
NEDEN T-SERİSİ?
Düșük yakıt tüketimi
• Thermo King, her yıl yapılan AR-GE çalışmalarıyla, sistem verimliliği,

   yakıt tüketimi ve performans arasındaki en doğru dengeyi sağlamaktadır.

• T-1200R ve T-1200R Spectrum modellerinde bulunan ETV valfi

   (elektronik gaz kelebeği) ile ünite içinde istenilen sıcaklık sabitlenebilir

   ve yakıt tasarrufu sağlar.

Düșük çalıșma ömrü maliyetleri
• TSR ve TSR-2 paneli, her türlü yüke göre istenen koşulların 

   sağlanabilmesi için ünitenin bütün fonksiyonlarının optimum seviyede 

   düzenlenmesine olanak verir.

Kullanım ve bakım kolaylığı
• TSR ve TSR-2 paneli, grafikli ekran görüntüsüyle kullanım kolaylığı sağlar.

• Ünitenin emniyetli şekilde çalışmasını sağlayan alarm sistemleri bulunmaktadır.

• Bakım aralıklarını ve planlanan bakımları takip edebilmeniz için 

   hatırlatıcılar mevcuttur.

• Onarım ve bakım sırasında elektirik ve motor aksamına kolay ulaşılabilirlik

   sağlar.

TKDL veri sağlayıcı (Thermo King Data Logger)
TKDL veri sağlayıcılar, içlerine entegre edilmiş yazıcı sayesinde

hafızalarından direkt olarak mevcut verilerin çıktısını almamızı sağlar. 

Geniş kullanım alanları vardır. İster kabin içinde istenirse de 

dış ortam koşullarından koruyucu kutusuyla birlikte kasa üzerine 

montajı gerçekleştirilebilir. Tek tuşla ister anlık sıcaklık değerini 

görüntüleyebilir, ister sefer detay raporunu alabilirsiniz. 

Pro modelleriyle üçüncü parti sistemlerine veri akışı sağlanabilmektedir.

TSR-2 paneli
TSR ve TSR- 2 kumanda paneli sayesinde soğutucu ünitenin

tüm fonksiyonlarını çalıştırır ve kontrol eder. Kumanda paneli Türkçe

olarak kullanılabilmektedir.

Yeni grafik arayüz
Kullanıcılar TSR (sadece T-500R’de ulaşılabilir) ve standart TSR-2 

kabin içi arayüz, tüm bilgileri anlaşılır sembollerle ekrana getirmektedir. 

Bu özellik kullanım kolaylığı ve kullanıcı hatalarından kaynaklanabilecek 

riskleri azalmaktadır. Bir T-Serisi ünitenin her yönüyle daha iyi kontrol 

edilebilmesi için TSR-2 premium kabin içi grafik görüntüsü seçenek olarak

kullanılabilir. Kolay anlaşılabilir menüleri, ekran ve 21 farklı dil seçeneğinden 

oluşan arayüz seçeneği vardır.

Güvenilir kalite
Thermo King’in T-Serisi, yıllar süren kapsamlı araştırmalar ve zorlu test işlemleri 

sonucunda üretilmiş olup, ilk günden itibaren eşsiz güvenirlik ve verimlilik sunar. 

T-Serisi geliştirme sürecinin her aşamasında, dünya çapındaki en ileri teknolojili 

AR-GE merkezlerinde en sıkı test prosedürlerinden geçirilmiştir. Bu testler; kesintisiz 

dayanıklılık testleri, hızlandırılmış çalışma ömrü testleri ve sıra dışı çalışma ortamları

testleridir. Tüm bu kriterler, T-Serisi soğutma ünitenize her türlü kullanım alanında 

ve tüm ortam koşullarında güvenmenizi sağlar.

GreenTech motor
• Düşük emisyon.

• Yüksek performans.

• Artırılmış motor ömrü.

• Azaltılmış çevre etkisi.

Ünite dizaynı
• Aerodinamik dış yüzey.

• Kolay servis işlemleri için çıkarılabilir yan kapaklar.

• Tasarımı koruyucu dış görünüm.

• Darbelere karşı dayanıklı, geri dönüştürülebilir plastik tasarım.

ETV Valfi (Elektronik Gaz Kelebeği)
(T-1200R ve T-1200R Spectrum)
T-1200R ve T-1200R Spectrum modellerinde bulunan ETV valfi

(elektronik gaz kelebeği) sayesinde ünite içinde istenilen sıcaklığa

sabitlenmesini sağlayarak taşınılan ürünün kalitesini koruyarak

yakıt tasarrufu sağlar.

Thermo King pistonlu kompresör
• Uzun ömürlü krank mili yatakları ile 

   X426 C5/X430 C5 kompresörler.

• Santimetreküp başına daha fazla

   pompalama kapasitesiyle yüksek 

   hacimsel verim imkanı.

• Kolay servis için sahada tamir edilebilirlik.

Aktarım sistemi
• Poly-V gergi kayışı sistemi uzun kayış ömrü sunar.

• Gelişmiş malzemeler, kaymadan kaynaklanan gürültüyü 

   ortadan kaldırır.

Kolay okunan LED ekran
LED ekran, tüm ışık ortamlarında daha iyi görünürlük sağlayacak şekilde 

parlak ve nettir.

Artırılmıș güvenlik ve emniyet
Ana amacımız taşıdığınız ürünün koruma altına alınmasıdır. 

TSR ve TSR 2 kumanda paneli, bu işi kolaylaştırmakta ve geliştirilmiş birçok

özelliği sayesinde etkin şekilde kullanılmaktadır.

• Kilitlenebilir tuş takımı.

• Faz düzeltmesi.

• Dizel/elektrik otomatik geçiş.

• Ayar noktası uyarısı.

• Ünitenin emniyetli şekilde çalışmasını sağlayan alarm sistemleri.

• İlgili personel için kademeli güvenli erişim seviyeleri.

• Dizel motor ve elektrik stand-by modu saat sayaç ekranı.

• DAS (veri toplama sistemi) ve TracKing (uydu takip sistemi) özelliği 

   (T-500 R hariç).

• Şifreli koruma.

Yakıt tasarrufları
Elektrik motorunda oluşabilecek arıza ve çalışmama durumlarında 

TSR ve TSR-2, yakıt tasarrufunu artıran özelliklere sahiptir:

• Cycle-Sentry modu.

• ETV valfi modu.

• Elektronik kapı sensör girişi.

Bobinler
• Daha büyük kondenser/evaporatör ile az gürültüyle

   zorlu koşullara dayanıklılık üstün kapasite ve verimlilik sağlar.

• Mekanik evaporatörler fanları, bakım maliyetlerini azaltır.

Uzatılmıș bakım aralığı
• 2000 saat/24 ay’a kadar olan yağ değişim aralıkları.

• Daha az yağ, soğutucu gaz ve filtre kullanımı ile çevre dostu.

• Yüksek verimli yağ filtresi ile daha uzun motor ömrü.

• Azaltılmış bakım maliyetleri.

Elektrostatik boyama
• Korozyona karşı dayanıklılık sağlar.

• Ünite ömrünü artırır ve ikinci el değerini korur.

X214 X 426 C5/X430 C5

Thermoking_Tserisi_brosur baski.pdf   1   26/08/15   10:05



Tazeliği korur.

Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş.
Şekerpınar, Atatürk Mahallesi, Anadolu Caddesi No: 22 Çayırova/Kocaeli
T: +90 (262) 676 90 90 F: +90 (262) 676 90 39 E: info@thermoking.com.tr
Danışma Hattı: +90 (212) 335 04 15

Thermo King aktif bir ürün geliştirme politikası izlemektedir. Bu nedenle Doğuş Otomotiv ve Thermo King model, tasarım, renk, donanım, aksesuar ve teknik 
özellikler ile diğer tüm bilgileri önceden bildirmeksizin değiştirme hakkını saklı tutar. Doğuş Otomotiv ve/veya Thermo King tarafından ürünü tanımlamak için 
kullanılan işaret veya numaralarla ilgili olarak bir hak iddia edilemez. Bu ilanda kullanılan şekil ve görseller, standart donanıma dahil olmayan aksesuarlar ve 
özel donanımlar içerebilir. Baskı işlemlerindeki sınırlandırmalar nedeniyle kağıt üzerindeki renkler ürünlerin gerçek renklerine göre farklılık gösterebilmektedir. 
Bazı ürün ve hizmetler ulusal ve AB yasaları veya iklim koşulları gereğince tüm pazarlarda sunulamamaktadır. Thermo King ürünlerini satın alırken ulusal 
kanuni gereklilikler de göz önünde bulundurulmalıdır. Bu bağlamda daha fazla bilgi almak için lütfen Thermo King Yetkili Satıcısı ile iletişime geçiniz.

Tazeliği korur.
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Thermo King T-Serisi
Dizel kamyon ünitesi

Düșük
emisyon ile

çevreye duyarlı sistem.

Düșük yakıt
tüketimi

Kullanım ve
bakım kolaylığı

Yaygın servis ağı ve
yedek parça desteğiSessiz çalıșma

Düșük
ișletme maliyeti

 T-Serisi Dizel Kamyon Ünitesi

T Seçenekleri
Teknik Özellikler

Soğutma Kapasitesi: 30°C dıș ortam sıcaklık ve A.T.P koșullarındaki sistem net soğutma kapasitesi

Evaporatöre Dönüș Havası

Dizel Motor Gücü Kapasitesi

Elektrik Stand-by Kapasitesi

0°C

5.100 W

3.900 W

-20°C

2.800 W

2.200 W

0°C

6.200 W

4.600 W

-20°C

4.000 W

3.200 W

0°C

7.600 W

5.900 W

-20°C

4.300 W

3.300 W

0°C

10.000 W

5.200 W

-20°C

5.400 W

4.100 W

0°C

12.500 W

8.800 W

-20°C

6.700 W

6.300 W

T-500R T-600R T-800R T-1000R T-1200R

Hava Akımı: Motor Yüksek Devirde Çalıșırken 

0 Pa Statik Basınçta 

Hava Debisi
2.000 m3/saat 2.700 m3/saat 2.700 m3/saat 3.300 m3/saat3.200 m3/saat

Ağırlık*

Model 30: Soğutma ve Isıtma

Model 50: Motor Çalıșırken
ve Elektrik Stand-by 
Çalıșmada Soğutma ve Isıtma 

441 kg

473 kg

444 kg

477 kg

457 kg

514 kg

460 kg

517 kg

370 kg

400 kg

Motor: Düșük Emisyon Seviyeleri, 3 Slindir, Sıvı Soğutmalı

Model

Güç

TK 270

7,5 kW

TK 370

11,2 kW

TK 370

11,2 kW

TK 376

14,6 kW

TK 376

14,6 kW

Soğutucu Madde: R-404A Sıfır Ozon Azaltma İhtimali (ODP), Uluslararası Onaya Sahiptir.

Soğutucu Miktarı 2,5 kg 3 kg 3 kg 2,8 kg 2,8 kg

Kompresör: Ağırlığı Hafif Alüminyum Alașım

Model

Güç

X214

228 cc

X214

228 cc

X214

228 cc

X426 C5

424 cc

X430 C5

492 cc

Elektrikli Stand-by Seçeneği

Gerilim/Faz//Frekans

Güç 4,5 kg 4,5 kg

400V/3Faz/50Hz, 230V/3Faz/50Hz, 230V/3Faz/60Hz

4,5 kg 7,5 kg 7,5 kg

Tek Bölmeli

T-Serisi 

Kasa Uzunluğu (m)

T-500R

1676 mm

63
2 

m
m

926 mm

T-600R T-800R T-1000R T-1200R

4,0 - 5,5 5,5 - 6,5 6,5 - 7,5 7,5 - 8,5 > 8,5

4,0 - 5,5 5,5 - 6,5 6,5 - 7,5 7,5 - 8,5 > 8,5

*Yukarıdaki bilgiler ortalama dıș ortam sıcaklığı ve ortalama kapı açma-kapama değerlerine göre verilmiștir. 
 İhtiyacınıza uygun modeli Thermo King yetkili satıcısından alabilirsiniz.

6,5 - 7,5 7,5 - 8,5 > 8,5

Çok Bölmeli

T-Serisi Spectrum

Kasa Uzunluğu (m)

6,5 - 7,5 7,5 - 8,5 > 8,5

T-800R Spectrum T-1000R Spectrum T-1200R Spectrum 

*Akü ağırlığı dahil değildir. 
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