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Cuprins

B-100 este o gamă extinsă de echipamente electrice care oferă o capacitate frigorifică 
excepțională pentru camioane mici și furgoane. Deoarece nu este nevoie de compresor în 
compartimentul motorului, autovehiculul poate funcționa cu sistemul său original de aer 
conditionat. Seria-B este ideală pentru utilizarea în zone sensibile la zgomot. Echipamentele 
sunt alimentate de instalația electrica a autovehiculului și controlate confortabil de pe 
scaunul șoferului de către panoul de comandă Thermo King Direct Smart Reefer.

Prin adăugarea TracKing™ puteți monitoriza și urmări transporturile în timp real, de oriunde 
va aflați, asigurând integritatea produselor și livrarea la timp. Există chiar și un Kit Farma, 
astfel încât vehiculul dvs. să poată obține o certificare completă a bunelor practici de 
distribuție GDP. Toate versiunile vă oferă confortul funcționării electrice în cazul mărfurilor 
proaspete și congelate, în modurile de încălzire, de răcire și zgomot redus.

În cadrul gamei, dimensiunile compacte ale componentelor asigură spațiu maxim de 
încărcare. Instalarea este foarte simplă, nefiind necesare modificări ale vehiculului. Gama 
B-100 este construită de liderul mondial în sistemele de control al temperaturii în transport 
și susținută de rețeaua de service din întreaga lume și de serviciul ThermoAssistance 24/7.

Seria-B
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Seria-B – flexibil, fiabil, compact și silentios

Echipamentele frigorifice Thermo King Seria-B sunt concepute pentru aplicații de refrigerare sau congelare pe 
camioane și autoutilitare mici. Compresorul este acționat de instalația electrică a vehiculului. La modelele 20 
și 50, un motor de curent alternativ montat in unitatea exterioară permite funcționarea în staționare.

Protecția totală a produselor transportate cu costuri reduse de operare.
Seria-B este o gamă de echipamente de înaltă performanță, de înaltă eficiență, care oferă un control eficient al 
temperaturii cu costuri reduse de utilizare.

Tehnologia Direct Smart Reefer vă asigură controlul.
Panoul de comandă Direct Smart Reefer, avansat și ușor de utilizat, vă oferă un control complet și confortabil 
al echipamentului din Seria-B din cabină. Datele importante sunt prezentate simplu, astfel încât erorile de 
funcționare să poată fi reduse la minimum. 

Monitorizare permanentă.
TracKing ™ este acum disponibil pentru Seria-B, ceea ce înseamnă că vă puteți menține conectat la autovehicul 
și la produsele transportate oricând și oriunde. Siguranța mărfurilor și a vehiculelor este intotdeauna asigurată.
Operațiuni silențioase și zero emisii de evacuare - veți fi bineveniți să livrați oriunde, oricând.
Livrările urbane necesită echipament silențios, astfel încât să puteți accesa clienții dvs. 24/7. Utilizând bateria 
vehiculului pentru alimentarea compresorului, aveți un sistem fără motor termic, fără emisii și cu zgomot redus.

NOILE MODELE „ECO”
CONSUM EXTREM DE REDUS, SUPER FLEXIBIL.

Versiunile ECO sunt ideale pentru vehiculele electrice mici cu baterii auxiliare de 12V, datorită consumului 
redus de energie de 45A. Modelele ECO reprezintă o soluție bună și pentru autovehiculele cu motor termic cu 
alternator de capacitate redusă.
Caracteristicile includ:
 »  Funcționare  silențioasă pentru zone sensibile la zgomot 
 » Certificat ATP 
 »  Disponibil în versiuni de 50Hz și 12V cc pentru mai multe tipuri de vehicule
 »  Disponibil cu antrenare electrica in staționare și încălzire electrică (modele 10, 20, 30 și 50) 
 »  Compatibil cu autovehicule cu motor termic și vehicule electrice mici.

Service și întreținere, rapid și rentabil.
Unitățile din Seria-B sunt proiectate cu prioritate pentru a fi ușor de întreținut. Panoul de comandă DSR oferă 
avertizări pentru întreținere și utilizează coduri de alarmă ușor de înțeles pentru a accelera diagnosticarea.

Indiferent de afacerea dvs., avem un sistem potrivit.
Clienții dvs. vă cer să vă adaptați, așa că va oferim un sistem care este la fel de flexibil ca și dumneavoastră. 
Alegeți dintr-o gamă diversă de aparate, cu montare pe acoperiș sau montare frontală, pentru produse 
refrigerate sau congelate.

Instalarea ușoară menține costurile la un nivel minim.
Pentru a vă menține costurile inițiale, asigurăm o instalare foarte simplă. Și fiindcă Seria-B nu are nevoie de un 
compresor instalat în compartimentul motorului, nu sunt necesare modificări ale vehiculului. 
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Descriere

Gama B-100 funcționează cu un compresor alimentat de instalația electrică a vehiculului. Oferă o capacitate 
constantă de răcire și încălzire, independentă de turatia motorului vehiculului. Atunci când este necesară 
funcționarea in staționare, în unitatea exterioară este montat un motor de curent alternativ. Unitatea exterioară cu 
formă aerodinamică poate fi montată pe acoperiș sau frontal, în funcție de forma caroseriei vehiculului.

Modele disponibile

MODEL RACIRE INCALZIRE STANDBY APLICAȚIE
CONSUM ELECTRIC (A)**

REFRIGERANT
12V 24V

B-100 10 ✓ Refrigerare 65 31 R-134a
B-100 20 ✓ ✓ Refrigerare 65 31 R-134a
B-100 30 ✓ ✓ Refrigerare/Încalzire 65 31 R-134a
B-100 50 ✓ ✓ ✓ Refrigerare/Încalzire 65 31 R-134a
B-100 10 ECO* ✓ Refrigerare 48 - R-134a
B-100 20 ECO* ✓ ✓ Refrigerare 48 - R-134a
B-100 30 ECO* ✓ ✓ Refrigerare/Încalzire 48 - R-134a
B-100 50 ECO* ✓ ✓ ✓ Refrigerare/Încalzire 48 - R-134a
B-100 10 MAX ✓ Refrigerare/Congelare 70 34 R-452A
B-100 20 MAX ✓ ✓ Refrigerare/Congelare 70 34 R-452A
B-100 30 MAX ✓ ✓ Congelare/Incalzire 70 34 R-452A
B-100 50 MAX ✓ ✓ ✓ Congelare/Incalzire 70 34 R-452A

* Versiunile ECO sunt compatibile cu vehiculele electrice mici datorită consumului redus de energie. 
** Condiții: condiții ATP (temperatura ambiantă de 30 ° C și temperatura de 0 ° C la interior).

Funcționare 

 » Protecție la tensiune scăzută a bateriei

Capacitate frigorifică
Capacitatea de răcire nominală în conformitate cu condițiile ATP 10A00017

ÎN MERS ANTRENARE ELECTRICĂ

CAPACITATE FRIGORIFICĂ: CAPACITATEA NOMINALA LA 30°C TEMPERATURA AMBIANTĂ
Aer retur la vaporizator -20°C 0°C -20°C 0°C
Capacitate frigorifică (W) – R-134a - 1010 - 1000
Capacitate frigorifică (W) – MAX (R-452A) 470 1180 450 1050
Capacitate frigorifică (W) – ECO R-134a - 780 - 720
Capacitate încalzire (W) – Cu exceptia ECO 680 700
Capacitate încalzire (W) – Versiunile ECO 340 700

SERIA-B

PERFORMANTA VENTILATORULUI VAPORIZATORULUI

Debit de aer 680 m3/h
COMPRESOR
Capacitate 47,7 cm3

Numărul de cilindri 6
DECONGELARE
Decongelare Decongelare automată cu gaze calde

Caracteristici și opțiuni

Ghid de selecție Seria-B

Seria-B oferă o capacitate constantă de răcire și o încălzire electrică independentă de motorul vehiculului. 
Aceasta înseamnă că nu este nevoie să instalați compresor și kit de acționare în compartimentul motorului.

Capacitățile constante de răcire și de încălzire asigură o reducere rapidă a temperaturii și un control mai strict 
al temperaturii în comparație cu o unitate tradițională de refrigerare cu un compresor acționat de motor.

Modelele 30 și 50 oferă capacitate de încălzire constantă pe drum. Deoarece încălzirea este electrică, 
compresorul nu este utilizat și capacitatea nu este afectată de temperatura ambientală.

“Zile liniștite pentru 
mine și vecinii mei! ”

“Locuind alături de o brutărie 
industrială aglomerată, mă trezea 
in zori zgomotul furgonetelor 
frigorifice preluându-și încărcăturile. 
Ei bine, asta-i istorie acum, deoarece 
flota lor de furgonete a primit aceste 
echipamente electrice. Acum e greu 
de crezut că au aceeași activitate.”

VOLUM UTIL APLICAȚIE

CONGELATE REFRIGERATE AMBIENTALE

R-134a - 8 m3 10 m3

MAX 3 m3 10 m3 12 m3

ECO - 6,75 m3 8 m3

In conditiile: factor K= 0,4  – Temperatura ambient +30°C  – 2 deschideri de usi pe oră, de câte trei minute fiecare



“Cu TracKing și Bluetooth, putem 
monitoriza și urmări distribuția de 
la distanță și în timp real. Aceasta 
înseamnă că putem avertiza 
conducătorul auto dacă există o 
problemă și o putem rezolva. Pentru 
că putem vedea dispunerea întregii 
flote, am îmbunătățit performanța 
noastră de livrare și obținem o 
utilizare mult mai bună a vehiculelor”

Harry Leavy, Manager Transport

Caracteristici și opțiuni Caracteristici și opțiuni
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ThermoKare 

ThermoKare oferă o gamă completă de soluții de contracte de service pentru a gestiona costurile de 
întreținere și, prin urmare, costul total de utilizare al echipamentului.

TracKing™

TracKing ™ este o soluție bazată pe web care utilizează tehnologia GPS pentru urmărirea și monitorizarea 
transporturilor în timp real. Datele sunt furnizate panoului de comandă DSR și senzorilor independenți ai 
TouchPrint Premium. Acum puteți garanta integritatea produselor și livrarea la timp, satisfăcând în același 
timp necesitatea de a stabili controale critice în toate punctele din lanțul de aprovizionare.

Inregistrator temperatură TouchPrint Premium

 » Disponibil în două opțiuni, care se exclud reciproc pentru a se potrivi celor două tipuri diferite de instalații: 
în interiorul cabinei vehiculului și în exterior. 

 » Până la 6 senzori independenți.
 » Este capabil să comunice informațiile panoului de comandă DSR în scopuri telematice.

Wintrac (software de analiză a datelor)

Software ușor de utilizat, compatibil cu panoul de comandă DSR pentru descărcarea fișierelor de configurare.

Kit Farma

Kitul Farma permite echipamentelor din Seria-B să îndeplinească cerințele de calificare din domeniul 
farmaceutic. Protocolul privind bunele practici de distribuție (GDP) a fost elaborat de Thermo King cu 
supravegherea și validarea de către specialiști independenți care deservesc industria farmaceutică.
Unitățile echipate cu Kit Farma pot fi utilizate pentru ultima etapă in distribuție, inclusiv transportul de la 
distribuitori, depozite   sau producători către spitale și farmacii. Disponibil pe toate modelele 30 și 50, cu 
excepția versiunilor ECO.

Senzor ușă

Reduce pierderile de capacitate și realizeaza economii de combustibil atunci când ușile sunt deschise.

Adaptor DIN

Caseta adaptor DIN permite conectarea panoului de comandă DSR la tabloul de bord al vehiculului. Caseta cu 
design estetic permite amplasarea controlerului DSR în orice slot radio disponibil în cabina șoferului.

Protecție traseu instalație

Protecție completă a furtunurilor și a cablurilor in deplasare, în orice condiții meteo. Proiectat cu un design 
superior și durabilitate excepțională. Instalare ușor de efectuat. Nu este adecvat instalării pe furgoane.

Protecție zăpadă (kit deflector)

Concepută pentru a vă proteja echipamentul împotriva condițiilor climatice extreme. Designul aerodinamic 
al kitului deflector previne acumularea de zăpadă și gheață pe ventilatorul unității, evitându-se astfel 
întreruperea activității și costurile de deplasare și reparații.

B-100

GESTIONAREA COSTURILOR DE UTILIZARE

Contracte service ThermoKare ▲

 ÎNREGISTRARE DE DATE ȘI COMUNICAȚII

TracKingTM △ ▲

Inregistrator temperatură TouchPrint Premium ▲

Wintrac (software de analiză a datelor) ▲

PROTECȚIA MĂRFURILOR
Kit Farma △ ▲

Senzor ușă △

GESTIONAREA COSTURILOR DE UTILIZARE

Adaptor DIN △

Protecție traseu instalație △

Protecție zapadă (kit deflector) △

△ Opțiune: din fabrică    ▲ Opțiune: instalare ulterioară

“A fi conectat este mai 
bine pentru noi, mai 
bine pentru clienți“



KIT FARMA PENTRU SERIA-B
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Producătorii de produse farmaceutice și furnizorii de logistică înțeleg natura critică a menținerii calității și 
integrității produselor medicale și biologice în timpul transportului. Dacă un transport este compromis, riscul 
este mai mare decât pierderea încărcăturii - poate compromite de fapt sănătatea și bunăstarea pacienților. 

Instrucțiunile UE care indică certificarea proiectării, instalării, utilizării și a performanței în industria 
farmaceutică sunt susținute de protocolul Good Distribution Practice (GDP) pentru a se asigura că nivelul 
ridicat al calității produselor, determinat de bunele practici de fabricație, este menținut pe întreg lanțul de 
distribuție. În calitate de lider din industrie, Thermo King a încurajat conceptul de GDP cu supravegherea și 
validarea de către specialiști independenți care deservesc industria farmaceutică. 

Kit-ul Farma asigură o calificare completă a bunelor practici de distribuție (GDP) pentru vehiculele frigorifice 
cu Thermo King, inclusiv Seria-B, asigurând menținerea calității produselor la cel mai înalt standard pe tot 
parcursul lanțului de distribuție și mai ales în timpul ultimei etape. Aceste livrări sunt de obicei efectuate de 
vehicule mici și de camioane pentru care unitățile electrice de răcire din Seria-B sunt potrivite perfect.

Statisticile din industrie indică faptul că: 

 »  25% dintre vaccinuri ajung la destinație într-o stare de degradare din cauza transportului incorect. 
 »  Aproape 30% din vânzările scoase din uz la companiile farmaceutice pot fi atribuite problemelor logistice.
 »  Aproape 20% din produsele de îngrijire a sănătății sensibile la temperatură sunt deteriorate în timpul 
transportului din cauza deteriorarii lanțului frigorific.

 »   Aproximativ 0,5% din mărfurile transportate sunt deteriorate în timpul transportului prin nerespectarea 

regulilor de temperatură.

Surse: World Health Organisation (WHO), Parenteral Drug Association (PDA) și alte estimări ale industriei.

Problemele frecvente de neconformitate includ eșecul la:

 »  Monitorizarea și/sau înregistrarea temperaturilor de depozitare
 »  Maparea depozitelor pentru depistarea zonelor calde și reci
 »  Calibrarea dispozitivelor de monitorizare a temperaturii 
 »  Luarea măsurilor adecvate atunci când sunt observate abateri de temperatură

Sursa: Revizuirea recentă a rezultatelor inspecțiilor de reglementare pentru distribuitorii din Marea Britanie.

„În afacerea noastră, precizia 
temperaturii este absolut critică, iar 
livrările care nu îndeplinesc cele mai 
stricte criterii vor fi respinse. Fără 
excepții. Încă de când transportatorul 
nostru a trecut la Seria-B aprobat GDP, 
a avut loc o scădere notabilă a ratei 
de refuz de marfă. Mi-au spus că noile 
echipamente le permit să monitorizeze 
transportul produselor din ușă în ușă și 
văd dovezile în fiecare zi.”

Martin Smith, Farmacist

“Sunt impresionat 
de scăderea ratei de 
refuz de marfă“ 

Seria-B: Specificații

Teste ATP disponibile 

MODEL CERTIFICAT GDP

B-100 10

B-100 20 

B-100 30 ✓

B-100 50 ✓

B-100 10 ECO*

B-100 20 ECO* 

B-100 30 ECO* La cerere

B-100 50 ECO* La cerere

B-100 10 MAX

B-100 20 MAX 

B-100 30 MAX ✓

B-100 50 MAX ✓
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Termenii pentru garanția Thermo King sunt disponibili la cerere. Unitatea și componentele sale sunt garantate
să nu aibă defecte de material și de fabricație de la data punerii în exploatare în conformitate cu termenii (în luni), așa cum se 
specifică în Garanția Thermo King. Producătorul nu este răspunzător și nu va fi tras la răspundere contractuală sau delictuală 

(inclusiv răspundere strictă și neglijență) pentru orice daune speciale, indirecte sau consecutive incluzând, dar fără a se limita 
la, vătămări sau daune cauzate vehiculelor, conținutului sau persoanelor, din cauza instalării sau utilizarii oricărui produs 

Thermo King sau defectarea sa mecanică.

CONDIȚII DE GARANȚIE

789

242

500

Condensator

135
46

25

Panou comanda Direct Smart Reefer

608

187

490

Vaporizator ES100
Ultra Slim

„Controler inteligent. Îmi 
spune ce trebuie să știu”

“Datoria mea este să livrez la timp și 
la temperatura solicitată. Am nevoie 
de un panou de comandă care să-mi 
ofere informații importante, dar este, 
de asemenea, rapid și ușor de utilizat. 
Aceasta e Seria-B pe scurt. Și acum, că 
pot să monitorizez încărcătura de la 
distanță cu Bluetooth, știu de fapt că 
mărfurile vor ajunge în stare perfectă.”

SERIA-B

MOTOARE ELECTRICE

Opțiuni voltaj * 12V cc si 24V cc

Opțiune antrenare electrică în staționare*
Voltaj/ 
faze/ 

frecvența
230/1/50

GREUTATE
Fără antrenare electrică în staționare 47 kg

Cu antrenare electrică în staționare 59 kg

Vaporizator ES100 9 kg

Dimensiuni (in milimetri)

* Versiunile ECO disponibile numai in varianta de 12V.

FIȚI CONECTAT!
RĂMÂNEȚI ÎN LEGĂTURĂ 24/7

Fiecare vehicul echipat cu o unitate din Seria-B 
poate avea acum tehnologia GPS/GPRS 
TracKing™. Și aceasta înseamnă monitorizarea 
completă de la distanță a datelor critice, inclusiv:
 »  Temperatura de referință și a aerului de retur
 »  Starea echipamentului 
 »  Ore de funcționare
 »  Coduri de alarmă 
 »  Pozitia  închis/deschis  a ușii 
 »  Geo-localizare

Posibilitatea de a re-echipa sistemele frigorifice 
aflate deja în utilizare. 

24/7

Aplicație accesibilă via Bluetooth și GPRS



REȚEAUA DE SERVICE THERMO KING 
ORICÂND, ORIUNDE, MEREU PREZENTĂ

CERTI-TECH

REȚEAUA DE SERVICE THERMO KING: 
CEA MAI BUNĂ ACOPERIRE DIN DOMENIU

 » Peste 500 de puncte de service autorizate în 75 de țări
 » 1400 de tehnicieni instruiți și certificați cu certificări de expertiză  
Certi-Tech Gold, Silver și Bronze

 » Deschis și disponibil 24/7

GĂSIȚI CEL MAI APROPIAT DEALER CU LOCALIZATORUL ON-LINE: 

DEALERS.THERMOKING.COM

ÎNTOTDEAUNA INSISTAȚI  
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 află 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 Wintrac este doar un exemplu. Accesati: 
europe.thermoking.com/telematics

THERMOKARE 
SOLUȚII DE SERVICE 

MAI MULTE SERVICII 

 9 Asistență de urgență

 9 Contracte service

 9 Piese de schimb Thermo King

 9 Opțiuni și accesorii 

 9 Service mobil

 9 Calibrare și test etanșeitate

 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 pen-
tru nevoile dvs. și știți că obțineți în-
totdeauna 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.
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Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați:

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

© 2019 Ingersoll-Rand Company Limited TK 60154 (06-2019)-RO3

ingersollrand.com

Thermo King este o marca a Ingersoll Rand®. Ingersoll Rand (NYSE: IR) avansează calitatea vieții prin crearea unor 
medii confortabile, durabile și eficiente. Angajatii noștri și familia de firme - inclusiv Ingersoll Rand®, Thermo King®, 
Trane® și Club Car® - lucrează împreună pentru a spori calitatea și confortul aerului în locuinte și clădiri; transportul și 
protejarea hranei și a produselor perisabile; și să sporească productivitatea și eficiența industrială. Suntem o afacere 
globală dedicată unei lumi de progres durabil și rezultate durabile.

europe.thermoking.com

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


