SOLAR PANEL

Natural power
is always available
for your fleet

ΑΞΙΟΠΙΣΗ ΙΥΤ

Η αμηνπηζηία ηεο θπζηθήο ηζρύνο
Μηα βηώζηκε ιύζε γηα ηα αμεζνπάξ ζαο
Η αμηνπηζηία θαη ε δηαζεζηκόηεηα ηνπ ζηόινπ ζαο είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο ζηνηρείν ηεο κεηαθνξηθήο δξαζηεξηόηεηαο
θάζε επαγγεικαηία. Σν Solar Panel (ειηαθό πάλει) Carrier Transicold είλαη ε βηώζηκε ιύζε πνπ ζα ζαο επηηξέςεη λα
θάλεηε θαιύηεξε ρξήζε ηεο κπαηαξίαο ηνπ ςπθηηθνύ κεραλήκαηνο θαη ησλ αμεζνπάξ ζαο. Παξέρνληαο ηζρύ
αλεμάξηεηα από ηελ επνρή, ην ειηαθό πάλει είλαη κηα αζθαιήο θαη εύθνιε ιύζε γηα ηελ ηξνθνδνζία ησλ αμεζνπάξ
ζαο θαη ηελ θαιύηεξε αμηνπνίεζε ηεο κπαηαξίαο ησλ κνλάδσλ ξπκνπιθνύκελσλ. Απνιαύζηε ηελ εξεκία κε ιηγόηεξε
ζπληήξεζε θαη αληηθαηάζηαζε κπαηαξίαο γηα λα δηαζθαιίζεηε όηη ν ζηόινο ζαο είλαη πάληα ζην δξόκν.
™

Γηαηίζεηαη γηα όια αμεζνπάξ*:

™

*για άλλες εθαρμογές, επικοινωνήζηε με ηον διεσθσνηή πωλήζεών μας.
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ΜΙΑ ΛΤΗ ΒΙΩΙΜΗ ΙΥΤΟ

Φπζηθή δύλακε γηα ηα αμεζνπάξ ζαο
Η Carrier Transicold δεζκεύεηαη λα παξέρεη ζηνπο πειάηεο πξνεγκέλεο,
ελεξγεηαθά απνδνηηθέο θαη πεξηβαιινληηθά βηώζηκεο κνλάδεο ςύμεο.
Η λέα καο ιύζε βνεζά ηνπο πειάηεο καο λα βειηηώζνπλ ηε βησζηκόηεηα
ησλ ζηόισλ ηνπο, ελώ παξάιιεια βειηηώλεη ηελ απόδνζε ηνπο.

ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΒΔΛΣΙΣΟΠΟΙΗΗ ΓΙΑ ΣΙ ΜΠΑΣΑΡΙΔ ΣΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α

Δθηεηακέλε δηάξθεηα δσήο ηεο κπαηαξίαο θαη ιηγόηεξεο
εξγαζίεο ζπληήξεζεο ζην ζηόιν ζαο
Σν Solar panel επηηξέπεη κεγαιύηεξε ρξήζε ηεο κπαηαξίαο ησλ κνλάδσλ ςύμεο ζαο, θαζώο παξέρεη έλαλ αλεμάξηεην θαη θπζηθό
ηξόπν επαλαθόξηηζεο ηεο κπαηαξίαο ησλ ςπθηηθώλ κεραλεκάησλ ζαο. Ωο απνηέιεζκα, ε δηάξθεηα δσήο ηεο κπαηαξίαο
βειηηώλεηαη, ην θόζηνο εξγαζηώλ ζπληήξεζεο κεηώλεηαη, ελώ παξάιιεια απμάλεηαη ε δηαζεζηκόηεηα ηνπ ζηόινπ ζαο. Ο ρξόλνο
δηαθνπήο ιεηηνπξγίαο θαη ην θόζηνο ιεηηνπξγίαο κεηώλνληαη θαη ηα δύν, ελώ εμνηθνλνκείηαη θαη θαύζηκν, θαζώο ε κνλάδα δελ
ρξεηάδεηαη λα επαλεθθηλεζεί γηα ηε θόξηηζε ηεο κπαηαξίαο.
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Δθπνκπέο CO2

ΣΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΣΗΛΔΜΑΣΙΚΗ ΣΡΟΦΟΓΟΣΟΤΝΣΑΙ ΤΝΔΥΩ
Για την περαιτέρω υποστήριξη των συστημάτων τηλεματικής της Carrier Transicold, συμπεριλαμβανομένου του Lynx
Fleet, το Solar panel μπορεί να συνδεθεί απευθείας με την μπαταρία της τηλεματικής και να παρέχει σταθερή ισχύ,
προστατεύοντας το σύστημα τηλεματικής από εκφόρτιση, και συμβάλλοντας στη βελτιστοποίηση του προσδόκιμου
ζωής της μπαταρίας. Η ύπαρξη πλήρως λειτουργικών συστημάτων τηλεματικής διασφαλίζει τη βέλτιστη απόδοση του
στόλου σας και επιτρέπει την παρακολούθηση των λειτουργιών σας ανά πάσα στιγμή.
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Εμσηεξηθά
ραξαθηεξηζηηθά
πλνιηθό
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Ο ΣΟΛΟ Α ΠΑΝΣΑ ΣΟ ΓΡΟΜΟ

Απμήζηε ην πξνζδόθηκν δωήο ηεο κπαηαξίαο ζαο
Η Carrier Transicold γλσξίδεη πόζν ζεκαληηθό είλαη γηα ηηο εηαηξείεο κεηαθνξάο πξντόλησλ ςύμεο λα κπνξνύλ λα
βαζίδνληαη ζηνλ ζηόιν ηνπο. Οπνηνζδήπνηε ρξόλνο δηαθνπήο ιεηηνπξγίαο κπνξεί λα είλαη δαπαλεξόο, αιιά ην Solar
panel ζάο επηηξέπεη λα απνθύγεηε πξνβιήκαηα εθθόξηηζεο ηεο κπαηαξίαο θαη αθηλεηνπνίεζεο ηνπ ζηόινπ, κεηώλνληαο ην
θόζηνο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο. Τν ειηαθό πάλει ζα επηηύρεη βειηησκέλε ρξεζηηθόηεηα ηεο κνλάδαο ςύμεο ζαο,
πξνθαιώληαο κεγαιύηεξε δηάξθεηα δσήο.
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ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΟ ΝΑ ΔΩΣΟΥΜΕ
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ (EDGE) ΣΤΟ ΣΤΟΛΟ ΣΟΥ
Πεοιρρόςεοα από 600 κέμςοα ενσπηοέςηρηπ
Με πεξηζζόηεξεο από 600 ηνπνζεζίεο ζε όιε ηελ Δπξώπε, ηε Μέζε Αλαηνιή, ηελ Αθξηθή θαη ηε Ρσζία, ε Carrier
Transicold Europe παξέρεη ζηνπο πειάηεο ηεο έλα κεγάιν δίθηπν ζέξβηο θνξηεγώλ-ςπγείσλ θαη ξπκνπιθνύκελσλ.

Πεοιρρόςεοξι από 2.300 ςευμικξί
Γίλνπκε κεγάιε έκθαζε ζηελ ηερληθή εθπαίδεπζε θαη ηελ πξνκήζεηα αληαιιαθηηθώλ θαη έρνπκε αλαπηύμεη
ην πξόγξακκα PACE (Performance Assessment & Competitive Excellence) γηα λα δηαζθαιίζνπκε όηη ε ηαρύηεηα
θαη ε πνηόηεηα απόθξηζεο ζπκβαδίδνπλ.

Βξήθεια όλξ ςξ 24ωοξ, είμαρςε μόμξ έμα ςηλετώμημα μακοιά
Με ηελ ππεξεζία oneCALL™, ε νκάδα καο είλαη ζε εηνηκόηεηα γηα λα ζαο βνεζήζεη λα
επηζηξέςεηε ζην δξόκν ην ζπληνκόηεξν δπλαηό - 24/7/365.

Ποόγοαμμα πλήοξσπ έοβιπ – ρσμςήοηρηπ
Με ην πξόγξακκα πιήξνπο ζέξβηο – ζπληήξεζεο, κπνξείηε λα είζηε ζίγνπξνη όηη ζα ιάβεηε ην βέιηηζην επίπεδν
ππνζηήξημεο πξντόλησλ γηα λα δηαηεξήζεηε ηνλ ζηόιν ζαο απνηειεζκαηηθό θαη απνδνηηθό.
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