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FLEXIBILITATE MAXIMA 
SLXi, noul model de echipament frigorific pentru semiremorca de 
la Thermo King, stabileste noi standarde de fiabilitate, eficienta si 
performanta de neegalat. Control, conectivitate, sustenabilitate si 
personalizare: SLXi le are pe toate. Intoarceti pagina si apreciati de 
ce SLXi este cea mai buna alegere pentru afacerea dumneavoastra.



Alege, conecteaza, ai grija, controleaza.  
Ai incredere in SLXi. 

SLXi este oferit ca o gama extinsa de aparate 
mono si multi-temperatura, personalizate cu 
optiuni de imbunatatire a performantelor, 
pentru a va furniza exact capabilitatile de 
care aveti nevoie in afacerea dumneavoastra.

Gama de produse SLXi este rezultatul a multor mii de ore de cercetare. Insa nu ne-am limitat la cercetarea 
de laborator. In plus, am discutat cu sute de companii de transport si am analizat datele inregistrate de mai 
mult de o mie de echipamente in utilizare zilnica. Cunostintele acumulate ne-au permis sa evoluam platforma 
existenta SLX astfel incat sa va satisfaca nevoile, sa va depaseasca asteptarile si sa va deserveasca mai bine.

Ati solicitat usurinta in utilizare si 
eliminarea greselilor de operare. Panoul de 
comanda SR-3 ofera o varietate de profile 
de operare, care elimina erorile si sunt 
conform nevoilor operationale.

Tehnologia care 
ofera esentialul: 
controlul total.

Ne-ati transmis ca aveti nevoie sa alegeti 
profilul de utilizare, pentru optimizarea 
performantei si economiei, in functie de 
marfurile transportate. 

Acum puteti alege profilul 
ideal pentru utilizare.

Ati insistat pentru standarde inalte de 
calitate si suport pentru siguranta deplina. 
Am rafinat designul pentru reducerea 
uzurii componentelor extinzand durata de 
viata si micsorand costurile de intretinere. 

Puteti avea incredere ca livrati 
la cele mai inalte standarde.

Motoarele SLXi GreenTech respectă pe 
deplin limitele de emisie specificate în 
cea mai recentă modificare a Directivei 
UE privind echipamentele mobile 
(etapa V), începând cu 01/2019. Afacerea 
dumneavoastra este un angajament 
catre o conduita de responsabilitate 
asupra mediului inconjurator. SLXi reduce 
impactul incalzirii globale cu 45% si al 
emisiei de CO2 cu 15%.

Clientii dvs. vor recunoaste 
atentia fata de mediu.

Pentru un management eficient al flotei 
este nevoie de vizibilitate totala a 
statusului echipamentului si a marfurilor, 
la birou si in deplasare. Am decis ca SLXi 
sa devina primul echipament complet 
echipat telematic, prin instalarea 
dispozitivului de comunicatie TK BlueBox 
pe fiecare aparat.

Va puteti conecta 
oricand, de oriunde.

Combustibilul reprezinta mai mult de 
jumatate din cheltuieli, pe durata utilizarii.
Reducerea cu 10... 20% a consumului 
poate avea un impact major. 

SLXi permite scaderea majora
a costurilor de combustibil.

 
Descoperiti gama accesand: europe.thermoking.com/slxi

Optional pentru toate modelele

Disponibil pentru SLXi-300 si 
modelele SLXi-Spectrum
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i-Box

Informatii si conectivitate 24/7, in standard

Conectivitate totala cu noua interfata de comunicare  
TK BlueBox, incluzand Bluetooth® 

FIECARE SLXi este echipat cu interfata de comunicare TK BlueBox si Bluetooth® in standard, devenind primul 

echipament complet configurat pentru comunicatie din industrie. Construit de Thermo King pentru transporturi, 

TK BlueBox a fost dezvoltat pe o perioada de 10 ani de testari in exploatare. Conectivitate totala inseamna 

accesarea datelor necesare administrarii pro-active a complexitatii unei flote moderne.

 
FIECARE SLXi permite comunicatia gratuita Bluetooth® cu telefonul sau tableta. Aplicatia poate fi instalata pe 

dispozitive iOS sau Android. Serviciul mobil celular este disponibil contra-cost.

Obtinerea informatiilor in timp real va permite vizualizarea si monitorizarea urmatorilor parametri:

» Valoarea temperaturii selectate (set point), temperatura la retur si la refulare

» Deschiderea usilor

» Nivelul de combustibil

» Alarme de functionare

» Mod functionare

» Locatiile centrelor service si informatiile de contact.

FIECARE SLXi dispune de capabilitatea comunicatiei dublu-sens. Acum puteti sa va conectati si sa utilizati 

echipamentul de unde va aflati. 

Utilizand controlul la distanta, puteti sa efectuati urmatoarele operatiuni:

» Pornirea sau oprirea agregatului 

» Schimbarea valorii de temperatura (set point)

» Initierea decongelarii

» Test de functionare inainte de cursa 

» Stergerea alarmelor

» Schimbarea modului de functionare (Continuu sau Start/Stop).

Toate produsele sunt dezvoltate in acord cu standardele GAMP.

John Collins, Sofer
Livrari produse farmaceutice

Biroul meu, cabina.  
Conecteaza-ma si castig.

“Deseori, transportand marfuri cu valoare foarte mare, am nevoie 
sa fiu informat despre producerea unui eveniment neprevazut sau 
problema tehnica. Orice minut conteaza, am un mare avantaj sa 
gestionez functionarea echipamentului direct din scaunul soferului.”

TouchPrint
Inregistrarea temperaturii si 

imprimare pentru trasabilitate

Optiuni conectivitate
via API, expansion board*, 

CanBus*

Panou comanda SR-3
Diagnostic la distanta pentru 

protectia totala a marfurilor, 

capabilitate comunicatie  

dublu-sens

Noul portal TracKing™
Management avansat on-line 

flota si temperatura, capabilitate 

comunicatie dublu-sens 

i-BOX
Permite transfer de date cu o alta 

platforma de comunicatie

TK REEFER APP
 » Gratuit

 » Usor de instalat pe smartphone/tableta

 » Disponibil pentru iOS si Android

 » Pregatire Bluetooth®

 » Capabilitate comunicatie dublu-sens

NOU!

Atentionare: Dispozitivele mobile nu se utilizeaza pe timpul conducerii. 

Interfata de comunicatie
TK BlueBox
Standard pe modelele SLXi,

informatii in timp real, 

comunicatie dublu-sens

CONECTAT ORICAND, ORIUNDE.

* imbunatatiri viitoare6 7SLXiSLXi



Minimizarea Costului Total de Utilizare 

Un echipament frigorific, ca orice echipament industrial, trebuie să livreze o rentabilitate a investiției, care 
este cuantificată prin calcularea costului total de utilizare.

 » Cheltuielile cu combustibilul reprezinta în mod uzual mai mult de 50% din Costul Total de Utilizare, pentru 
primii 7 ani de activitate. SLXi a fost optimizat pentru a oferi economii substanțiale de 10-20% *, în medie, 
în comparație cu modelul precedent. 

 » Costurile de întreținere pot fi gestionate și pot fi previzionate, prin alegerea unui contract de servicii, cum 
ar fi cele oferite sub sigla ThermoKare.

 » Prețul de achiziție este partea cea mai vizibilă a Costului Total de Utilizare, dar nu cea mai consistenta. 
Cumpărarea ieftina este rareori înțeleapta. Prețul plătit acoperă mult mai mult decât valoarea 
echipamentului. Acesta acoperă, de asemenea, serviciile, calitatea, fiabilitatea, inovația și multe altele.

 » Costurile de operare pot fi reduse prin selectarea atentă a profilului de operare corect pentru fiecare 
aplicatie. Reprezentantii Thermo King au o expertiză considerabilă în acest domeniu.

 » Câștigurile de productivitate pot fi realizate prin utilizarea instrumentelor de gestionare a flotei, fiind 
accesibile cu solutia telematica TK BlueBox, acum standard pentru toate unitățile SLXi.

 » Valoarea de revanzare a echipamentelor Thermo King este legendara. Asteptati-va sa vindeti 
semiremorcile uzate echipate cu SLXi mai rapid si la un pret mai bun decat cele ale competitiei. 
 
*Depinde de profilul de operare

Cost intretinere 

Productivitate

Cost combustibil Cost operare 

€

Valoare revanzare

COSTUL 
SCADE

Cea mai buna alegere pentru afacerea dvs.

Economie de combustibil prin controlul precis al temperaturii 
În urma analizei datelor de la peste o mie de echipamente de transport în utilizare pe mai multe continente, a 
devenit clar faptul că majoritatea unităților frigorifice nu sunt setate pentru performanțe optime și economie de 
combustibil. Studiul atent a sute de aplicații ne-a ajutat să formulam profiluri de funcționare care sunt adaptate 
diverselor aplicatii de transport cu temperatura controlata.

SLXi vă va oferi o gamă de profiluri, variind de la un control exact al temperaturii (la zecime de grad) pentru 
marfuri extrem de sensibile, la reducerea substanțială a consumului de combustibil pentru încărcături mai 
puțin sensibile. Reprezentantii noștri au fost instruiți pentru a vă ajuta să setati parametrii de funcționare 
exact la cerințele dumneavoastră specifice. Acest lucru va va asigura că marfurile sunt menținute în stare 
perfectă și că beneficiile dumneavoasta sunt maxime.

Pentru economie, un condensator cu 27% marit permite reducerea turatiei motorului si micsorarea 
consumului de combustibil, in acelasi timp cu mentinerea sau cresterea capacitatii si a debitului de aer. 

Pentru Controlul de Precizie al Temperaturii (PTC), folosim cea mai recenta tehnologie a regulatorului de 
sarcina electronic (ETV*), precum si valva secventiala de inalta frecventa pentru conducta de refrigerant lichid 
la nivelul vaporizatorului suplimentar. Aceasta conduce la o scadere rapida a temperaturii, fara socuri termice, 
minimizand pierderea in greutate prin evaporare si marind durata de valabilitate a produselor proaspete.

Utilizand capacitatea si functionalitatile ultimei editii a panoului de comanda SR-3, avand parametrii de 
operare particularizati OptiSet™ Plus, asiguram cele mai bune setari pentru cerintele dumneavoastra si 
eliminarea virtuala a riscului greselilor de operare.
 
*SLXi-300, SLXi-400 si SLXi Spectrum 

“In domeniul in care activez, tot 
timpul fac alegeri. Este foarte bine 
ca SLXi dispune de o paleta larga de 
profiluri de operare. Pot economisi 
timp si bani, alegand varianta cea 
mai potrivita, de la controlul precis 
al temperaturii la o economie reala 
de combustibil.”

Am  
puterea de a alege.

Jeremy Boyle, Manager Transporturi

Responsabil cu intretinerea si optimizarea flotei

Valoare furnizata
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Va ajutam sa aveti grija de mediul inconjurator 

Fiecare activitate de transport si logistica de succes presupune sustenabilitate ca si valoare de baza. 
Reducerea impactului asupra mediului poate lua mai multe forme, inclusiv:
 »  reducerea emisiilor (esapament, CO2, zgomot)
 »  reducerea consumului (energie, combustibil fosil) 
 » reducerea reziduurilor (deseuri, apa uzata, ineficienta operationala).

Thermo King are întotdeauna o poziție de lider atunci când este vorba de durabilitate. Ingersoll Rand a făcut 
un angajament public în septembrie 2014, pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de seră operaționale 
(GES) cu 35% și GES legate de produs cu 50% până în anul 2020.

 » În calitate de cea mai ecologica unitate Diesel de semiremorca de pe piață, modelul SLXi dispune de 
caracteristici care vă permit să reduceti în mod substanțial amprenta asupra mediului prin utilizare, în 
acelasi timp îmbunătățind profitabilitatea.

 » Tehnologia micro-channel a schimbatoarelor de caldura reduce cantitatea de refrigerant si riscul pierderilor.
 »  Un motor industrial cu injecție directă, ce funcționează la turație redusă, asigurand energie curată.
 »  Modelul SLXi este construit in centrul de productie Thermo King Irlanda, conform certificarilor procesului de 
fabricatie ISO 14000 si 18001 si prin realizarea de zero deseuri.

 » Toate unităţile de refrigerare SLXi sunt echipate cu motoare GreenTech de la Thermo King, cu design 
industrial, injecţie directă ca standard și turaţie nominală redusă . Aceste motoare reduc drastic emisiile, 
deșeurile și poluarea fonică, respectand cele mai stricte standarde ale UE.  
Motoarele GreenTech                sunt cele mai curate motoare de pe piața echipamentelor frigorifice, acestea 
sunt în special pe deplin conforme cu criteriile de emisie specificate în ultima revizuire a legislației europene 
(NRMM etapa V), începând cu luna Ianuarie 2019.

* In medie, comparativ cu modelul anterior
** Comparativ cu refrigerantul R-404A

10 ... 20%* 

economie 
combustibil

Emisii NOx 
-15%*

Incalzire globala
-45%** 
cu R-452A

-2,4 tone* 
pe an

Calitatea pe care va puteti baza 

De fiecare dată când transportati marfă sensibilă la temperatură controlata pentru clienții dvs., puneti in joc 

reputatia companiei. Pentru a face acest lucru, trebuie să aveti încredere totală în echipamentul utilizat și 

suportul pe care il primiti. 

Thermo King a fost văzut întotdeauna ca o marca de calitate de clasă mondială, fiabilitate și servicii de 

back-up ca ingrediente cheie. Cu SLXi, pasiunea noastră pentru îmbunătățire continuă are ca rezultat un 

echipament pe care vă puteți baza zi și noapte, în cele mai dificile condiții. Putem face acest angajament față 

de clientii nostri, bazati pe un studiu efectuat pe teren la nivel mondial și testarea de laborator exhaustivă. 

Ca utilizator de SLXi, vă veți bucura de siguranta totală. 

 » Condensatorul marit cu 27% permite reducerea turatiei motorului si minimizeaza uzura componentelor. 
 » Durabilitatea de exceptie a componentelor mareste perioada de utilizare si micsoreaza costurile intretinerii.
 » Sasiul vopsit in camp electrostatic furnizeaza protectie la coroziune pe toata durata utilizarii.
 » Reteaua de service internationala garanteaza un partener calificat, oricand este nevoie.

Daca am incredere  
in agregat si servicii,  
castig.

“Datorita valorilor mari ale 
marfurilor transportate, am 
nevoie de performanta de 
exceptie, calitate si eficienta. 
La urma urmei, asta este ceea 
ce au nevoie clienții noștri, in 
permanenta.”

Bertrand Lamet, Proprietar companie  

Responsabil pentru calitate si eficienta 11SLXi10 SLXi



Managementul complet al temperaturii 

În timp ce panoul de comanda SR-3 are multe caracteristici noi care permit personalizarea, controlul 
temperaturii si optimizarea consumului, veți descoperi că meniul de baza a fost pastrat, pentru a reduce la 
minimum instruirea suplimentară. 
Ca de obicei, un curs interactiv este disponibil pentru training. 

Un afisaj simplu, intuitiv, multi-limbaj, avand multiple functiuni, inclusiv:
 » Schimbarea valorii de temperatura (set point)
 » Alegerea alarmelor si a meniurilor
 » Monitorizarea performantelor sistemului
 » Initierea testului de inceput de cursa
 » Vizualizarea zonelor in acelasi timp
 » Inregistrarea tuturor parametrilor operationali
 » Monitorizarea simultana a zonelor pentru aplicatii multi-temperatura
 » Verificarea nivelului de combustibil*
 » Descarcarea datelor din CargoWatch™ si actualizare software prin port USB.

Protectia marfurilor este asigurata de o serie de caracteristici, incluzand:
 » Tastatura cu cod de acces
 » Blocarea modului de functionare
 » Corectie automata a fazelor (~400 V)
 » Auto-comutare Diesel/electric
 » Avertizare set point
 » Software Wintrac™ pentru arhivare si analiza datelor
 » Protectie impotriva congelarii de suprafata a produselor
 » Monitorizare avansata a sistemului si notificarea alarmelor
 » Sistemul Control de Precizie al Temperaturii (PTC), pentru echipamentele multi-temperatura
 » Gama completa de instrumente de înregistrare a datelor, de gestionare și de analiză.

CargoWatch™
Inregistrator de date de înaltă performanță pentru respectarea deplină a cerintelor UE. Începând cu luna 
ianuarie 2006, înregistrarea datelor in transportul alimentelor congelate rapid a fost o cerință europeană 
(Regulamentul 37/2005). SLXi are in standard înregistrator de date inclus. Pentru a asigura conformitatea 
totală, CargoWatch ™ este un înregistrator complet independent, aprobat, cu următoarele opțiuni:
 » Sase senzori de temperatura
 » Patru senzori deschidere usa
 » Senzor de umiditate
 » Aproximare a datelor
 » Alarme programabile pentru iesirea din intervalul de temperatura.

Panoul de comanda SR-3 – controlul total 

Wintrac™
Program Windows®, usor de utilizat, pentru descarcari 
rapide de date, arhivare si generare rapoarte personalizate 
in format grafic sau tabelar.

OptiSet™ Plus**
Parametrii de operare pre-setati pot fi incarcati de catre 
un service Thermo King. Astfel, se ajusteaza performanta 
echipamentului in raport cu cerintele precise si unice ale 
fiecarui tip de produs. Aceasta furnizeaza economia utilizarii 
si protectia marfurilor, in acelasi timp reducand substantial 
riscul de eroare al operatorului.

ServiceWatch™
Un inregistrator de functionare este integrat si furnizat 
in echiparea standard.
 » Permite diagnoza rapida si precisa a defectiunilor
 » Reduce perioada de imobilizare si timpul de manopera
 » Pastreaza in memorie modul de functionare al sistemului 
si caracteristicile de performanta.

Capabilitati de comunicare extinse
Panoul de comanda SR-3 este construit sa permita un 
transfer rapid de date, comunicatie flexibila, incluzand 
incarcarea profilelor de temperatura, actualizari software 
sau descarcari de date (temperatura sau diagnoza). Pentru 
transferul rapid de date si management, se pot utiliza:
 » Conexiunea prin cablu: atunci cand se utilizeaza un laptop 
cu software Wintrac™ instalat

 » Portul USB: furnizat in standard, elimina necesitatea 
utilizarii unui laptop si a cablurilor

 » Conexiunea GPRS: prin echipamentul TracKing™, ce 
permite managementul on-line al flotei si temperaturii

 » Comunicatia Wireless: clientii cer trasabilitate precisa, 
astfel transportatorii au nevoie de mijloace simple si 
eficiente de accesare a datelor critice. Panoul SR-3 permite 
imbunatatiri, fiind pregatit pentru conexiuni wireless.

“Trebuie sa livrez clientilor nostri, 
zi si noapte, tot ceea ce transport. 
Aceasta inseamna livrari la timp, la 
temperatura solicitata. Fara scuze. 
Pentru a face acest lucru, am nevoie 
de un echipament usor de utilizat. 
Si daca ceva este in neregula, 
trebuie sa stiu cum sa procedez. 
Avand controlul situatiei, este mai 
usor sa-mi fac datoria, oricand.”

Usor de utilizat. 
Usor de controlat.

*Necesita montajul senzorului de nivel combustibil **Numai pentru modelele mono-temperatura

John Collins, Sofer
Livreaza farmaceutice
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Zgomotul este considerat un poluant al mediului. De zeci de ani, Thermo King a avut ca prioritate majora 
atenuarea zgomotului pentru toata gama de produse. Cumparatorii echipamentelor pentru controlul 
temperaturii trebuie sa se asigure ca nivelul de zgomot in functionare nu depaseste limitele admise (de 
exemplu, distributia in centrele oraselor, in care zgomotul trebuie sa fie mentinut in limite foarte stricte).

In gama produselor SLXi, oferim trei nivelui de atenuare a nivelului de zgomot:
 » Echipamentul standard SLXi, cel mai bun in domeniu ca nivel de zgomot, datorita componentelor anti- 
fonice, turatiilor scazute ale motorului si masurilor extensive de reducere a zgomotului incluse in design.

 » Kit-ul de atenuare Whisper™Whisper™, care poate fi montat optional, disponibil pentru cele mai multe 
modele,furnizand reducerea nivelurilor de zgomot.

 » Versiunea certificata PIEK Whisper™ Pro, disponibila pentru modelele SLXi-300 si SLXi-Spectrum 
(multi-temperatura), care:

 »  Este compatibila cu cele mai stricte norme si standarde de nivel de zgomot
 » Nu necesita interventia manuala pentru activarea sau dezactivarea modului PIEK
 » Nu implica costuri suplimentare de montaj sau service, fiind o piesa monobloc instalata frontal
 » Dispune de un panou comanda dedicat, care monitorizeaza timpul si pozitia GPS, pentru a comanda 
intrarea agregatului in modul PIEK.

Functionare silentioasa 
pentru acces urban

Cele mai multe produse medicale și biologice trebuie să fie mentinute strict la temperatura controlată in 
fiecare etapă de producție și de distribuție. Imposibilitatea de a face acest lucru nu numai că riscă pierderea 
unor marfuri de foarte mare valoare, dar poate pune în pericol, de asemenea, sănătatea publică și siguranța 
pacienților. Datorita cerintelor speciale ale acestui sector, Thermo King a elaborat TK PharmaSolutions, o 
platforma de aplicatii si servicii, adresate nevoilor precise ale industriei farmaceutice.

In cadrul TK PharmaSolutions, Thermo King a dezvoltat un protocol Good Distribution Practice (GDP), cu 
supervizare si validare de catre specialisti independenti din industria farmaceutica. Aceasta urmează liniile 
directoare ale UE pentru a conferi calificarea design-ului, instalarii, operarii și performanței.

Modelul SLXi se alătură acum gamei de echipamente calificate GDP pentru transportul cu temperatură 
controlată a produselor farmaceutice sensibile. Sistemul de urmărire și monitorizare de la distanță în timp 
real TracKing™ permite detectarea abaterilor de temperatură și acțiune imediată pentru siguranta marfurilor. 
TracKing™ este acum validat GAMP5.

Contractul de service Thermo King PharmaAssist ajuta utilizatorii sa gestioneze mai bine riscurile pe intreaga 
perioada de utilizare a echipamentului. Serviciile includ calibrare anuala, intretinere preventiva, asistenta 
prioritara in caz de defectiune, precum si acces la portalul iKare pentru documentare completa.

Transport farmaceutice 
conform standardelor GDP 

Nivel zgomot (dBA)

SLXi WhisperTM ProSLXi WhisperTMSLXi Standard

dBA
60

60

63 67

65
70

dBA
60

60

62

65
70

Turatie ralanti motor Antrenare electrica

dBA
60

66

70

65
70

Turatie nominala motor

Pentru mai multe informatii despre TK PharmaSolutions, accesati europe.thermoking.com
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Configurati echipamentul conform cerintelor

Thermo King ofera o gama larga de optiuni si accesorii, astfel incat va puteti 
configura SLXi conform cerintelor specifice activitatii desfasurate. Indiferent ca va 
doriti a va gestiona mai bine combustibilul, controla mai precis temperatura sau 
sa va mentineti acumulatorul incarcat, dispunem de solutii deja testate, pentru a 
satisface cerintele in domeniu.

Monitorizare si Afisare
 » Inregistrator TouchPrint

 » Display Combo

 » Panou comanda suplimentar

 » Panou comanda la nivel

Management aer/temperatura
 » Difuzor de aer (Air Chute)

 » Controlul aerului refulat (DAC)

 » Control de precizie al 

temperaturii (PTC)

Putere
 » Acumulator EnergyOne

Management acumulator

Incarcare
 » Incarcator panou solar

 » Incarcator baterie oblon 

Mentinere
 » Deconector voltaj scazut (LVD)

Management combustibil

Vizualizare
 » Monitorizare la distanta prin 

TracKing

 » Display nivel combustibil

Stocare
 » Rezervor 230 litri plastic

 » Rezervor 190 litri aluminiu

 » Rezervor 100 litri aluminiu

Filtrare
 » Filtru cu amorsare

 » Filtru cu incalzire (optional)

 » Separator apa

Masurare
 » Senzor nivel - variante: 

ultrasonic, electric sau mecanic

Pentru mai multe informatii despre optiuni si accesorii, accesati: europe.thermoking.com

Management  
echipament

Protectie
 » TK PharmaSolutions

 » Senzori usa

 » Protectie vaporizator

 » Bare protectie exterioara
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Specificatii

DIMENSIUNI (MM)

2076

2279

430

S-3

S-2

Thermo King garanteaza produsele pentru 
defecte de material sau fabricatie, in perioada de 

garantie specificata. Conditiile de garantie specifice 
Thermo King sunt disponibile la cerere.

CONDITII GARANTIE

SLXi-200 SLXi-300
SLXi-300
Whisper 

Pro *
SLXi-400 SLXi

Spectrum

SLXi 
Spectrum
Whisper 

Pro *

CAPACITATE FRIGORIFICA: CAPACITATE NOMINALA DE RACIRE LA 30°C TEMPERATURA EXT., IN CONDITIILE A.T.P.
Temperatura aerului 
de retur vaporizator °C 0°C -20°C 0°C -20°C 0°C -20°C 0°C -20°C 0°C -20°C 0°C -20°C 

Functionare Diesel W 13500 7500 15000 7900 16500 9400 18700 10000 19100 9000 18400 9000

Antrenare electrica W 10500 5900 11900 6200 10100 5800 13200 7100 11200 6100 10500 6100
Functionare Diesel/ 
Mod PIEK W - - - - 10800 6500 - - - - 12400 5800

CAPACITATE INCALZIRE: TEMPERATURA INTERIOARA + 2°C
Functionare Diesel 

(Temperatura exterioara: -20° C)
W 8000 12000 12000 13300 12000 12000

DEBIT DE AER: TURATIE MARITA
Flux de aer @ 0 Pa 
presiune statica m3/h 5000 5000 5000 5500 5000 5000

Flux de aer semiremorca 
incarcata m3/h 4680 4680 4680 5100 4680 4680

Lungime caroserie m 15 15 15 16 15 15

Viteza aer racit m/s 14 14 14 16 15 15

GREUTATE (INCLUSIV ACUMULATOR)

Model 30: racire si incalzire, 
antrenare la motor Diesel kg 737 737 822 737 759 844

Model 50: racire si incalzire, 
antrenare la motor Diesel si 
electric in stationare

kg 793 793 878 792 814 900

MOTOR: EMISII SCAZUTE, 4 CILINDRI, RACIT CU LICHID

Model TK486V TK486V TK486V TK486V TK486V TK486V

Putere kW 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9

Interval intretinere hrs 3000 3000 3000 3000 3000 3000

COMPRESOR: ALIAJ USOR DE ALUMINIU, 4 CILINDRI, CU FILTRU ULEI BY-PASS
Model X430 C5 X430 C5 X430 C5 X430 C5 X430 C5 X430 C5

Capacitate cilindrica cc 492 492 492 492 492 492

MOTOR ELECTRIC IN STATIONARE

Voltaj / faze / frecventa V/Ph/
Hz 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 

Putere kW 9,3 9,3 9,3 9,3 9.3 9,3

REFRIGERANT: R-452A POTENTIAL DISTRUGERE OZON ZERO (ODP), APROBAT INTERNATIONAL
Cantitate kg 5 5 5 5,5 9,5 ** 9,5 **

INTERVAL SCADERE TEMPERATURA
+20°C la -20°C (min) 160 150 130 120 / /

 
*Versiunea certificata PIEK cu functionare automata turatie ralanti/turatie normala  
** Cantitatea de refrigerant poate fi diferita, in functie de varianta multi-temperatura
Specificatiile pot fi modificate fara anunt prealabil.

S-2 S-3 S-2 + S-2 S-2 + S-3 S-3 + S-3 S-4.2

AER RETUR 
VAPORIZATOR 0°C -20°C 0°C -20°C 0°C -20°C 0°C -20°C 0°C -20°C 0°C -20°C

Capacitate (pana la) W 6700 4000 8500 5000 10700 6050 12400 7100 13300 7100 9900 5500

DEBIT DE AER

Flux de aer @ 0 Pa 
presiune statica

m3/h
1400 2050 2700 2800 3900 2320

Viteza aer racit m/s
9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5

GREUTATE

kg 36 51 87 102 102 65

S-4.2

760

200

1000

1000 1100

200

988 1250

152
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a

b

P3

a2

b

P2

a

b

P

ba

M

Configuratii Multi-Temperatura

TEMPERATURA ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3

UNITATE BAZA VAPORIZATOR SUPLIMENTAR VAPORIZATOR SUPLIMENTAR

Debit 
de aer

Capacitate 
Frigorifica(1) Model Debit 

de aer
Lungime
maxima (2)

Capacitate 
Frigorifica(1) Model Debit 

de aer
Lungime
maxima (2)

Capacitate 
Frigorifica(1)

(°C) (m3/h) (W) (m3/h) (metri) (W) (m3/h) (metri) (W)

M
0/30°C

5000
15050

S2 1400 a = 3,5
6700

S2 1400 b = 3,5
6700

-20/30°C 8550 4000 4000

N
0/30°C

5000
15050

S3 2050 a = 5,3
8500

S3 2050 b = 5,3
8500

-20/30°C 8550 5000 5000

O
0/30°C

5000
15050

S3 2050 a = 5,3
8500

S2 1400 b =3,5
6700

-20/30°C 8550 5000 4000

P1
0/30°C

5000
15050

S2+S2 2700 a = 7,1
10 700

S3 2050 b = 5,3
8500

-20/30°C 8550 6050 5000

P2
0/30°C

5000
15050

S4.2 2320 a = 6,0
9900 (3)

S3 2050 b = 5,3
8500

-20/30°C 8550 5500 (3) 5000

P3
0/30°C

5000
2050

S4.2 2320 a = 6,0
9900 (3)

S4.2 2320 b = 6,0
9900 (3)

-20/30°C 4450 5500 (3) 5500 (3)

Q
0/30°C

5000
15050

S3+S3 3900 a = 9,5
13 300

S3 2050 b = 5,3
8500

-20/30°C 8550 7100 5000

R
0/30°C

5000
15050

S2 1400 a = 9,5
6700

S2 1400 b = 9,5
6700

-20/30°C 8550 4000 4000

U
0/30°C

5000
15050

S2 1400 a = 9,5
6700

S3 2050 b = 8,0
8500

-20/30°C 8550 4000 5000

a

b

II

a

b

GG

a
JJ

a

HH
ba

NN

M

ba

OO

a

b

QQP1

P2

P3

b

a

RR

Dispunere zone

2 zone

Dispunere zone

3 zone

2-zone (transversal) 3-zone (transversal)2-zone (longitudinal) 3-zone (longitudinal)

b

a

UU

(1) Capacitate individuala pe fiecare zona.
(2) Dimensiuni maxime recomandate: acestea sunt exprimate functie de necesarul de debit si viteza aerului. Pentru fiecare aplicatie este necesar un calcul specific, 
bazat pe urmatorii parametri: coeficient transfer termic izolatie k = 0,4W/m2K, lungime interioara de pana la 13,5 m, inaltime de pana la 2,5 m, latime de pana la 
2,5 m, marfa fara degajare de caldura. Pentru informatii si configurare, contactati reprezentantul Thermo King din zona dumneavoastra. 
(3) Date preliminare. Certificare ATP in derulare.

TEMPERATURA ZONA 1 ZONA 2

UNITATE BAZA VAPORIZATOR SUPLIMENTAR

Debit 
de aer

Capacitate  
frigorifica (1) Model Debit 

de aer
Lungime 

maxima (2)
Capacitate

frigorifica (1)

(°C) (m3/h) (W) (m3/h) (metri) (W)

A
0/30°C

5000
15050

S2 1400 a = 3,5
6700

-20/30°C 8550 4000

B
0/30°C

5000
15050

S3 2050 a = 5,3
8500

-20/30°C 8550 5000

C1
0/30°C

5000
15050

S2+S2 2700 a = 7,1
10 700

-20/30°C 8550 6050

C2
0/30°C

5000
15050

S4.2 2320 a = 6,0
9900 (3)

-20/30°C 8550 5500 (3)

D
0/30°C

5000
15400

S2+S3 2800 a = 7,2
12400

-20/30°C 8200 7100

E
0/30°C

5000
15050

S3+S3 3900 a = 9,5
13300

-20/30°C 8550 7100

G
0/30°C

5000
15050

S2 1400 
a = 0,8 6700

-20/30°C 8550 b = 9,5 4000

H
0/30°C

5000
15050

S2+S2 2700 a = 0,8
10 700

-20/30°C 8550 6050

I
0/30°C

5000
1050

S3 2050
a = 1,25 8500

-20/30°C 8550 b = 9,5 5000

J
0/30°C

5000
15050

S3+S3 4000 a = 1,25
13300

-20/30°C 8550 7100

A

a

A

a

BB

C

a

C1 C2

a

C2

D

a

D

E

a

E

(1) Capacitate individuala pe fiecare zona
(2) Dimensiuni maxime recomandate: acestea sunt exprimate functie de necesarul de debit si viteza aerului. Pentru fiecare aplicatie este necesar un calcul specific, 
bazat pe urmatorii parametri: coeficient transfer termic izolatie k = 0,4W/m2K, lungime interioara de pana la 13,5 m, inaltime de pana la 2,5 m, latime de pana la 
2,5 m, marfa fara degajare de caldura. Pentru informatii si configurare, contactati reprezentantul Thermo King din zona dumneavoastra.
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RETEAUA NOASTRA DE SERVICE 
ORICAND, ORIUNDE, MEREU PREZENTA

CERTI-TECH

RETEAUA DE SERVICE A REPREZENTANTILOR 
THERMO KING ESTE CEA MAI 
EXTINSA DIN INDUSTRIE
 » Peste 500 de centre service autorizate, in 75 de tari
 » 1400 tehnicieni scolarizati si certificati Certi-Tech, cu calificare nivel 
Gold, Silver si Bronze

 » Disponibilitate 24/7

GASITI CEL MAI APROPIAT CENTRU SERVICE CU APLICATIA ON-LINE: 

DEALERS.THERMOKING.COM

ÎNTOTDEAUNA INSISTAŢI 
PENTRU PIESE DE SCHIMB 
THERMO KING ORIGINALE

TELEMATICE: 
SERVICII INTELIGENTE SI
GESTIONAREA DATELOR

Industria de transport a fost întotdeauna în legătură 
cu conectivitatea. Oferă produse consumatorilor 
din întreaga lume și a facilitat o piață globală. 
Astăzi, conectivitatea are un rol și mai mare datorită 
tehnologiilor avansate care se afl ă la îndemâna 
noastră. Portofoliul de telematică Thermo King oferă 
soluții inovatoare de stocare, transfer și gestionare 
a datelor, oferindu-vă avantajul competitiv în ceea 
ce privește siguranța alimentară, conformitatea cu 
reglementările, utilizarea flotei și controlul datelor.

TK BlueBox, TracKing, Wintrac sunt doar cateva 
exemple. Pentru mai multe informatii, accesati: 
europe.thermoking.com/telematics

THERMOKARE 
SERVICE SOLUTIONS 

MAI MULTE SERVICII

 9 Asistenta de urgenta

 9 Contracte de service

 9 Piese de origine Thermo King

 9 Optiuni si Accesorii

 9 Service mobil

 9 Calibrare senzori, test de 

etanseitate

 9 ...

Ca proprietar de echipament Thermo King, ați 
investit în tehnologie de încredere și dovedită. 
Prin urmare, atunci când vă intrețineți unitatea, 
este logic să alegeți piese de schimb originale.
Este liniștitor să știți că fiecare componentă a fost 
testată în mod exhaustiv la aceleași standarde de clasă 
mondială ca și echipamentul Thermo King. Piesele 
de schimb originale durează mai mult și asigură 
funcționarea în mod fiabil zi după zi, an după an.

Discutați cu reprezentantul Thermo King pentru a 
găsi cea mai bună soluție pentru nevoile dvs., știind 
că obțineți întotdeauna cele mai bune rezultate.

ThermoKare este o selecție completă de soluții pentru 
contractele de servicii destinate optimizării eficienței 
flotei, minimizării costurilor de operare și maximizării 
valorilor de revânzare a echipamentelor.
Când alegeți un program ThermoKare, lăsați-i 
pe experți să vă ofere servicii flotei în timp ce vă 
concentrați asupra afacerii dvs. Reprezentantul 
Thermo King va avea grijă de planificarea întreținerii, 
programarea, interpretarea facturilor și administrarea 
generală a flotei.

ThermoAssistance este un serviciu de urgență 
internațional care vă pune în contact cu un 
reprezentant autorizat Thermo King, ori de câte ori 
este nevoie. Este disponibil în Europa 24/7/365.



TERMOPORT  
București
Șos. București 314 
077055 - Ciorogîrla
Tel: 0213143555
info@termoport.ro

TERMOPORT  
Bacău
Calea Bârladului 248B
600388 - Bacău
Tel: 0234520036
bacau@termoport.ro

TERMOPORT  
Brașov
Str. Avram lancu 80
505600 - Sacele, Brașov
Tel: 0268515595
brasov@termoport.ro

TERMOPORT  
Cluj
DN1, Km 453
407501 - Copăceni
Tel: 0374203184
cluj@termoport.ro

TERMOPORT  
Constanța
Str. Interioară 3
900330 - Constanța
Tel: 0241631419
constanta@termoport.ro

TERMOPORT  
Timișoara
Str. Chimiștilor 2
300571 - Timișoara
Tel: 0256491811
timisoara@termoport.ro

Pentru mai multe informatii contactati:

Ingersoll Rand - Lenneke Marelaan 6, B-1932 Sint-Stevens-Woluwe, Belgium.

© 2019 Ingersoll-Rand Company Limited TK 65013 (03-2019)-RO5

ingersollrand.com

Thermo King este o marca Ingersoll Rand®. Ingersoll Rand (NYSE:IR) asigura calitatea vietii prin crearea uni mediu 
inconjurator sigur, sustenabil si eficient. Angajatii nostri si grupul nostru de firme — inclusiv Ingersoll Rand®, 
Thermo King®, Trane® si Club Car® — lucreaza impreuna pentru a avea un aer de calitate in locuinte si cladiri; a 
transporta si proteja marfurile perisabile; a creste productivitatea industriala si eficienta. Suntem o afacere globala, 
dedicata unei lumi a progresului si a rezultatelor de durata.

europe.thermoking.com


