
XARIOS

Модулна гама за фургони и средно големи хладилни автомобили.
размеров.



Гамата XARIOS се състои от хладилни аг-регати 
с директно задвижване, които демон-стрират 
уникална универсалност за ванове/микробуси/ 
и камиони. Конструкцията им позволява 
транспортиране на пресни и охладени стоки с 
използване на моно или мултитемпературни 
варианти за автомоби-ли с обем на фургоните 
от 8 до 40 м3, като агрегатите се предлагат във 
версии „само за път” или „за път и ток”.

 Спазване на принципите на 
хладилната верига
XARIOS използва хладилен агент R404A и 
предлага обширен набор от възможности, 
обхващащи температури от -20 °C до +30 °C. С 
помощта на голям набор свръхтънки изпарители, 
включително вертикалния изпарител MXV 850, 
мултитемпературнитеконфигурации са на ваше 
разположение при дистрибуция на различни 
продукти.

 Оптимизирана цена на 
собственостОптимизирани разходи
Осъществявайки баланс между ефектив-ност 
и експлоатационни разходи моделите XARIOS 
предлагат лесно и бързо монтира-не, тънки 
изпарители за оптимизиране на товарното 
пространство по-лесен достъп и намаляване 
на времето за ремонт. Осъществявайки баланс 
между ефективността и работните разходи, гамата 
XARIOS предлага лесно и бързо монтиране, леки 
изпарители с цел оптимизиране на пространството 
за товара и по-лесен достъп за намаляване на 
времето за поддръжка.
 Комфорт за водача
За да ограничи въздействието върху околните и 
да повиши комфорта на водача, гамата XARIOS 
осигурява ниски нива на шум. Работата с 
дистанционното управление е лесно и позволява 
автоматично избиране на вида работа „на път” или 
„на ток”. 
Капаците на кондензаторите и изпарители-те на 
агрегатите позволяват пълно рецикли-ране.

Аксесоари
Компресор за работа в режим „на път”

Монтажен комплект за монтиране на компресора за 
работа в режим „на път”

Нагреватели за дренажните тръбопроводипри 
моделите за отрицателни температури

Комплект удължителни връзки за гъвкаво 
позициониране на изпарителя

Превключвател, разположен на вратите, който 
служи за отварянето имДатчик за регистриране на 
отварянията на вратите

Аксесоари за покривно монтиране на кондензатора 
на Xarios 150 до 350MT

Преобразовател на постоянно напрежение 24 V за 
камиони

Гама изпарители

XARIOS

* Мощност „на път” при околна температура +30 °C (за A.T.P. изисквания)
** Предлага се постоянно напрежение 24 V с преобразовател за намаляване на напрежението като аксесоар

MXV 850

MXL 1100

Xarios 500 / 600 / 600MT

Xarios 150 / 200

Xarios 300 / 350 / 350MT

  Охлаждаща 
мощност (вата)*

  Кондензатор   Изпарител

Постоянно 
напрежение 

12 V

Постоянно 
напрежение 

24 V

Тегло (кг)

Тип
Тегло 

(кг)
Въздушен 

поток (м3/ч)0°C -20°C На път
Standby 
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XARIOS 150 1940 980
Няма 
данни

54 MXS600 15 650 X Няма данни**

XARIOS 200
2370 1500 Няма 

данни
54

MXS850 19 830
X Няма данни**

2370 1350 MXV850 17 770

XARIOS 300
2870 1700 Няма 

данни
66

MXS850 19 830
X Няма данни**

2670 1620 MXV850 17 770

XARIOS 350 3530 2020
Няма 
данни

84 MXS1100 29 1520 X X

XARIOS 500 4740 2640 80 144 MXL1100 29 1450 X X

XARIOS 600 5690 3030 83 147 MXL1550 42 2100 X X
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XARIOS 350MT
До 

 3170
До 

1820
43 87

MXS600 15 650

X XMXS850 19 840

MXV850 17 770

XARIOS 600MT
До 

5300
До 

3090
88 152

MXS600 15 650

X X
MXS850 19 830

MXL1100 29 1450

MXV850 17 770
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Техническите характеристики могат  
да бъдат променяни без предизвестие.

550 сервизни центъра
в Европа, Русия,

Средния изток и Африка


