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Fonks�yonel Kl�matron�k Kontrol

2.1 �nç LCD ekran �le �ç ortam sıcaklığı, dış ortam sıcaklığı, set sıcaklık değer�, fan kademes�, hava

klapes� ve çalışma modu göster�lm�şt�r.

6 adet bağımsız buton kullanılmıştır. Bunlar, Sıcaklık arttırma, sıcaklık azaltma, soğutma

çalıştırma, ısıtma çalıştırma, fan kademes� ve hava klapes� kontrolü �ç�n kullanılmaktadır.

Termostat ayarlı sıcaklık kontrolü ve 3 kademede hava hızı kontrolü sağlanır.

Etk�n sıcaklık ve hava hızı kontrolü �mkanı �le ısıl konforunuzu
d�led�ğ�n�z g�b� kontrol ed�n.

Ün�te Ağırlığı

Soğutucu Akışkan

Soğutma Kapas�tes� 

Soğutulmuş Hava

Çekt�ğ� Akım

Performans L�m�t�

YK 50 MB

İç Ölçüler

25 kg *

R134a

3 - 5 kW

750 m³/sa

30 A @12 VDC - 15 A @24 VDC

45 C° (Dış ortam sıcaklığı)

1098 * 366 * 174 mm

YK 50 MB
Kab�n Kl�ması

YILKAR

*  Montaj k�t� ağırlığı dah�l değ�ld�r.

ECE R10 Sert�f�kalı
Elektromanyet�k uyumluluk onayı
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Araç İç Mekanı �le Uyumlu

Boyanab�l�r �ç kab�n yönlend�rme aparatı, araç �ç� �le bütünlük sağlar. 

2 çeş�t malzeme seçeneğ� �le s�par�ş ver�leb�l�r.

Boyanab�l�r alüm�nyum*

F�ber**

Yılkar, aracınızın tüm ısıl konfor �ht�yaçlarına modüler
çözümler sunar.

Aracınız �le Uyumlu Hatlar

Kompakt tasarımı sayes�nde kl�manızın bütün parçalarını �ç�nde barındırarak aracınızın

�çer�s�nde daha fazla kullanım alanına sah�p olmanızı sağlar.

Yılkar’ın kend� tes�sler�nde üret�len üst kapaklarımız, güneş�n yıpratıcı etk�ler�ne dayanıklı

boya korumasına sah�pt�r.

Yılkar tavan kl�maları boydan boya ç�zg�ler �le aracınız 
�le uyum �çer�s�nde b�r bütünlük sağlar

YILKAR

*    Alüm�nyum �ç�n standart boya reng� gr�d�r.
**   F�ber reng� beyazdır.

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.

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

211.05.KTLG0.10


