200

Õhuvoolu hulk (m3/h) 5 600 5 600 4 800 4 600 4 600

Mass (Kg) 739 923 637 765 687  
alumine karp: 563

Mõõtmed (mm) 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  

alumine karp:  
1500 x 540 x 800

Müratase (dB(A))

tavaline 73 78

68 60 60
Madala müratasemega 

versioon 71 76

* Madala kiirusega režiim 



Lepingud
 Veopargi juhina peate tegevust pikalt ette 
planeerima. Lepingu- ja hoolduspaketid 
Golden Cold ja silver Cold tagavad, et teie 
seadmed töötavad alati maksimaalse 
jõudlusega.

Varuosad
Õiged varuosad tarnitakse kiiresti. 
Usaldage Carrieri originaalvaruosi 
ja saate olla kindel, et kõik teie haagised 
kasutavad kõige kvaliteetsemaid, 
kergemini kättesaadavaid 
ja säästlikumaid varuosi.

Abi ööpäev ringi (24 h)
 Olenemata teie asukohast on meie 
esmaklassiline abi ööpäev ringi 
telefonikõne kauguses. Meie operaatorid 
suudavad teile vastata 17 keeles. 
Lihtsalt helistage ja meie lähim partner 
aitab teie kauba kiiresti tagasi teele.

Võrgustik
Oleme koolitanud 1700 tehnikut tundma 
ja kasutama uusimat tehnoloogiat ning 
olema valmis teid aitama ükskõik millises 
meie 550 hoolduskeskusest.

et tegeleda kõigi vajadustega 
individuaalselt, pakume 
täisvalikut teenuseid.

Koostöö  
ekspertide võrgustikuga
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Carrier Transicold europe s.C.s.
L’européen Bâtiment D 
4, rue Joseph Monier
F-92500 rueil-Malmaison
Telefon: +33 (0)1 41 42 28 00
Faks: +33 (0)1 41 42 28 28
www.carriertransicold.eu

550 Carrieri hoolduskeskust
euroopas, Venemaal,
Lähis-idas ja aafrikas.

Toote tehnilisi andmed võidakse muuta ilma ette teatamata.
© Carrier Corporation – Carrier Transicold europe s.C.s. au capital de 16 090 700 euros – r.C.s. Nanterre 410 041 776 Code aPe 4669B – VaT: Fr52410041776 – 
selles dokumendis toodud teave pole lepinguliselt siduv ja seda ei tohi ilma loata reprodutseerida. Trükitud Prantsusmaal (09-12/esT) 62-61808-280 

Vaadake mudeli Vector 1550 kodulehte: www.vector1550.com


