
Állandó hűtés egész nap

PULSOR
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NAGY KAPACITÁSIGÉNY... 
Gyakori megállások, többszöri ajtónyitás, forgalomtorlódás, többhőmérsékletű és 
kényes termékek – nehéz a hűtési lánc fenntartása. A pontosan megfelelő hőmérséklet 
fenntartásához a hűtőegységének mindenkor gyors lehűtést és nagy kapacitást kell 
biztosítania.

…MÉG ALAPJÁRATI FORDULATSZÁM ESETÉN IS 
A hagyományos hűtőegységek a motor fordulatszámától függenek, és 2 400 fordulat/perc 
értéknél érik el az optimális kapacitásukat.
Azonban városi szállítások esetén, áruszállítója az idő 90%-át alacsony fordulatszámú 
üzemben tölti (2 400 fordulat/perc alatt)*.
Ez csökkenti a hűtési kapacitást, és megnehezíti árui megfelelő hőmérsékletének 
fenntartását.
* Normál városi szállítási ciklus esetén.

Feszített tempójú városi szállítások, szigorú követelményeket támasztó igények

Az állandó hűtés fenntartása 
a feszített tempójú szállítási 
terv végrehajtása során 
mindennapos kihívás.

Ha hűtőegységet választ, 
akkor biztosnak kell lennie 
abban, hogy mindig tökéletes 
állapotban szállítja le az 
ügyfeleknek az árukat.
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Az új Pulsor sorozat, átírja a szabályokat

EGYEDÜLÁLLÓ TECHNOLÓGIA 

Az úttörő E-Drive technológia áll az új Pulsor sorozatunk mögött.
A szíjhajtású rendszerekben található mechanikus áttételek kiküszöbölésével az E-Drive 
alakítja át elektromossággá a motorteljesítményt.
Az egyedülálló és szabadalmaztatott technológia most először áll áruszállítókban 
rendelkezésre.

FORRADALMI ÁTALAKULÁS A HŰTÉSI 
LÁNCBAN

100%-os hűtési kapacitás alacsony 
motorfordulatszámon
A Pulsor egyedülálló technológiája állandó 
optimális kapacitást biztosít az egész 
szállítási ciklusa során.

A VÁLASZUNK: A FORRADALMIAN 
ÚJ PULSOR SOROZAT.

AzE-Drive technológiából 
származó előnyök egy 
inverterrel és változtatható 
fordulatszámú hermetikus 
kompresszorral társulnak, egész 
nap állandó hűtést biztosít a 
Pulsor.

ALACSONY FENNTARTÁSI KÖLTSÉGEK 

20%-os üzemanyag-fogyasztás a lehűtés 
alatt
A kevesebb mozgó alkatrésznek 
ésszerelvénynek köszönhetően magas 
megbízhatósági szintet ér el az E-Drive 
technológiával tervezett Pulsor.
Az optimális flotta rendelkezésre állás 
mellett, a csökkentett karbantartási igény és 
a lehűtési fázishoz szükséges üzemanyag-
fogyasztás miatt alacsonyak a fenntartási 
költségek.

FENNTARTHATÓSÁG BIZTOSÍTÁSA

Az integráltság 75%-os javítása
A tömlők és szerelvények számának 
jelentős csökkentésével, a környezet 
védelme érdekében csökkent a hűtőközeg 
szivárgásából eredő a CO2 kibocsátás.
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Egyenletes és hatékony, a Pulsor 
alacsony motorfordulatszámokon is a 
hűtési teljesítmény 100%-t szolgáltatja az 
egész napos állandó hűtés biztosítására.

A Carrier E-Drive technológiának egy 
inverterrel és változtatható sebességű 
hermetikus kompresszorral való kombinálása 
révén hasznosítja a Pulsor a legújabb 
technológiai innovációkat.

1. LÉPÉS - GENERÁTOR

A szabadalmaztatott E-Drive 
technológia alakítja egy generátor 
segítségével a motor mechanikus 
teljesítményét elektromossággá. 

2. LÉPÉS - INVERTER

Egy inverterrel történik a kompresszorhoz vezetett 
elektromos energia egyedi hűtési igényeinek megfelelő 
szabályozása.

3 LÉPÉS AZ ÁLLANDÓ KAPACITÁS BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN

3. LÉPÉS - KOMPRESSZOR

Egy változtatható fordulatszámú 
hermetikus kompresszor működik 
az inverter kimenetének megfelelő 
különböző fordulatszámokon, miközben 
minden állandó kapacitást biztosít hűtési 
fázisban.

Kompresszor

Inverter

Generátor

MAXIMÁLIS HASZNOS ÜZEMIDŐT JELENT A MEGBÍZHATÓSÁG 

INNOVATÍV E-DRIVE 
A trélerekkel kapcsolatos hosszú 
tapasztalat hasznosításával, a 
fenntartási költségek csökkentésére, 
az E-Drive azáltal javítja a 
megbízhatóságot, hogy a szokásos 
meghibásodási forrásokat kevesebb 
mozgó alkatrész alkalmazásával, 
továbbá a szerelvényszám és 
tömlőhossz 85%-os csökkentésével 
küszöböli ki.

HATÉKONY INVERTER
Az inverterek használatával 
kapcsolatosan már sok és 
sikeres tapasztalat gyűlt össze a 
légkondicionáló iparban. 

EGYEDÜLÁLLÓ KOMPRESSZOR
A Pulsor vezérlése biztosítja, hogy 
a meghibásodás kockázatának 
és a karbantartási költségek 
csökkentésére a kompresszor mindig 
a megadott keretei között működjön.

Technológiai áttörés, melyben megbízhat
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ÁLLANDÓ HŰTÉS 
A gyors lehűtéssel együtt az alacsony 
motorfordulatszámon biztosított nagy kapacitás 
minden körülmények között lehetővé teszi a 
hőmérséklet visszaállítását: mint közlekedési 
dugók, leállások, többszörös ajtónyitás.
A szállítási ciklusa alatt állandó a kapacitás.

Egy lenyűgözően rövid lehűtési idővel 
és a pontos hőmérséklet-szabályozással, 
a Pulsor tökéletesen megfelel az olyan 
városközpontokban dolgozó ügyfelek  
számára, akik gyakori ajtónyitás mellett, kényes 
termékeket, többféle hőmérsékleten szállítanak.

Kiemelkedő hűtőlánc funkciók kisebb környezeti hatással

GYORS LEHŰTÉS
Gyorsabb gyors előhűtéssel a rakodás. A 
hagyományos technológiához viszonyítva 2-szer 
gyorsabb éri el a beállított értéket a Pulsor, mely 
egyúttal a lehűtés alatt 20%-os üzemanyag-
fogyasztás csökkenéssel is jár. A legfontosabb, 
hogy az ajtónyitások után gyorsan vissazáll a 
hőmérséklet.

SZÉLES HŐMÉRSÉKLET-TARTOMÁNY
-25°C és +50°C közötti külső hőmérsékletek 
esetén, az ilyen adott külményeknél a Pulsor eléri 
a -25°C +30°C-os hőmérsékletet*.
*függ a «K tényező» paraméter megadásától

PONTOS HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÁS
Garantálja árui minőségét a szállítás során. Mivel a 
kompresszor különböző sebességeknél dolgozik, 
a hőmérséklet +/- 0,8°C-os  
pontossággal van megadva*.
*A hőmérsékletszabályozás változhat a doboz  
alkalmazásától és specifikációitól függően

FENNTARTHATÓ MEGOLDÁS
A „Fenntartható megoldások” 
jelzést viseli a Pulsor sorozat, melyet 
világszerte kínál a Carrier. E címkét 
kizárólag olyan termékek viselik, 
melyek csökkentik a környezeti hatást. 

CSÖKKENTETT CO2 KIBOCSÁTÁS 
Az E-Drive technológia lehetővé teszi a szerelvények 
számának csökkentését és a tömlőhossz rövidítését, 
ezáltal drasztikusan csökken a szivárgások száma. 
A gyárban történik a hűtőközeg előzetes feltöltése, 
a hermetikus kompresszor is javítja a hűtőközeg 
megtartását. Évente átlagosan a hűtőközeg 2,5%-a 
szivárog el. Évente 75%-kal csökkenti a Pulsor a CO2 
kibocsátást.
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HATÉKONY GÉPKOCSIVEZETŐI 
TEVÉKENYSÉG 

A következőket jeleníti meg a 
gépkocsivezető számára a könnyen 
kezelhető és olvasható, vezetőfülkébe 
telepített kabinvezérlés:
• Raktér hőmérséklete
• Hőmérsékletváltozások
• Üzenetkódok

A gépkocsivezető könnyen beállíthatja:
• Megjelenítő fényerő
• Hőmérséklet beállított értéke
• Leolvasztási időköz
•  A szállított rakománynak megfelelő 

egységműködés

Felhasználóbarát rugalmas kezelőfelület

PULSOR 300 PULSOR 350 PULSOR 400 PULSOR 500 PULSOR 400 MT PULSOR 600 MT

KÖZÚTI MÓD 
HŰTÉSIKAPACITÁSA  
(Watt)

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

HÁLÓZATI MÓD 
HŰTÉSIKAPACITÁSA 
(Watt)

0°C/+30°C 2 610 3 160 3 615 3 985 3 870 4 555

-20°C/+30°C 1 310 1 805 1 920 2 180 1 990 2 385

FŰTÉSI KAPACITÁS (Watt) 1 500 2 100 3 000 3 000 legfeljebb 2 100 legfeljebb 3 000

LÉGSZÁLLÍTÁS (m3/h) 710 1 030 1 580 1 490 legfeljebb 1 030 legfeljebb 1 500

SÚLY (Kg) KOND. + IZPARILEC 108 113 121 130 legfeljebb 135 legfeljebb 150

MÉRETEK (mm) 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

HANGNYOMÁS (dB(A))* 57 57 57 57 57 57

TÖBB HŐMÉRSÉKLET ÁLTAL BIZTOSÍTOTT RUGALMASSÁG

Az E-Drive elektromos energiával, a hűtési kapacitástól független, javított 
fűtési kapacitást kínál a Pulsor. A gyors leolvasztás javítja a hatékonyságot.
A fűtő- és hűtőkapacitás mindenféle kombinációja rendelkezésre áll.
Az ultravékony párologtatók bő választéka áll rendelkezésre, beleértve a 
többtermékes szállításokhoz az MCV 850 függőleges párologtatót.
További részletekért forduljon a kereskedőjéhez.

AZ EGYEDI IGÉNYEINEK MEGFELELŐ PULSOR EGYSÉG KIVÁLASZTÁSÁRA A MŰSZAKI JELLEMZŐK TÁBLÁZATOT ELLENŐRIZZE.

OPTIMALIZÁLT EGYSÉGKEZELÉS

Designed with a new micro and logic, Pulsor will provide you with innovative functionalities to 
help you get the best out of your refrigeration unit: 

• Automatikus karbantartási üzenet
• Ajtókapcsoló (egy- és többhőmérsékletes)*
•  Párologtató vezetékköteg hosszabbítás 

külső párologtató számára (egy- és 
többhőmérsékletes)*

•  Tetőkivágás készlet / tetőre szerelési 
készlet*

• Vízleeresztő melegítő (egy hőmérséklet °C)*
•  Független hőmérséklet-szabályozás a 

DataCOLD hőmérséklet regiszter sorozat 
segítségével*

•  Valós idejű hűtőlánc felügyelet COLDTrans 
rendszer segítségével*

* Választható funkció

* Hálózati módban mérve
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ON CONTRACT

Plan ahead for peace of mind. Our 
everCOLD contract ensure your equipment 
is always operating at maximum efficiency.

MINŐSÉGI ALKATRÉSZEK

A megfelelő alkatrészek a megfelelő időben. 
Bízzon a Carrier eredeti nagy teljesítményű 
alkatrészekben és biztos lehet benne 
abban, hogy flottája profitál a legjobb 
minőségből, rendelkezésre állásból és 
költséghatékonyságból.

KITERJEDT HÁLÓZAT

Bízza szakemberekre a flottáját.
A legújabb készülékből származó előnyök 
által, 1 700 teljes egészében kiképzett 
technikus, 550 szervizállomáson áll készen 
arra, hogy menetkész állapotban tartsa a 
flottáját. Bárhol is van, a nap 24 órájában 
segítséget nyújtunk.

A hermetikus rendszer néhány mozgó alkatrésszel való kombinálása révén, kevesebb karbantartást igényel 
a Pulsor. Ha segítségre van szüksége, akkor költség megtakarításával és maximális hasznos üzemidőt 
biztosításával speciális diagnosztikai eszközök gondoskodnak a karbantartási idő minimális szinten tartásáról. 
Flottája hatékonysága növelésére egy sor szolgáltatást is kidolgoztunk.

Egy szakértői hálózattal együtt



CARRIER TRANSICOLD SZERVIZ
• 59 ország

• több mint 200 szerviztechnikus

• 24/7 szerviz 

• több mint 600 szerviz

SZERVIZ KÖZPONT 
FELDERÍTŐ
Töltsd le a mobil 
applikációt a legközelebbi 
szerviz megtalálásához. 
Elérhető Apple®* & 
Android™**számára.
* Apple® is a registered trademark of Apple Inc.
**Android™ is a trademark of Google Inc.

Fedezze fel a Pulsor webhelyét: www.carrierpulsor.com
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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

Több mint 600 szervizzel való kapcsolat

600 Carrier szervizállomás Európában, 
Oroszországban, Közel-Keleten és Afrikában


