Split Tavan Klimaları
Maksimum 8 ila 10 kW arası soğutma
kapasitesi sağlar

YK 100 S
Soğutma Kapasitesi

6 - 10 kW *

Soğutulmuş Hava

3600 m³/sa

Performans Limiti

45 C° (Dış ortam sıcaklığı)

Çektiği Akım

65 A @12 VDC - 32,5 A @24 VDC

İç Ölçüler

1280 * 380 * 180 mm

Dış Ölçüler

1200 * 1680 * 190 mm

Ünite Ağırlığı

41,5 kg **

Soğutucu Akışkan

R134a

YK 80 S

*

Soğutma Kapasitesi

6 - 8 kW *

Soğutulmuş Hava

2400 m³/sa

Performans Limiti

45 C° (Dış ortam sıcaklığı)

Çektiği Akım

47 A @12 VDC - 35 A @24 VDC

İç Ölçüler

1098 * 366 * 174 mm

Dış Ölçüler

1200 * 1200 * 190 mm

Ünite Ağırlığı

29,5 kg **

Soğutucu Akışkan

R134a

Soğutma kapasitesi kurulum için seçilen kompresör' e göre değişmektedir.

ECE R10 Sertifikalı
Elektromanyetik uyumluluk onayı

** Montaj kiti ağırlığı dahil değildir.

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

Aracınız ile Uyumlu Hatlar
Yılkar split tavan klimaları boydan boya çizgiler ile aracınız
ile uyum içerisinde bir bütünlük sağlar
Kompakt tasarımı sayesinde klimanızın bütün parçalarını içinde barındırarak aracınızın
içerisinde daha fazla kullanım alanına sahip olmanızı sağlar.
Yılkar’ın kendi tesislerinde üretilen üst kapaklarımız, güneşin yıpratıcı etkilerine dayanıklı boya
korumasına sahiptir.

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.
Yılkar, kullanmış olduğu kompakt fan kafesi, etkili fanlar ve mikro kanallı ısı değiştiricisi ile
sektördeki kondanser performansını yukarılara çekmiştir.
Yılkar'ın uzmanlığında özgün olarak tasarlanmış kompakt filtre ve sıvı tankı daha dar hacimlerde
etkili çözüm sunmaktadır.

Araç İç Mekanı ile Uyumlu
Yılkar, aracınızın tüm ısıl konfor ihtiyaçlarına modüler
çözümler sunar.
Birbirine geçebilir şekilde tasarlanmış hava yönlendirme kanalları sayesinde aracınıza
uygun.

Yönlendirilmiş hava, tam anlamıyla ısıl konfor
ABS malzemeli, hafif, dayanıklı türbin kanallar

**Aracınızın uzunluğuna göre ayarlanabilir
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