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Minisphere: Η εύκολη λύση για τα minibus 

Η μονάδα κλιματισμού της οροφής 

Minisphere θέτει ένα νέο σημείο 

αναφοράς όσον αφορά το βάρος, το 

σχεδιασμό, τις επιδόσεις και την 

αποτελεσματικότητα - για όλα τα μικρά 

λεωφορεία και τις κλιματικές απαιτήσεις 

παγκοσμίως. 

Προσφέροντας δυνατότητα ψύξης 10 και 

13 kW με το ίδιο μήκος, το αρθρωτό κλιματιστικό κλιματισμού Minisphere καλύπτει 

όλες τις απαιτήσεις για μικρά λεωφορεία παγκοσμίως. Με εξαιρετικά χαμηλό βάρος 

38 κιλών για την έκδοση 10 kW, είναι 22 κιλά ελαφρύτερο από τον προκάτοχό του 

CC 145 και ως εκ τούτου η ελαφρύτερη λύση κλιματισμού που διατίθεται για μικρά 

λεωφορεία. Αυτό έγινε εφικτό με τη συνεπή εφαρμογή ενός ελαφρού σχεδιασμού 

αλουμινίου, χωρίς να υποβαθμιστεί η ποιότητα, η σταθερότητα και η απόδοση. 

Λόγω του μικρού βάρους του, η μονάδα είναι γρήγορη και εύκολη στην 

εγκατάσταση, καθιστώντας την ιδιαίτερα κατάλληλη για μετασκευή. Η επίπεδη 

αεροδυναμική σχεδίαση εναρμονίζεται άριστα με το σχεδιασμό του οχήματος. 

Επιπλέον, η μονάδα διαθέτει προαιρετική λειτουργία θέρμανσης και / ή καθαρού 

αέρα (30% καθαρός αέρας). Το Minisphere έρχεται με κεντρική ή πλευρική θέση 

εξαγωγής αέρα. Οι βασικές εκδόσεις με 10 και 13 kW είναι άμεσα διαθέσιμες και οι 

εκδόσεις με λειτουργία θέρμανσης και φρέσκου αέρα θα κυκλοφορούν στην αγορά 

από το πρώτο τρίμηνο του 2017. 

Control κλιματισμού μέ το SC 400/410. Το Minisphere ρυθμίζεται και λειτουργεί από 

το ειδικά σχεδιασμένο SC 400 control, το οποίο διαθέτει κατηγορία προστασίας 

IP54 στον μπροστινό πίνακα και επομένως είναι στεγανό. Το SC 400 έχει αυτόματο 

και χειροκίνητο τρόπο λειτουργίας. Οι θερμοκρασίες μπορούν να ρυθμιστούν σε 

αυξήσεις 0.5 ° C μεταξύ 17 ° C και 24 ° C. Οι ταχύτητες των ανεμιστήρων μπορούν να 

εναλλάσσονται μεταξύ 1 και 3 ανάλογα με τις διακυμάνσεις της θερμοκρασίας. Οι 

κωδικοί σφαλμάτων εμφανίζονται στην οθόνη. Όλες οι εκδόσεις του SC 410 είναι 

διαθέσιμες με λειτουργία θέρμανσης και / ή καθαρού αέρα. 
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