PULSOR

Muuttumaton
jäähdytysteho

Intensiivisen kaupunkijakelun vaativiin tarpeisiin

SUURI TEHONTARVE...
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Jatkuvan jäähdytyksen
ylläpitäminen koko kiireisen
toimitusaikataulun ajan on
jokapäiväinen haaste.

Toistuvat pysähdykset ja ovien avaamiset, liikenneruuhkat, eri lämpötiloissa säilytettävät
tuotteet ja herkästi pilaantuvat tuotteet vaikeuttavat kylmäketjun ylläpitoa. Oikean lämpötilan
takaamiseksi lämmönsäätölaitteen on pystyttävä jäähdyttämään nopeasti ja suurella teholla
kaikissa tilanteissa.

Lämmönsäätölaitetta valitessasi
sinun on pystyttävä luottamaan
siihen, että toimitat sen
avulla tuotteet asiakkaille
aina täsmälleen oikeassa
lämpötilassa.

Perinteisten lämmönsäätölaitteiden jäähdytysteho riippuu moottorin kierrosnopeudesta,
ja ne saavuttavat optimaalisen tehon kierrosnopeudella 2 400 rpm. Kaupunkijakelussa
kierrosnopeudet pysyvät kuitenkin 90 % ajasta alhaisina (alle 2 400 rpm)*.
Näin jäähdytysteho heikentyy ja tuotteiden sopivan lämpötilan ylläpitäminen vaikeutuu
entisestään.

…MYÖS JOUTOKÄYNNILLÄ

* Tavallisessa kaupunkiajossa.

Uusi Pulsor-mallisto ja uudet mahdollisuudet
KYLMÄKETJU UUSIKSI
100 % jäähdytysteho alhaisilla kierroksilla
Pulsorin ainutlaatuinen tekniikka tuottaa
jatkuvasti optimaalisen tehon koko
jakelujakson ajan.

ALHAISET KÄYTTÖKUSTANNUKSET
20 % alhaisempi polttoaineen kulutus
jäähdytyksen aikana
E-Drive-tekniikkaa hyödyntävät Pulsor
-lämmönsäätölaitteet ovat erittäin
luotettavia, sillä niissä on vähemmän
liikkuvia osia ja liitoksia.
Paljon laitevaihtoehtoja eri kokoisiin
kuormatiloihin. Vähentynyt huollon tarve
ja pienempi jäähdytyksen aikainen
polttoaineen kulutus takaavat alhaisemmat
käyttökustannukset.

VARMISTAA
YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISYYDEN
75 % parempi tiiviys
Huomattavasti vähemmän letkuja ja
liittimiä sisältävän rakenteen sekä
hermeettisen kompressorin ansiosta
kylmäainevuodoista aiheutuvat CO2päästöt ovat vähentyneet ja suojelemme
siten paremmin ympäristöä.

AINUTLAATUINEN TEKNOLOGIA
VALLANKUMOUKSELLINEN
PULSOR-MALLISTO.

Invertteriä ja
muuttuvanopeuksista hermeettistä
kompressoria hyödyntävä
E-Drive-tekniikka takaa, että
Pulsor -lämmönsäätölaitteet
tuottavat jatkuvan jäähdytyksen
aamusta iltaan.

Uusi Pulsor-mallistomme perustuu uraauurtavaan E-Drive-tekniikkaan.
Hihnakäyttöisistä järjestelmistä tutun mekaanisen voimansiirron korvaava E-Drive muuntaa
moottorin tehon sähköksi.
Tämä ainutlaatuinen ja patentoitu ratkaisu on nyt saatavilla ensimmäistä kertaa
pakettiautoihin.
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Teknologinen läpimurto, johon voit luottaa
Pulsor-mallistossa hyödynnetään uusinta
teknologista innovaatiota edustavaa invertterin,
muuttuvanopeuksisen kompressorin ja E-Drivetekniikan yhdistelmää.

3 VAIHETTA, JOTKA TAKAAVAT JATKUVAN TEHON
Pulsor tuottaa jäähdytystehonsa 100 %:sti
moottorin alhaisilla kierrosnopeuksilla ja
takaa siten jatkuvan jäähdytyksen koko
päivän ajaksi.

VAIHE 2 - INVERTTERI
Invertteri säätää sähkötehon jäähdytystarpeen mukaan
ja välittää sen kompressorille.

Invertteri

VAIHE 1 - GENERAATTORI
Patentoitu E-Drive-tekniikka muuntaa
mekaanisen moottorin tehon
sähköksi generaattorin avulla.

Kompressori

VAIHE 3 - KOMPRESSORI

Generaattori

Muuttuvanopeuksinen hermeettinen
kompressori toimii eri nopeuksilla
invertterin antotehon mukaan ja
tuottaa tasaisen tehon kaikissa
jäähdytysvaiheissa.

LUOTETTAVUUS TAKAA MAKSIMAALISEN KÄYTTÖASTEEN
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INNOVATIIVINEN E-DRIVE

TEHOKAS INVERTTERI

Pitkäaikaisiin perävaunujen
käytöstä saatuihin kokemuksiin
perustuva E-Drive-tekniikka käyttää
vähemmän liikkuvia osia ja parantaa
siten huomattavasti järjestelmän
luotettavuutta.
Letkujen ja liitosten määrä on samalla
vähentynyt 85 %:lla, joten huoltojen/
korjausten kokonaiskustannukset
laskevat entisestään.

Invertteriä on käytetty jo
pitkään ja menestyksekkäästi
ilmastointiteollisuudessa.

AINUTLAATUINEN
KOMPRESSORI
Pulsorin mikrologiikka takaa,
että kompressori toimii aina
riskirajojen sisällä minimoiden
siten vikaantumisvaaran ja
huoltokustannukset.

Tehokas kylmäketju ja alhaisemmat ympäristövaikutukset
Erinomaisella jäähdytysnopeudella ja tarkalla
lämpötilan säädöllä varustettu Pulsor-mallisto
soveltuu täydellisesti kaupunkien keskustoissa
toimiville asiakkaille, joiden jakelureitin varrelle
sijoittuu paljon ovien avaamisia, herkästi pilaantuvia
ja eri lämpötiloissa toimitettavia tuotteita.
NOPEA JÄÄHDYTYS

JATKUVA JÄÄHDYTYS

Kuormausaikaa lyhentävä nopea esijäähdytys.
Pulsor-mallit saavuttavat asetuslämpötilan kaksi
kertaa nopeammin kuin perinteiset mallit, ja
vähentävät samalla polttoaineen kulutusta jopa 20
% jäähdytysvaiheessa. Ja mikä tärkeintä, säädetty
lämpötila saavutetaan nopeasti uudelleen ovien
avaamisen jälkeen.

Suuri teho alhaisilla kierroksilla yhdessä nopean
jäähdytyksen kanssa takaavat, että voit palauttaa
alkuperäisen lämpötilan ruuhkissa seisomisen,
pysähdyksien sekä toistuvan ovien avaamisen
jälkeen.
Jäähdytysteho pysyy vakiona koko jakelujakson
ajan.
RPM – jakauma jakeluajossa
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TARKKA LÄMPÖTILAN SÄÄTÖ

Ympäristön lämpötila
-25°C - +50°C, Pulsorilla voidaan
säätää kuormatilan lämpötilaa
-25°C - +30°C *.

Takaa tuotteiden laadun kuljetuksen aikana.
Kompressori toimii eri nopeuksilla, joten
lämpötilan asetusarvo ylläpidetään +/-0.8°C
tarkkuudella.*

+ 50°

*Riippuen kuormatilan K-arvosta.

- 25°

KESTÄVÄ RATKAISU
Pulsor-mallistolle on myönnetty
Carrierin globaali «Sustainable
Solutions» -merkki. Merkki myönnetään
ainoastaan tuotteille, jotka vähentävät
ympäristövaikutuksia.

*Lämpötila saattaa vaihdella ajoneuvon
kuormatilasta riippuen.

-20°C

°C

ALHAISEMMAT CO2-PÄÄSTÖT
E-Drive-tekniikka mahdollistaa letkujen ja liitosten
merkittävän vähentämisen, mikä puolestaan vähentää
huomattavasti kylmäainevuotoja. Hermeettinen
kompressori täytetään kylmäaineella jo tehtaalla
paremman tiivistystason saavuttamiseksi. Kylmäaineen
keskimääräinen vuosittainen vuotomäärä on vain 2,5 %,
joten Pulsor vähentää CO2-päästöjä 75% vuodessa.
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Käyttäjäystävällinen ja joustava käyttöliittymä

HELPPO KÄYTTÄÄ

OPTIMOITU LAITTEENHALLINTA

Ohjaamoon asennettava helppokäyttöinen
käyttöpaneeli näyttää kuljettajalle:
• Kuormatilan lämpötilan
• Lämpötilan muutokset
• Viestikoodit

Uutta mikrologiikkaa käyttävä Pulsor-mallisto sisältää innovatiivisia toimintoja, joiden avulla
saat kaiken irti jäähdytyslaitteestasi:

Kuljettajan määritettävissä olevat
asetukset:
• Näytön kirkkaus
• Lämpötilan asetusarvo
• Sulatusjakso
• Laitteen toiminta kuljetettavaan
kuormaan suhteutettuna

• Automaattiset huoltoviestit
• Ovikytkin (yksi- ja moniosastoisiin)*
• Höyrystimen johtosarjan pidennys takaasennusta varten (yksi- ja moniosastoinen)*
• Seinä- ja kattoasennussarja*

• Veden poistoputken lämmitin
(yksiosastoinen)*
• DataCOLD -lämpötilojen tallennuslaite*
• Reaaliaikainen kylmäketjun seuranta
COLDTrans-sovelluksella*

* Valinnainen ominaisuus

MONIOSASTOISTA JOUSTAVUUTTA
Sähkötoimisella E-Drive-tekniikalla varustetut Pulsor -lämmönsäätölaitteet
tarjoavat jäähdytystehosta riippumattoman parannetun lämmitystehon.
Nopea sulatus lisää tehokkuutta.
Valittavana on useita erilaisia lämmitys- ja jäähdytystoiminnoilla
varustettuja vaihtoehtoja.
Useiden erilaisten tuotteiden kuljetusta varten on saatavilla laaja valikoima
erittäin ohuita höyrystimiä mukaan lukien etuseinään pystysuoraan
asennettava MCV 850 -höyrystin.
Ota yhteys Carrier -jälleenmyyjääsi saadaksesi lisätietoja.

TUTUSTU OHEISEEN TEKNISTEN TIETOJEN TAULUKKOON JA VALITSE JUURI TEIDÄN TARPEISIINNE SOPIVA PULSORJÄÄHDYTIN.
PULSOR 300

PULSOR 350

PULSOR 400

PULSOR 500

0°C/+30°C

2 575

3 110

3 575

3 930

3 825

4 520

-20°C/+30°C

1 300

1 780

1 930

2 165

1 930

2 376

JÄÄHDYTYSTEHO 0°C/+30°C
SÄHKÖKÄYTÖLLÄ
(wattia)
-20°C/+30°C

2 610

3 160

3 615

3 985

3 870

4 555

1 310

1 805

1 920

2 180

1 990

2 385

LÄMMITYSTEHO (wattia)

1 500

2 100

3 000

3 000

2 100

3 000

ILMANTUOTTO (m3/h)

710

1 030

1 580

1 490

1 030

1 500

PAINO (Kg)
LAUHDUTIN+HÖYRYSTIN

108

113

121

130

135

150

1124 x 577 x 235

1124 x 577 x 235

1124 x 577 x 235

1289 x 579 x 353

1124 x 577 x 235

1289 x 579 x 353

57

57

57

57

57

57

JÄÄHDYTYSTEHO
AJOKÄYTÖLLÄ
(wattia)

MITAT (mm)
ÄÄNENPAINE (dB(A))*
* Sähkökäytöllä mitattuna
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PULSOR 400 MT PULSOR 600 MT

Yhteistyössä asiantuntijaverkoston kanssa

Vähemmän liikkuvia osia ja hermeettisen järjestelmän yhdistävät Pulsor-mallit vaativat vähemmän huoltoa. Kun
tarvitset apua, kehittyneet vianmääritysmenetelmät minimoivat huoltoajan, vähentävät kustannuksia ja maksimoivat
käytettävyysajan. Olemme myös kehittäneet laajan valikoiman kalustonne tuottavuutta parantavia palveluja.
KATTAVA HUOLTOVERKOSTO

LAADUKKAAT VARAOSAT

Luottakaa kalustonne ammattilaisten käsiin. Palveluksessamme on
2 000 täysin koulutettua ja uusimmilla teknisillä laitteilla varustettua
teknikkoa, jotka ovat valmiina huoltamaan kalustoanne peräti 600
palvelukeskuksessa. Me autamme sinua missä tahansa oletkin, 24
tuntia vuorokaudessa.

Oikeat osat oikeaan aikaan. Voitte luottaa alkuperäisiin Carrier
Genuine Performance Parts -osiin ja siihen, että kalustonne
huoltotöihin käytetään aina parasta laatua ja työt suoritetaan
mahdollisimman nopeasti ja kustannustehokkaasti.
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Yli 600 huoltopistettä

CARRIER TRANSICOLD -PALVELU
• 59 maata
• Yli 2 000 huoltoasentajaa
 mpärivuorokautinen
•Y
tuki
• Yli 600 palvelupistettä

LÄHIN PALVELUPISTE
Lataa
mobiilisovelluksemme,
niin löydät lähimmän
palvelupisteemme.
Saatavilla Apple®*- ja
Android™**-puhelimille.
* Apple® on Apple Inc.:n rekisteröity tavaramerkki.
**Android™ on Google Inc.:n rekisteröity
tavaramerkki.

Tutustu Pulsor-sivustoon: www.carrierpulsor.com

Carrier Transicold Europe S.C.S.
L’Européen Bâtiment D
4 rue Joseph Monier
F-92500 Rueil-Malmaison
Phone : +33 (0)1 41 42 28 00
Fax : + 33 (0)1 41 42 28 28
www.carriertransicold.eu

600 Carrier-huoltopistettä Euroopassa,
Venäjällä, Lähi-idässä ja Afrikassa

BPW Kraatz Oy, Ruukinmestarintie 9,
FI-02330 Espoo
Puh. | Tel. +358 (0) 20 7936 700
www.kraatz.fi

