
E-200
CHARGE INTO  

THE ERA OF ELECTRIC

Full-electric refrigeration unit
for medium-size vans and trucks

INTRAȚI ÎN 
ERA ELECTRICĂ

Sisteme frigorifice complet electrice
pentru vehicule comerciale medii
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Liderul pieței în tehnologii inovatoare, 
Thermo King și-a extins portofoliul de sisteme 
frigorifice pentru transport cu E-200. Este un 
răspuns direct la cerințele pieței pentru un 
produs complet electric care suportă cresterea 
timpului de funcționare al vehiculului, 
optimizarea surselor de alimentare și 
controlul imbunatatit al temperaturii.

Proiectat atât pentru vehicule electrice cât și pentru 
motoare, E-200 vă poate ajuta să vă asigurați că 
operațiunile dvs. rămân conforme cu o serie din ce în 
ce mai mare de reglementări regionale și naționale 
privind reducerea poluării cu zgomot și CO2.

Prin instalarea E-200, activitatea dvs. de 
transport frigorific va beneficia de:
•  Conformitate cu standardelor PIEK și 

cerințele de acces urban (UVAR) pentru 
nivelurile de zgomot în mediul urban

•  Obținerea accesului la zone cu emisii reduse 
(LEZ) / Zonele cu emisii ultra scăzute (ULEZ), 
cu niveluri de zgomot extrem de scăzute 
pentru a finaliza livrările pe timp de noapte

•  Refrigerare superioara sistemelor cu 
acționare directă pentru a oferi soluția 
ideală pentru vehiculele electrice

•  Ajutarea clienților pentru îndeplinirea obiectivelor 
de sustenabilitate pe întregul lanț frigorific

E-200 oferă un mix unic de control, confort in 
utilizare și fiabilitate pentru a inspira performanța 
dvs. distribuția urbană și livrările de ultimă etapă.

Independent.  
Inteligent.  
Gata de drum.

O soluție complet electrică, care 
îmbunătățește controlul temperaturii și vă 
pregătește pentru orice provocări viitoare. 

Intrați în era electrică

REDEFINIREA 
SISTEMELOR 
FRIGORIFICE 
ELECTRICE
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Transformarea potențialului sistemului electric într-un 
control al temperaturii facil, inteligent și precis:

UN ECHIPAMENT CU ESTETICĂ DEOSEBITĂ,  
O GAMĂ LARGĂ  DE NOI FUNCȚII

E-200 poate funcționa atât pe 
 vehicule electrice cât și motorizate 

pentru a pune la îndemână 
capabilități noi și interesante. 

Intrați în era electrică

E-200 dispune de multe componente 
adaptate pentru prima data domeniului 
transporturilor frigorifice 

UN COMPRESOR CU VITEZĂ VARIABILĂ
•  Permite reducerea abaterii de la valoarea 

stabilită și să vă bucurați pe deplin de 
avantajele controlului precis al temperaturii

•  Crește fiabilitatea sistemului datorită 
numărului mai mic de porniri/opriri ale 
compresorului, necesare funcționării

•  Scade consumul, ceea ce este deosebit de 
important atunci când E-200 funcționează 
pe baterii

UN INVERTOR ADAPTAT
•  Oferă capacitatea constantă necesară 

pentru a păstra performanța independentă 
de functionarea vehiculului

•  Oferă eficiență de operare excepțională chiar 
și în cele mai solicitante dintre medii

•  Evită utilizarea unui compresor instalat în 
compartimentul motorului, facilitând astfel 
instalarea mai rapidă a unității

UN CONTROLER REMARCABIL (DSR IV)
•  Permite comunicarea directă între unitate și 

vehicul pentru a asigura compatibilitatea cu 
funcția Start & Stop

•  Gestiune inteligenta a puterii, pentru 
optimizarea cererii și ofertei de energie 
electrică:
—  Adapteaza capacitatea sistemului pe 

baza nevoilor reale
—  Adapteaza capacitatea in functie de 

puterea disponibila
—  Permite gestionarea diferitelor surse de 

energie
•  Gestionează alarmele tuturor componentele 

integrate (invertor, încărcător, electronice, 
baterie)

SISTEM TELEMATIC INTEGRAT (OPTIONAL)
Comunicarea bidirecțională cu E-200 vă oferă 
posibilitatea de a urmări și de a monitoriza 
starea fiecărei unități din flota dvs. de 
transport. Drept urmare, puteți beneficia de 
gestionarea de la distanță și de identificarea 
celui mai inteligent mod de organizare și 
menținere a operațiunilor. Oricand, oriunde.

1 3

2

4

CONFORTUL CA STANDARD 
Fără un compresor la motor sau un kit de 
acționare, toate componentele majore ale 
E-200 sunt complet integrate - ceea ce îl face 
o soluție plug & play care înlătură durerile de 
cap asociate cu instalarea.

 O FORMĂ MAI INTELIGENTĂ A PUTERII 
Cu o performanță complet autonomă 
a vehiculului și o optimizare inteligentă 
a sursei de energie, pentru a vă oferi o 
perioadă de funcționare crescută și intervale 
de întreținere îmbunătățite.

CAPACITATEA PE CARE TE POȚI BAZA  
Datorită controler-ului îmbunătățit al E-200 
pentru mono si multi-temperatură, care 
oferă o capacitate constantă independentă 
de turația vehiculului.

 CONECTIVITATE IN PRIMUL RAND
Capacitatea de administrare a energiei 
unității permite o compatibilitate strânsă 
cu caracteristicile de pornire-oprire ale 
vehiculului și este capabilă să crească turatia 
de funcționare a vehiculului la nevoie.

FUNCȚIONARE SILENȚIOASĂ ÎN CABINA 
VEHICULULUI 
Percepție limitată a eventualelor vibrații 
pentru a asigura liniștea șoferului.

ULTIMA ETAPĂ ȘI LIVRARE NOAPTEA
E-200 oferă potrivirea perfectă pentru 
nevoile de ultimă etapă datorită controlului 
său precis de temperatură și recuperării 
rapide de la deschiderile ușilor. Datorită 
nivelului extrem de scăzut de zgomot, E-200 
este potrivit și pentru livrările de noapte.

INOVAȚIE LA FIECARE PAS
Materialele noi, ușoare și flexibile au 
fost folosite pe E-200 pentru a crea un 
condensator extrem de ușor, care să permită 
sarcini utile crescute, fără coroziune.
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EXTINDEȚI AVANTAJELE OFERITE DE 
E-200 CU URMĂTOARELE SUPLIMENTE

PREGATIT PENTRU SOLUTII DE CONECTARE 
Monitorizați și controlați unitatile flotei dvs. 
pentru a asigura totul, de la trasabilitatea 
temperaturii pana la asigurarea conformitatii 
FSMA. Acestea sunt capacități care vă ajută 
să gestionați integritatea si trasabilitatea 
mărfurilor, consumul de combustibil și multe 
altele. Adăugați conectivitate Bluetooth și 
notificări proactive și puteți fi sigur că orice 
problemă poate fi identificată și rezolvată rapid.

PRIMUL "ULTIM KILOMETRU" 
AL UNEI NOI ERE
E-200 extinde gama complet electrică a Thermo King la vehicule 
comerciale de dimensiuni medii. Un pachet plin de inovație, unitatea 
aduce cu sine capacitatea constantă și gestionarea inteligentă 
a energiei necesare exploatării oportunităților prezentate de 
electricitate. Gata pentru ultimul kilometru, centrul de distribuție și 
tot ce este între ele, E-200 deblochează zonele cu zgomot redus / emisii 
reduse la orice livrare - și, în acest fel, susține proiectele dvs. de afaceri 
pe termen lung.
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CONSUM ELECTRIC
PUTERE MAXIMA PUTERE MINIMA

Capacitate Curent Capacitate Curent

R-134a
ES150 1507 W 87 A 1130 W 70 A

ES200 1404 W 93 A 1061 W 75 A

R-452A

ES150 1958 W 114 A 1259 W 71 A

ES200 1744 W 120 A 1121 W 75 A

2X ES100N 1578 W 120 A 1014 W 75 A

CAPACITATE DE ÎNCĂLZIRE Temperatura ambientală -18 ° C (disponibilă doar pentru modelele R-452A)

RETUR VAPORIZATOR 18°C 18°C

CAPACITATE FUNCȚIONARE MOTOR 1300 W 1300 W

CAPACITATE FUNCȚIONARE ELECTRICA 1300 W 1300 W

FLUX DE AER
ES150 ES200 ES100N

LA FUNCȚIONARE DE MARE VITEZĂ 800 m³/h 1012 m³/h 580 m³/h

GREUTATE       
CONDENSATOR 39 kg

VAPORIZATOR ES150 (MAX) 14 kg

VAPORIZATOR ES200 (MAX) 15 kg

VAPORIZATOR 2 X ES1000N MAX 18 kg

SPECIFICAȚII E-200
Capacitatea de răcire nominală a sistemului frigorific 
în condiții ATP, standard european

VOLUMELE RECOMANDATE
Volumele pot diferi în funcție de mai multe aspecte, cum ar fi temperatura mediului, numărul de deschideri ale ușii, 
durata fiecărei deschideri a ușii, durata opririi motorului vehiculului pentru fiecare deschidere a ușii:

Deschideri usi 2/h conform DIN 8959

MOD INCALZIRE MOD RACIRE

AMBIENT  -18°C 30°C

TEMPERATURA SETATA +18°C +5°C Congelare Refrigerare Ambient

K=0,7   R-134a   ES150 - - - 10m3 12m3

K=0,7   R134a   ES200 - - - 9m3 12m3

K=0,4   R-134a   ES150 - - - 13m3 14m3

K=0,7   R134a   ES200 - - - 13m3 14m3

K=0,7   R-452A   ES150 4m3 7m3 - 10m3 12m3

K=0,7   R134a   ES200 4m3 7m3 - 9m3 12m3

K=0,4   R-452A   ES150 6m3 10m3 6m3 13m3 14m3

K=0,7   R134a   ES200 6m3 10m3 5m3 13m3 14m3

* Măsurătorile de consum testate la 14V, iar precizia consumului (curent) este de +/- 5 A.

MODELE E-200 MAX 50 (R-452A)

Modele Mono-Temperatura Spectrum

ES150 ES200 2 X ES100N (1)

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

CAPACITATE FUNCȚIONARE MOTOR 1958 W 1071 W 1744 W 932 W - 820 W

CAPACITATE FUNCȚIONARE ELECTRICA 1947 W 1074 W 1780 W 921 W - 825 W

CAPACITATE DE RĂCIRE Temperatura ambientală +30° C 

MODELE E-200 20 (R-134a)

ES150 ES200

RETUR VAPORIZATOR 0°C 0°C

CAPACITATE FUNCȚIONARE MOTOR 1507 W 1414 W

CAPACITATE FUNCȚIONARE ELECTRICA 1511 W 1413 W

(1) ES100N este interschimbabil cu ES100.

NIVELURI DE CONSUM* SCAZUT
E-200 este proiectat pentru o functionare eficienta cu cel mai mic consum de energie. 
Pentru vehiculele cu motor Diesel este de obicei suficient un alternator de 12 V care oferă 
minimum 180 A (atâta timp cât instrucțiunile din manualul de conversie sunt respectate). 
Pentru vehiculele electrice, o baterie auxiliară de 12 V ar trebui să fie suficientă, deși aceasta 
depinde de capacitatea de refrigerare necesară:

DIMENSIUNI
Secțiunile condensator și vaporizator disponibile: 
•   230V / 50Hz

ES100N
Ultra Slim

461

537

189

ES100
Ultra Slim

187

490
608

ES200
Ultra Slim

133

525985

ES150 MAX
Ultra Slim

187

540
755

1180

221

535
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VREI SĂ DESCOPERI MAI MULTE?
Contactați cel mai apropiat reprezentant Thermo King.

Rețeaua de service Thermo King este cea mai 
extinsa în domeniu 
•  Peste 500 de puncte de service autorizate 

în 75 de țări
•  1400 tehnicieni complet pregătiți și certificați 

CertiTech - Gold/Silver/Bronze 
Certificări de expertiză Certi-Tech 

•  Deschis și disponibil 24/7

INSISTATI ÎNTOTDEAUNA PENTRU PIESE 
DE SCHIMB DE ORIGINE THERMO KING 
Ca utilizator de echipament Thermo King, ați 
investit în tehnologie testată și de încredere. 
Prin urmare, atunci când întrețineți unitatea, 
este logic să alegeți piese de schimb Thermo 
King originale. Este liniștitor să știi că fiecare 
piesă a fost testată în mod exhaustiv la 
aceleași standarde de clasă mondială ca și 
unitatea dvs. Thermo King. Piesele originale 
au calitate certificată și functionează 
în mod constant zi de zi, an de an.

Discutați cu dealerul dvs. pentru a găsi 
cea mai bună soluție pentru nevoile 
dumneavoastră, avand garanția că veți 
obține mereu cele mai bune variante.

SOLUȚII ASISTENȚA THERMOKARE
ThermoKare este o selecție completă de soluții 
contractuale de servicii concepute pentru a 
optimiza eficiența flotei, a minimiza costurile 
de operare și a maximiza valorile revânzării 
echipamentelor. Când alegeți un program 
ThermoKare, permiteți experților să se ocupe 
de flotă în timp ce vă concentrați pe afacerea 
dvs. Reprezentantul Thermo King se va ocupa 
de planificarea întreținerii, programarea, 
interpretarea facturilor și administrarea in 
general a flotei. ThermoAssistance este un 
serviciu telefonic multilingv care vă pune în 
contact cu un distribuitor autorizat de servicii 
Thermo King, ori de câte ori apare nevoia. 
Este disponibil în toată Europa 24/7/365.

SERVICII INTELIGENTE TELEMATICE 
ȘI GESTIONARE DATE
Industria de transport a fost întotdeauna 
legata de conectivitate. Acesta aduce produse 
consumatorilor din întreaga lume și a permis 
o piață globală. Astăzi, conectivitatea a 
căpătat o semnificație și mai mare datorită 
tehnologiilor uimitoare care sunt la îndemâna 
noastră. Portofoliul telematic al Thermo King 
oferă soluții inovatoare de stocare, transfer 
și gestionare a datelor, oferindu-vă avantajul 
competitiv în ceea ce privește siguranța 
alimentelor, conformitatea cu reglementările, 
utilizarea flotei și controlul datelor.

TK Wintrac este doar un exemplu. Accesati: 
europe.thermoking.com/solutions/
connected-solutions.

Păstrează-ți flota operatională cu ajutorul rețelei 
noastre extinse de capacități de asistența

ABORDAREA MAI INTELIGENTĂ A DURATEI 
DE FUNCȚIONARE A VEHICULULUI

CERTI-TECH

REȚEAUA 
DE SERVICE - 
ORICÂND, 
ORIUNDE, 
ÎNTOTDEAUNA ACOLO
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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 informații, contactați:


