
Performanta si fiabilitate de top
Consum redus de combustibil
Dimensiuni mai reduse, greutate mai scazuta
Utilizare facila, fara erori
Impact redus asupra mediului
Panou de comanda TSR-3

Seria-UT
Sisteme frigorifice cu motor Diesel propriu, mono si multi- 
temperatura, pentru aplicatii de montaj sub caroserie
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Sistemele Thermo King UT-800, UT-1200 si UT-Spectrum au fost proiectate avand in vedere atat necesitatile 

utilizatorului, cat si cerintele protejarii mediului inconjurator.

Aceste echipamente nu numai ca protejeaza mediul, protejeaza si „buzunarul”. Special dezvoltate pentru aplicatii

de montaj sub suprastructura si pentru remorci. UT-Spectrum furnizeaza protectia totala pentru produse proaspete si 

congelate in gama de configuratii cu doua sau trei compartimente, precum si flexibilitate multi-temperatura pentru 

operatiuni de distributie, unde nivelul de zgomot redus este mai mult decat necesar.

Sistemele au fost supuse unor teste intense la centrele noastre de cercetare și dezvoltare, așa că este de la sine înțeles 

că, atunci când alegeti Thermo King, aveți de-a face cu standardul în fiabilitate, performanță, durabilitate și eficiență.

Seria-UT

Beneficii utilizator
• Consum redus de combustibil 

• Dimensiuni mai reduse, greutate mai scazuta 

• Costuri instalare reduse 

• Accesibilitate pentru service

• Panou de comanda TSR-3 

• Flexibilitate de transport produse cu diferite niveluri de 

temperatura cu acelasi vehicul

• Garantie internationala integrala 2 ani

• Scaderea rapida a temperaturii si recuperarea pierderilor

 
 

Beneficii 
• Consum redus de combustibil

• Emisii motor reduse cu motorul GreenTechTM 

• Cantitate redusa de refrigerant R-404A

• Interval intretinere extins EMI 2000 

• Operare silentioasa pentru acces urban

• Refrigerantul R-452A ofera un potential de incalzire 

globala (GWP) redus, adica reducerea cu 45% a impactului 

asupra mediului.

• Configurația multi-temperatura înseamnă utilizare mai mare 

a vehiculului, prin urmare, mai puține vehicule pe șosea.

• Curat, sigur, motorul GreenTechTM reduce emisiile de gaze 

de eșapament.
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Consum mai mic de combustibil
Printr-o vastă dezvoltare și experiență pe teren, 

Thermo King a găsit un echilibru între eficiența 

sistemului, consumul de combustibil și performanța 

în toate condițiile ambientale, atât pentru produsele 

proaspete, cât și pentru cele congelate.

• Tehnologia avansată de control al economisirii 

combustibilului cu panoul de comanda TSR-3 înseamnă 

o eficiență sporită a consumului de combustibil.

• Condensatorul cu tehnologia inovativa microchannel 

ajută la reducerea consumului de combustibil cu peste 

10% în comparație cu un condensator convențional.

Costuri mai mici ale ciclului de viata
• Noul panou de comanda TSR-3 permite gestionarea 

optimă a tuturor funcțiilor sistemului, ajutându-vă să 

reduceți costurile la fiecare transport.

• Intervalul extins de întreținere EMI 2000 înseamnă 

intervale de până la 2000 de ore între schimbarea 

uleiului de motor și a filtrului. Acest lucru va contribui la 

reducerea semnificativă a costurilor de întreținere.

• O reducere cu 19 cm a latimii si 20 kg reducere a greutatii 

conduc la reducerea greutatii vehiculului, marirea 

sarcinii utile , precum si cresterea eficientei consumului 

de combustibil.

• Toate modelele UT beneficiaza de garantie 2-ani*. 

*cel de-al 2-lea an de garantie se acorda in urma unei inspectii tehnice. 

Usor de utilizat
• Noul și intuitivul panou de comanda TSR-3 înseamnă 

funcționare fără erori, fiind acum mai simplu ca oricând. 

Prin simpla utilizare a afișajului simbolic, erorile pot 

deveni un lucru din trecut.

• Alarme pentru nivel scazut ulei si lichid de racire.

• Intervale de service ușor programabile și mementouri de 

intretinere programate.

• Acces facil service la componentele electrice și motoare. 

Emisii scazute
• Odată cu introducerea motorului GreenTech ™ puteți 

fi siguri că Seria-UT joacă rolul său în menținerea în 

siguranță a mediului. Aceste motoare sunt de departe 

cele mai curate pe piață, depășind în mod semnificativ 

toate cerințele UE.

• Reducerea semnificativă a deșeurilor de ulei, filtre și 

lichid de răcire prin EMI 2000.

• 99.7% din materialele folosite sunt reciclabile.

• Seria-UT este fabricată la unitatea de productie de 

ultimă generație a Thermo King din Galway, Irlanda, care 

deține certificarea ISO 14001 pentru Managementul 

Mediului, din anul 2000.

Capacitati pentru orice aplicatie
• Indiferent de cerințele dvs. de capacitate, 

avem o soluție potrivită pentru utilizare.

• Reduceți risipa de energie și scadeti costurile.

• Toate echipamentele sunt testate in temperaturi 

ambientale de pana la +50°C.

De ce sa alegem UT-Spectrum?
• Conceput pentru utilizare in distributie urbana intensa.

• Dovedit pentru protejarea marfurilor proaspete și 

congelate în timpul distributiei intense.

• Adaptabilitatea solutiei multi-temperatura pentru 

maximizarea utilizarii flotei.

• Este necesara scaderea rapida a temperaturii pentru 

asigurarea calitatii marfurilor dupa deschiderea usilor.

• Fiabilitate dovedită prin teste extinse pe teren și ore de 

testare în laborator.

De ce Seria-UT?

Exista mai multe motive pentru care Seria-UT este solutia potrivita.
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Motor Diesel GreenTech          ™
• Emisiii scazute 

• Inalta performanta 

• Durata de viata ridicata

• Intretinere redusa

Interval intretinere extins:  
EMI 2000 
• Interval schimb ulei 2000 ore/24 luni 

• Reducerea impactului asupra mediului înconjurător, cu 

mai putin ulei si mai puține deșeuri.

• Costuri intretinere reduse vs. modelele competitoare.

 

Calitatea pe care te poti baza

Compresor Scroll 
Avantaje tehnologice
• Eficienta inalta = capacitate marita.

• Capacitatea mai mare înseamnă scadere 

mai rapidă a temperaturii.

• 87% mai puține componente în mișcare, 

fiabilitate ridicata, durata utilizare marită

• Consum redus de combustibil inseamna 

mai mult profit operational.

• Pentru a optimiza performanța in temperaturi ambiante 

ridicate, compresorul este răcit prin injectie de lichid.

Avantaje pentru mediu
• Mai puțin combustibil necesar inseamna mai puțin 

combustibil consumat.

• Mai putin consum inseamna mai putine emisii Diesel.

• Funcționarea silențioasă = emisii de zgomot reduse.

• R-404A fără clor = zero efect asupra nivelului de ozon.

Condensator
• Un condensator mai mare permite utilizarea la 

temperaturi ridicate, capacitate suplimentară și mai 

multă eficiență, toate cu o functionare silențioasă.

• Toate noile condensatoare cu tehnologie microchannel 

oferă o serie de avantaje suplimentare de performanță, 

care vor asigura profitul operațional și fiabilitatea. 

Aceste caracteristici includ:

• Consum redus de combustibil

• Temperaturi reduse la motor si compresor

• Cantitate refrigerant redusa

• Greutate redusa

• Reciclabilitate ridicata.

Prevenirea coroziunii
Datorită mediilor extreme în care funcționeaza Seria-

UT, prevenirea coroziunii a reprezentat o prioritate 

cheie în proiectarea acestor echipamente. Unele 

dintre aceste caracteristici de vârf includ:

• Un cadru vopsit in camp electrostatic, tehnologie auto.

• Schimbator de caldura din aluminiu tehnologie 

microchannel pentru eliminarea coroziunii galvanice.

• Utilizarea extensivă a aluminiului vopsit și a oțelului 

galvanizat la exterior și la alte componente. 

Numărul unu pentru eficiență, fiabilitate și durabilitate - Seria-UT de la Thermo King s-a născut din anii de cercetare, 

testare și experiență extinsa; imitată de mulți, perfecționată numai de Thermo King.

 

În fiecare etapă a dezvoltării, sistemele din Seria-UT au fost supuse unor proceduri riguroase de testare în centrele 

de cercetare și dezvoltare de vârf din întreaga lume. Aceasta include teste de anduranță non-stop, teste de utilizare 

accelerată și expunere la medii de operare extreme. Toate aceste măsuri vă asigură că vă puteți baza pe sistemele 

frigorifice din Seria -UT, pentru orice tip de aplicație, în orice condiții și fără compromisuri.

-28%

PERFORMANTA
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Interfata intuitiva
Cu afișajul în cabină TSR-3, erorile operatorului 

reprezintă un lucru din trecut. Această interfață ușor 

de utilizat este soluția perfectă, indiferent de ce limbă 

vorbești. Toate informațiile sunt afișate cu simboluri 

ușor de înțeles și sunt ușor de navigat. Pentru cei 

care au nevoie de ceva în plus, display-ul grafic TSR-3 

Premium este de asemenea disponibil. Cu meniul 

disponibil in 21 de limbi, sunt eliminate neînțelegerile.

Economie combustibil
Panoul de comanda TSR-3 include functii care 

imbunatatesc semnificativ consumul de combustibil:

• Mod Cycle-SentryTM

• Mod economic

• Intrerupator usa

Diagnoza imbunatatita cu 
ServiceWatchTM

Diagnosticarea mai clară cu ServiceWatch ™ este o 

placere pentru tehnicienii de service. Problemele 

potențiale devin mai ușor de înțeles, iar timpii de 

răspuns sunt scurtați. Logger-ul de întreținere 

preventivă integrat este un inregistrator care 

oferă diagnostice îmbunătățite și monitorizează 

performanța și funcționalitatea sistemului. Prin 

înregistrarea tuturor parametrilor operaționali, 

diagnosticarea service-ului este îmbunătățită 

semnificativ, asigurând tehnicienilor de service 

informații valoroase, oricand. 

Instalați încrederea între flota și șoferii dumneavoastra cu ajutorul panoului de comanda ușor de folosit TSR-3.  

Acest afișaj simbolic inovator determina operatorul sa faca reglaje și setări cu încredere. 

Display LED vizibil
Display-ul LED este luminos si cu o buna definitie, 

oferind o mai buna vizibilitate in toate conditiile de 

iluminat si temperatura ambianta.

Siguranta si securitate imbunatatita
Protectia totala a marfurilor este prioritatea 

dumneavoastra si a clientilor dumneavoastra. Panoul 

de comanda TSR-3 ofera numeroase functii, pentru a 

asigura livrarea in bune conditii:

• Tastatura cu blocare

• Auto-corectie faze

• Sistem auto-comutare Diesel/electric

• Avertizare nivel temperatura

• Alarme pentru nivel scazut ulei si lichid racire

• Acces limitat in functie de nivelul personalului, pentru 

simplificarea operatiunilor si evitarea erorilor

• Contoare ore functionare, Diesel si antrenare electrica;  

compatibilitate sistem achizitie date (DAS) si TracKingTM. 

Display TSR-3 Standard instalat in cabina

Display TSR-3 Premium instalat in cabina

Noul panou de comanda TSR-3 - simplu si intuitiv
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Echipamentele frigorifice pentru camioane din Seria-UT sunt echipate cu gama de motoare GreenTech™ de la Thermo 

King. Aceste motoare reduc drastic emisiile, deseurile si poluarea sonora, depasind toate cerintele cunoscute, inclusiv 

cele mai exigente standarde UE.

 

Când vedeți numele și simbolul GreenTech™, știți dintr-o privire că vă uitați la sistemele 

frigorifice care conțin astăzi cele mai curate motoare de pe piață. Performanța a fost de 

asemenea îmbunătățită; motoarele GreenTech™ sunt mai puternice și provoacă mai puțină 

uzura componentelor. Este o alegere ușoară pentru dvs. și cea mai bună alegere pentru mediul 

înconjurător. Asigurați-vă că vă faceți ceva pentru mediul înconjurător și alegeti  GreenTech™.

Durata de viata
Motorul utilizat la Seria-UT este cel mai puternic din 

industrie, chiar si atunci cand functioneaza la 80% din 

puterea maxima. Aceasta conduce la temperaturi mai reduse 

ale uleiului si a lichidului de racire, rezultand mai putina 

solicitare a componentelor si uzura redusa a motorului.  

Durata de viata crescuta = economie crescuta.

Compatibilitate Bio
Toate noile motoare GreenTech™ sunt aprobate pentru 

utilizarea combustibilului B5 (5% bio/95% diesel), 

fara a afecta programul de intretinere. Comustibilii 

cu continut mai mare de bio-diesel (B6 pana la B100) 

necesita intervale mai scurte de schimb ulei si curatare 

injectoare. Contactati reprezentantul Thermo King 

pentru mai multe informatii.

Interval intretinere extins:  
EMI 2000
• Intervale schimb filtru ulei: 2000 ore sau 24 luni. 

• Impact redus asupra mediului, mai putina risipa, mai 

putine deseuri.

• Costuri de intretinere reduse, comparate cu ale 

competitorilor.

Motorul GreenTech™ de la Thermo King 
Emisii scazute, performanta ridicata
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Functionare silentioasa

Functionare silentioasa
Sistemul de acționare cu curea și ventilatorul sunt 

poziționate în spatele unității, ceea ce a condus la o 

scădere semnificativă a nivelului de zgomot față de alte 

configuratii testate. Acest lucru, combinat cu tehnologia 

de reducere a sunetului în jurul componentelor critice, 

face Seria-UT semnificativ mai silențioasă decât orice 

sistem competitiv.

In vremurile in care poluarea sonora este una din preocuparile majore, functionarea silentioasa este foarte 

importanta. Pentru distributia in zonele urbane si in zonele sensibile la nivelul de zgomot este apreciata aceasta 

introducere, in special pentru livrarile pe timp de noapte.

 

În acest sens, au fost proiectate UT-800, UT-1200 și UT-Spectrum. Ne-am dat seama că trebuie să fim atenți nu numai 

la emisiile de zgomot; a trebuit de asemenea să ne concentram la reducerea zgomotului de la sursă. O cantitate 

considerabilă de componente din ambele tipuri de echipamente au fost proiectate să funcționeze la niveluri minime 

de zgomot, menținând în același timp integritatea tuturor operatiunilor. 

Contributia la reducerea zgomotului

• Materiale fonoabsorbante

• Compresor Scroll
• Motor emisii reduse

• Admisie modificata, eșapament și sistem de evacuare
• Filtru de aer ciclonic

20%

45%

35%



TracKing

Caracteristici si Optiuni
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Sistem inregistrare date (DAS)
Acest sistem ultra-performant inregistreaza temperatura 
spatiului de marfa, valoarea setata, modul de operare si 
evenimentele externe.
• Datele pot fi transmise catre PC sau imprimanta
• Functioneaza independent de aparat
• Capacitatea memoriei mai mult de un an
• Certitudinea asigurarii controlului total al calitatii
• Furnizeaza dovezi de buna practica in domeniu
• Conform standardelor EN-12830, CE Mark si IP-65
• Pana la 6 senzori independenti
• Pornire/oprire automata pentru protectia  

acumulatorului. 

Sistem inregistrare temperatura
• Inregistratoare de temperatura compatibile cu toate 

marcile de  sisteme de control al temperaturii. 
• Descarcare de date catre PC simplificata.
• Tichet de livrare sau de calatorie la apasarea 

unui buton.
• Aprobat conform normelor EN-12830, CE Mark si IP-65.
• Pana la 4 senzori independenti; capacitate memorare 

de maxim un an. 

TracKing
Monitorizare completa a marfurilor si urmarirea flotei.
• Monitorizează marfuri sensibile prin intermediul web-

ului, mărește utilizarea activelor din camioane, reduce 
costurile de operare, sporește satisfacția clienților, 
crește siguranța și reduce riscul de asigurare. TracKing 
poate fi vândut cu un contract de servicii ThermoKare. 
TracKing este compatibil cu toate înregistratoarele și 
panourile de comanda Thermo King

• Mai multe informatii pe www.tktracking.com

Software analiza date Wintrac
Un program simplu de utilizat, ce ofera administratorilor 
de flote un raport personalizat de date (temperatura si 
functionare), inregistrat de catre DAS sau TracKing.

Inregistrator temperatura TouchPrint
• Inregistratorul TouchPrint de la Thermo King este 

compact, usor de utilizat, flexibil la descarcare date si 
genereaza rapid tichete printate

Auto-corectie faze
• Evita rotatia in sens invers a ventilatoarelor la 

antrenarea electrica.
• Protejeaza marfurile.  

ThermoKare
ThermoKare ofera o gama completa de servicii, pentru 
gestionarea costurilor de intretinere si a
intregii perioade de utilizare.

Garantie
2 ani garantie pentru echipament si optiuni* 
*cel de-al 2-lea an de garantie se acorda in urma unei inspectii tehnice 

Cycle-Sentry 
Oprirea/pornirea motorului in functie de temperatura 
setata sau pentru incarcarea acumulatorului
• Reduce consumul de combustibil cu pana la 80%
• Creste durata de viata a componentelor
• Reduce costurile de intretinere

Interval intretinere extins: EMI 2000
Thermo King EMI 2000 mareste intervalul de 
intretinere si reduce costurile operationale prin 
intermediul:
• Reducerii costurilor de curatenie si a deseurilor.
• Reducerii impactului asupra mediului: mai putina 

murdarie si mai putine deseuri (ulei, filtre, antigel).
• Cresterii duratei de viata a motorului, prin filtrare 

de inalta eficienta, imbunatatita. 

Acumulator inalta performanta    
Thermo King
• Inglobeaza tehnologia argint-calciu pentru 

prelungirea duratei de viata cu peste 20% fata de 
cele conventionale.

Acumulator Thermo King EnergyOne 
Gold 760CCA
• Pentru echipamente care opereaza in temperaturi 

exterioare scazute, acest acumulator ofera mai 
multa capacitate fata de un acumulator standard.

Acumulator Thermo King EnergyOne 
Platinum 880CCA
• Utilizeaza tehnologia fara acid (AGM), cu mai multe 

cicluri de operare si capacitate marita la pornire. 
• Mentine capacitatea la temperaturi scazute mai 

bine decat cele cu lichid. 
• Economiseste timpul de schimbare al 

acumulatorilor si banii cheltuiti pe acestia, pe 
durata de utilizare de 5 pana la 8 ani, inclusiv 2 ani 
de garantie.



Exclusiv: Software training soferi
Program pregatire Thermo King “Professor KoolTM”.  
Programul ofera pregatire rapida si eficienta, interactiva,  
pentru reducerea erorilor si asigurarea celor mai bune rezultate 
in utilizarea echipamentului.
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Sistem comutare automata
• Porneste automat motorul termic in cazul 

in care cel electric nu mai functioneaza.
• Anulare manuala pentru feribot.
• Protejeaza automat marfurile  

(fara interventie manuala).

Intrerupatoare usi
• Reduc cresterea de temperatura si 

micsoreaza consumul de combustibil la 
deschiderea usilor. 

Display TSR-3 Standard
• Tastatura simplificata reduce riscul 

operatiunilor incorecte.
• Confirmare vizibilă a valorii de referință 

pentru protecția mărfurilor.
• Functiile programabile permit adaptarea 

condițiilor de funcționare la încărcare.

Display TSR-3 Premium
• Ofera un control riguros al parametrilor de 

functionare al Seriei-UT.
• Ofera acces la toti parametrii programabili 

ai panoului de comanda TSR-3.
• Meniu simplu si logic, usor de citit, 

disponibil in 21 de limbi.

Sistem TherMax
• Timp decongelare redus.

Protectie vaporizator
• Protectie maxima a vaporizatorului, in 

cazul loviturilor la incarcare si descarcare.
• Usor de instalat.
• Calitate exceptionala. 

Display TSR-3 suplimentar
• Permite controlul sistemului frigorific din 

interiorul spatiului de marfa, langa usi.
• Ofera eficienta energetica si incarcare 

in siguranta.

Carcasa etansa panou comanda
• Permite montajul panoului de comanda 

la exterior pe panoul frontal, in cazul 
remorcilor.

Nu este disponibil     ● Standard 
△ Optiune: Furnizat de fabrica  ▲ Optiune: Furnizat local

Rezervor combustibil 90L
• Aprobat pentru comustibil Diesel si bio-Diesel.
• Rezistent la vibratii, conform standardelor Thermo King.
• Senzor nivel combustibil mecanic, optional electronic.
• Stut de golire galvanizat in standard.
• Kit instalare rezistent la coroziune.

CARACTERISTICI SI OPTIUNI UT-800 UT-1200 UT 
SPECTRUM

GESTIONARE COSTURI 
Contracte service ThermoKare ▲ ▲ ▲

Garantie internationala 2 ani ● ● ●

Sistem de functionare start/stop Cycle-Sentry start/stop ● ● ●

Interval intretinere 2000 ore (EMI 2000) ● ● ●

Acumulator inalta performanta Thermo King ● ● ●

Acumulator TK EnergyOne Gold 760CCA △ △ △

Acumulator TK EnergyOne Platinum 880CCA △ △ △

INREGISTRARE DATE SI COMUNICARE
Sistem inregistrare date (DAS) ▲ ▲ ▲

Sistem inregistrare temperatura ▲ ▲ ▲

Sistem monitorizare TracKing ▲ ▲ ▲

Software analiza date Wintrac ▲ ▲ ▲

Sistem inregistrare temperatura TouchPrint ▲ ▲ ▲

PROTECTA MARFURILOR
Auto-corectie faze ● ● ●

Sistem comutare automata ● ● ●

Intrerupator usa △ △ △

Display TSR-3 Standard interior cabina ● ● ●

PERSONALIZARE
Display TSR-3 Premium interior cabina △ △ △

Sistem TherMax ● ● ●

Protectie vaporizator ▲ ▲

Display TSR-3 suplimentar △ △ △

Carcasa etansa display pentru montaj exterior △ △ △

Rezervor combustibil 90 ▲ ▲ ▲

Furtunuri flexibile ▲ ▲ ▲

Senzor electronic nivel combustibil ▲ ▲ ▲

Display afisare temperatura ▲ ▲ ▲
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Specificatii

SPECIFICATII UT-800
ES-800

UT-1200 
S3 + S3

UT-1200  
EVAP TIP-E UT-SPECTRUM

CAPACITATE FRIGORIFICA: CAPACITATEA NOMINALA DE RACIRE LA +30°C 
TEMPERATURA EXTERIOARA, IN CONDITIILE NORMELOR A.T.P.

Aer retur la vaporizator Celsius 0°C -20°C 0°C -20°C 0°C -20°C 0°C -20°C

Capacitate frigorifica (antrenare Diesel) W 8500 5100 11000 6700 11200 6500 10560 6030

Capacitate frigorifica (antrenare electrica) W 7500 4500 8000 5100 8300 5200 7620 4440

DEBIT AER

Debit de aer @ 0 Pa presiune statica m3/h 2430 4000 3350 1980

Viteza aer racit m/s 6,5 9,5 6,6 9,5

GREUTATE, INCLUSIV VAPORIZATOR

Model 50: racire si incalzire, antrenare  
Diesel si electrica 
(unitate de baza + vaporizator)

kg 530 597 580 597

MOTOR TERMIC: EMISII SCAZUTE, 3 CILINDRI, RACIT CU LICHID

Model TK376 TK376 TK376 TK376U

Putere kW 14,6 14,6 14,6 14,6

Interval intretinere ore 2000 2000 2000 2000

COMPRESOR

Model TK06 TK06 TK06 TK06

Capacitate cilindrica cmc 98 98 98 98

MOTOR ELECTRIC (OPTIONAL)

Voltaj / Faze / Frecventa 400V/3/50Hz
230V/3/60Hz

400V/3/50Hz
230V/3/60Hz

400V/3/50Hz
230V/3/60Hz

200V/3/60 Hz 
230V/3/50 Hz 
230V/3/60 Hz 
400V/3/50 Hz

Putere kW 7,5 7,5 7,5 7,5

REFRIGERANT: R-404A ZERO POTENTIAL DISTRUGERE OZON (ODP), APROBAT INTERNATIONAL

Cantitate kg 4,0 4,6 4,5 Indisponibil

REFRIGERANT: R-452A, PREVAZUT SPRE CONFORMITATE CU NORMELE-F-GAS (2020)

Cantitate kg 4,0 4,6 4,5 8,5

Specificatile pot suferi modificari fara notificare prealabila.
Debitul de aer si greutatea sunt cumulative. Capacitatea depinde de configuratia echipamentului.

Conditiile de garantie integrala 24 luni specifice Ingersoll Rand 
Ltd. sunt disponibile la cerere (in conformitate cu manualul de 
utilizare). Thermo King nu este raspunzatoare pentru daune 
provocate din ratiuni de utilizare si/sau instalare neglijenta sau 
nonconforma.

SUMAR GARANTIE
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Gama produse 

*Recomandarile de mai sus sunt valabile pentru conditii de utilizare medie si pot fi afectate de factori operationali, 
gen temperatura ambianta si numarul de deschideri de usi.  
Pentru a va asigura cea mai potrivita configuratie, va rugam consultati reprezentantul local.

UT-800/UT-1200/UT SPECTRUM

VAPORIZATOARE
A    S-3 + S-3

B    S-2 + S-3

C    S-4 + S-2

D    S-3 + S-3

E    S-3 + S-2

F    S-4 + S-4

G   S-4 + S-2

H    S-4 + S-3

I    S-2 + S-2 + S-2

J    S-2 + S-2 + S-2

K    S-3 + S-3 + S-2

L    S-3 + S-2 + S-2

M    S-2 + S-2 + S-3

N    S-4 + S-2 + S-2

Configuratii

Dimensiuni (mm)

Configuratii Multi-Temperatura

5,0 - 7,5 > 7,5 7,5 -9,0

Lungime
(metri)

< 7,5 > 7,5 > 7,5

Model

UT-800 UT-1200 UT-SPECTRUM

• Flexibilitate maxima

• Configuratii pentru 

2 sau 3 zone 

• Vaporizatoare S-2, 

S-3 sau S-4

• Certificat ATP

A

B

C

D

E

F

G

H

2 zone 3 zone

Schemele zonelor

I

J

K

L

M

N

302

638 1615

Vaporizator tip E

220

592 1650

ES800

S-3

1000

200

1100628

1797 713



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

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

© 2017 Ingersoll-Rand Company Limited TK 60880 (04-2017)-RO

ingersollrand.com

Thermo King este o marca a Ingersoll Rand®. Ingersoll Rand (NYSE:IR) asigura calitatea vietii prin crearea unui mediu 
inconjurator sigur, confortabil 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 si pentru a creste productivitatea industriala si eficienta. Suntem o afacere globala, 
angajata in sustinerea progresului si a rezultatelor durabile.

Pentru informatii, va rugam contactati:

europe.thermoking.com


