
Řada Citimax

Zážitek z výkonu



Vaše zboží citlivé na změnu teploty musí být doručeno v bezvadném stavu.

Během přepravy potřebujete stabilní prostředí, kontrolu teploty a schopnost dodržet

integritu chladícího řetězce. Řada Citimax Vám umožní dodat čerstvé chlazené a mražené

produkty spolehlivě a bezpečně. Díky vysokému chladícímu výkonu (objem nákladového

prostoru až do 58 m3) je vhodná pro široké spektrum chladicích nástaveb.

Výkon chladící jednotky Carrier Transicold Citimax

Chladící řetězec pod trvalou kontrolou

Nejjednodušší, nejbezpečnější a nejrychlejší způsob jak udržet 

řízenou teplotu nákladového prostoru pod dohledem

Po celou dobu přepravy má řidič možnost jednoduše monitorovat teplotu v nástavbě, její 

změny a kódová hlášení. Prostřednictvím uživatelsky přívětivého dálkového ovládání může 

ovládat teplotu a intervaly odtávání, stejně tak i další výkonové funkce.

Citimax 280, 350, 400, 500 a 700

Ještě více výkonu a bezpečí pro pouze „road“ (silniční) aplikace
Konstrukce jednotlivých modelů jsou uzpůsobeny různým klimatickým podmínkám:

standardní podmínky, vysoké okolní teploty, velmi nízké okolní teploty

Zchlazování

Rychlejší dosažení 

teploty až o 20%

Všestrannost

Pro všechny druhy od 

chlazeného až po hluboce 

mražené zboží

Přesnost 

teploty
Nastavená teplota 

zůstává v intervalu 

+/- 1°C



Komplexní řada určená přímo Vašim potřebám
Jednotka Citimax určená pro každou aplikaci

Citimax poskytuje ucelenou řadu chladících jednotek určených pro všechny typy lehkých užitkových

vozidel. Parametry jednotek Citimax 280, 350, 400, 500 a 700 vám umožnují vybrat si to nejvhodnější

řešení dle velikosti vozidla, okolní teploty a typu zboží.

Specifikace

Příslušenství

Sady hadic pro flexibilní umístění 

výparníku.

Dálkové ovládání v profilu DIN

Celá řada je certifikována ATP

Celá řada produktů Citimax je 

certifikována dle normy ATP 

5 modelů určených pro různé typy užitkových vozidel: Citimax 280, 350, 

400, 500 a 700

Jednotky 12V/24V určené pro různá vozidla

Jednotky určené pro extrémně nízké či extrémně vysoké teploty v 

různých klimatických pásmech: od -25°C až do +50°C.

Střešní i čelní montáž pro většinu lehkých užitkových vozidel, (platí 

pro Citimax 280, 350 a 400)

Vylepšená konstrukce jednotky podporující snadné připojení hadic

CITIMAX 280

CITIMAX 350

CITIMAX 400

CITIMAX 500

CITIMAX 700

Řešení pro všechny typy vozidel

Model

Chladicí výkon (W)  
Road verze

Topný 
výkon

-18°C/18°C
(W)

Chladivo
Airflow
(m3/h)

Rozměry (mm)  
(šířka x výška x hloubka)

Váha (kg)

0°C/30°C -20°C/30°C Kondenzátor Výparník Kondenzátor Výparník

C280 2,860 1,530 2,800 R404A 1,150 769 x 206 x 550 857 x 170 x 608 28 16

C350 3,485 1,875 3,100 R404A 1,150 870 x 214 x 550 1 100 x 193 x 614 32 23

C400 4,080 2,100 3,550 R404A 2,000 870 x 214 x 550 1 100 x 193 x 614 32 23

C500 5,100 2,700 3,600 R404A 2,200 1 413 x 503 x 543 1 222 x 276 x 508 58 30

C700 6,260 3,160 4,100 R404A 2,200 1 413 x 503 x 543 1 222 x 276 x 551 62 35



Servisní nabídka Carrier Transicold

Odbornost a důvěra. Vítejte v Carrier

Co má společného osvěžující meloun v horkém letním dni, krásné, čerstvě řezané květiny nebo tolik potřebný lék pro

milovaného člověka?

Carrier Transicold – důležitý článek v řetězci života.

Carrier Transicold pomáhá zlepšit přepravu zboží s řízenou teplotou pomocí kompletní řady zařízení a služeb pro

přepravu v chladícím řetězci. Již více než 45 let je společnost Carrier Transicold lídrem v oboru a poskytuje zákazníkům

po celém světě vyspělé, energeticky účinné a ekologicky udržitelné chladící systémy pro lehká užitková vozidla, nákladní

automobily a návěsy.

Carrier Transicold je součástí UTC Climate, Controls Security skupiny United Technologies Corp, předního dodavatele

pro letecký a stavební průmysl.

600 servisních středisek v Evropě, 

Rusku, na Středním východě a v Africe

Široká servisní síť pro Váš klid 

při Vašem podnikání

24hodin/7dní

asistenční služba
Originální díly
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Sledujte nás


