
Кліматизація кабін

Cabin air conditioning

Переваги
• стандартизований середній модуль, 

універсальні точки кріплення
• забір свіжого і циркулюючого повітря в залежності 

від специфіки транспортного засобу 
• подача повітря в залежності від специфіки транс-

портного засобу
• реалізація об’ємних системних рішень 
• використання різних класів потужності
• безпроблемне дооснащення випаровувача
• стандартизація компонентів
• оптимізація сервісних робіт і ТО 
• мала вартість сервісного обслуговування
• швидкий і легкий монтаж
• швидка заміна компонентів, що зменшує час про-  

стою

Advantages
• Standardized conter module, 

single connection points
• Vehicle-specific recirculation and fresh air
• Vehicle specific air discharge
• Comprehensive system solutions impemented
• Implementation of various performance classes
• Easy to retrofit the evaporator
• Standardization of components
• Improved service and maintenance
• Low maintenance costs (LCC)
• Quickly and easily assembled
• Shortest standstill times

Модульна концепція - рішення всіх проблем / 

The modular concept - an all-around solution
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Іноваційна технологія, що поєднує потужність, еко-
номію і комфорт. 

• Надійність і індивідуальність, досягнуті завдяки вико-
ристанню нових матеріалів з найкращими характе-
ристиками

• Надзвичайно стійкий і міцний матеріал конструкції 
використовується в якості основи корпусу всіх 
вузлів 

• Стандартизовані основні елементи, які не відрізня-
ються за розмірами 

• Оснащення компонентами в залежності від потреб 
клієнта

• Оптимальне поєднання стандартних компонентів
з необхідними направляючими повітря

• Комбінація з компонентів, перевірених роками та
випробуваних на практиці, та індивідуальних рішень
в заборі циркулюючого та свіжого повітря, а також
елементів розподілу повітря 

• Можливий монтаж невеликих партій
• Обслуговування і сервіс дуже прості, весь модуль

може бути замінений за короткий час
• Вся система може бути повторно утилізована 

Innovation technology, combining performance with
comfort and cost-efficiency. 

• Reliability and individuality is achieved by the use of 
new materials with the overall best properties

• An extremely hard-wearing and durable construction 
material serves as a basis to hold all components and 
forms the basic module of the modular concept

• The basic elements are standardised and therefore all 
have the same dimensions

• They are equipped with the appropriate components 
specific to the customer as required

• Optimum mixture of standard components and the 
required vehicle-specific air duct equipmen 

• A combination of long tested components proven in the
field, and the necessary customer-specific individuality 
in the range of circulating air and fresh air intake, as 
well as the air duct elements 

• Set-up is possible also for a small number of units
• Maintenance and service is remarkably simple, the

entire module can be exchanged within a very short 
time

• The material -  just as the entire system - can be 
completely recycled

Модульна концепція з клімат-контролем /
Modular concept with fully automatic air-heating

Модульна концепція випаровувача з пласкими тубами /
Modular concept with flat-tube evaporator
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