
ECE R10 Sert�f�kalı
Elektromanyet�k uyumluluk onayı

18°
32° SET

21°
FONKSİYONEL KLİMATRONİK
KONTROL

Etk�n sıcaklık ve hava hızı kontrolü �mkanı
Isıtma ve soğutma b�r arada kontrol

2.1 �nç LCD ekran

İç ve dış ortam sıcaklık göster�m�

YK 450

YILKAR

*      Soğutma kapas�tes� kurulum �ç�n seç�len kompresör' e göre değ�şmekted�r.

**     Isıtma özell�ğ� ops�yonel seç�ml�d�r. Aracınızın kalor�fer suyunun kl�manın �çer�s�nden geç�r�lmes� �le gerçekleşt�r�l�r.

***   Taze hava özell�ğ� ops�yonel seç�ml�d�r. Kl�manıza entegre ed�len b�r klape �le gerçekleşt�r�l�r.

****  Montaj k�t� ağırlığı dah�l değ�ld�r.
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Dış Ölçüler
Ün�te Ağırlığı
Soğutucu Akışkan

2120 / 2020 / 1920 * 2885 * 290 mm

250 kg****

R134a

Soğutma Kapas�tes� 

Soğutulmuş Hava

Çekt�ğ� Akım
Performans L�m�t�

40 - 45 kW *

12000 m³/sa

105 A @24 VDC

45 C° (Dış ortam sıcaklığı)

Isıtma Kapas�tes�
Tem�z Hava

55000 kcal/sa (Ops�yonel)**

%0 - %30 (Ops�yonel)***



Etk�n S�stem Performans Kontrolü

Akışkan kontrolü, kl�manızın değ�şken ortam parametreler�ne uyum sağlamasını sağlayarak

kompresörünüzü korur, performansını her zaman en üst düzeyde tutar.

Tüm Yılkar kl�malarda otomat�k kondenser sıcaklık kontrolü ve kompresör basınç koruması

standarttır.

Akışkan kontrolünün etk�nl�ğ� kl�manızın kal�tes�n� bel�rler

Otobüsünüz �le Uyumlu Hatlar
Yılkar otobüs kl�malarının boydan boya ç�zg�ler� aracınız
�le uyum �çer�s�nde b�r bütünlük sağlar

Taze Hava Klapes� (Ops�yonel)

Kl�ma ün�tes�n�n �ç�ne ekleneb�len taze hava klapes� (mav� renkte) �le aracınıza kl�ma çalışır

durumda �ken %50 oranında taze hava sağlar.

F�ltrelenerek aracınıza g�ren bu hava �kl�mlend�rme term�nal�m�zden geçt�kten sonra �sted�ğ�n�z

sıcaklıkta aracınızın �çer�s�ne sevk ed�l�r. Bu sayede yolcularınızın bulunduğu ortamda ısıl konfor

kadar hava kal�tes� de opt�m�ze ed�lm�ş olur.

Aracınızdak� hava kal�tes�n� arttırın

Isıtma (Ops�yonel)

Isı değ�şt�r�c� (kırmızı renkte), c�haz �çer�ğ�ne katılarak ısıtma fonks�yonu kazandırılmaktadır.

Yılkar, aracınızın �kl�mlend�r�lmes� �ç�n motorunuzda ortaya çıkan atıl ısıyı, kullanab�l�r kılan

tasarımı �le kl�manıza ısıtma gücü kazandırab�l�r. Bu sayede hem motorunuzun soğutulması daha

etk�n olurken aracınız ısınır. Yolcularınız, dört mevs�m konfora kavuşur.

Kl�manıza soğutmanın yanında ısıtma fonks�yonu da katın
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