YILKAR

Otobüs Tavan Klimaları
Maksimum 30 ila 45 kW arası soğutma kapasitesi sağlar

YK 300
Soğutma Kapasitesi

20 - 30 kW *

Isıtma Kapasitesi

40000 kcal/sa (Opsiyonel)**

Temiz Hava

%0 - %30 (Opsiyonel)***

Soğutulmuş Hava

7200 m³/sa

Performans Limiti

45 C° (Dış ortam sıcaklığı)

Çektiği Akım

130 A @12 VDC - 65 A @24 VDC

Dış Ölçüler

2080 / 1980 / 1780 * 1990 * 270 mm

Ünite Ağırlığı

150 kg****

Soğutucu Akışkan

R134a

YK 400
Soğutma Kapasitesi

35 - 40 kW *

Isıtma Kapasitesi

42992 kcal/sa (Opsiyonel)**

Temiz Hava

%0 - %30 (Opsiyonel)***

Soğutulmuş Hava

9600 m³/sa

Performans Limiti

45 C° (Dış ortam sıcaklığı)

Çektiği Akım

85 A @24 VDC

Dış Ölçüler

2080 / 1930 / 1780 * 2450 * 270 mm

Ünite Ağırlığı

200 kg****

Soğutucu Akışkan

R134a

YK 450
Soğutma Kapasitesi

40 - 45 kW *

Isıtma Kapasitesi

55000 kcal/sa (Opsiyonel)**

Temiz Hava

%0 - %30 (Opsiyonel)***

Soğutulmuş Hava

12000 m³/sa

Performans Limiti

45 C° (Dış ortam sıcaklığı)

Çektiği Akım

105 A @24 VDC

Dış Ölçüler

2120 / 2020 / 1920 * 2885 * 290 mm

Ünite Ağırlığı

250 kg****

Soğutucu Akışkan

R134a

ECE R10 Sertifikalı
Elektromanyetik uyumluluk onayı

Fonksiyonel Klimatronik Kontrol
32° SET

18°
21°

Etkin sıcaklık ve hava hızı kontrolü imkanı ile ısıl konforunuzu
dilediğiniz gibi kontrol edin.
2.1 inç LCD ekran ile iç ortam sıcaklığı, dış ortam sıcaklığı, set sıcaklık değeri, fan kademesi, hava
klapesi ve çalışma modu gösterilmiştir.
6 adet bağımsız buton kullanılmıştır. Bunlar, Sıcaklık arttırma, sıcaklık azaltma, soğutma
çalıştırma, ısıtma çalıştırma, fan kademesi ve hava klapesi kontrolü için kullanılmaktadır.
Termostat ayarlı sıcaklık kontrolü ve 3 kademede hava hızı kontrolü sağlanır.

www.yilkarklima.com

Otobüsünüz ile Uyumlu Hatlar
Yılkar otobüs klimalarının boydan boya çizgileri aracınız
ile uyum içerisinde bir bütünlük sağlar

Etkin Sistem Performans Kontrolü
Akışkan kontrolünün etkinliği klimanızın kalitesini belirler
Akışkan kontrolü, klimanızın değişken ortam parametrelerine uyum sağlamasını sağlayarak
kompresörünüzü korur, performansını her zaman en üst düzeyde tutar.

Tüm Yılkar klimalarda otomatik kondenser sıcaklık kontrolü ve kompresör basınç koruması
standarttır.

Taze Hava Klapesi (Opsiyonel)
Aracınızdaki hava kalitesini arttırın
Klima ünitesinin içine eklenebilen taze hava klapesi (mavi renkte) ile aracınıza klima çalışır
durumda iken %50 oranında taze hava sağlar.

Filtrelenerek aracınıza giren bu hava iklimlendirme terminalimizden geçtikten sonra istediğiniz
sıcaklıkta aracınızın içerisine sevk edilir. Bu sayede yolcularınızın bulunduğu ortamda ısıl konfor
kadar hava kalitesi de optimize edilmiş olur.

Isıtma (Opsiyonel)
Klimanıza soğutmanın yanında ısıtma fonksiyonu da katın
Isı değiştirici (kırmızı renkte), cihaz içeriğine katılarak ısıtma fonksiyonu kazandırılmaktadır.

Yılkar, aracınızın iklimlendirilmesi için motorunuzda ortaya çıkan atıl ısıyı, kullanabilir kılan
tasarımı ile klimanıza ısıtma gücü kazandırabilir. Bu sayede hem motorunuzun soğutulması daha
etkin olurken aracınız ısınır. Yolcularınız, dört mevsim konfora kavuşur.
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