
De betrouwbare, 
krachtige Standairco 
voor een welverdiende 
verkoelende rustperiode

TECHNISCHE SPECIFICATIES NOTITIES

Accuverbruik bij 24 V 12.3 Amp/h 

Stroomconsumptie bij 24 V (alleen fan) van  0.9 tot 2.3 Amp/h

Montagekit Kit Maatwerk voor ieder  merk/model

Airdefusers Draaibaar tot wel 180°

Maten H × W × L 155x780x580 mm

Gewichtt 14 Kg

Compressor horizontal rotary, 24-volt

Power supply 24 volts DC

Vermogen 1100 watts – 3750 Btu 

Luchtstroming 500 m3/h

Vulventiel en controleventiel system voorgevuld, klaar voor gebruik

Drukschakelaar met beveiliging voor hoge en lage druk

Remote control Compleet met alle functies

Koel Gas R134a

Condensor en Verdamperr hoog thermisch rendement

Unit Onderhoud GEEN
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VIESA Kompressor III is het resultaat van 
meer dan drie jaar partnerschap met de 
Thermo-technische afdeling van de 
Universiteit van Florence. Ontworpen om 
het beste klimaatcomfort te garanderen 
wanneer de truck stilstaat, met behoud 
van een constante temperatuur in de 
cabine.
VIESA Kompressor III: nieuwe behuizing, 
nieuwe onderdelen en nieuwe elektronica. 
Het sleutelwoord is "essentieel": weinig 
onderdelen (slechts 39!), maximale 
betrouwbaarheid.
Het omhulsel van de parkeerkoeler* is 
gloednieuw, gemaakt van geëxpandeerd 
polypropyleen (dat gebruikt is voor het 
maken van autobumpers), perfect 
geluiddempend, licht en met een 
uitstekende warmte-isolatie. 
Het nieuwe constructieconcept verlaagt 
ook het gewicht, waardoor de 
parkeerkoeler* niet meer dan 14 kg mag 
wegen. 
(de lichtste in zijn categorie) met een 
gewichtsvermindering van meer dan 40% 
ten opzichte van VIESA Kompressor IIS. 
Een lager gewicht betekent een lager 
dieselverbruik en meer laadvermogen.
Aërodynamisch onderzoek heeft een 
drastische vermindering van turbulentie en 
geluid mogelijk gemaakt: akoestisch 
comfort is een van de sterke punten van de 
nieuwe VIESA Kompressor III. 

VIESA Kompressor III biedt 
bestuurders een koele, 
rustige omgeving 
om te rusten. 

.Het lage elektriciteits
verbruik laat gebruik toe 
voor een lange tijd wanneer de truck 
gestopt is, 
met een uitstekend akoestisch comfort 
door het gebruik van innovatieve 
materialen die een beperkt gewicht en lage 
trillingen garanderen

Functies van de display 

VIESA Kompressor III, 
De standairco die kosten spaart

• Brandstofbesparing
De chauffeur hoeft de truck niet te laten lopen
om de standairco  te laten werken, want VIESA
Kompressor III werkt alleen met
vrachtwagenaccu's

• Langere levensduur van de accu's
De nieuwe auto-elektronica reduceert de laad- 
en ontlaadcycli. Dit betekent dat de accu's
minder belast worden en een langere
levensduur hebben.
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Bescherming Tegen::

• Vereenvoudigde, meer intuïtieve 
menunavigatie.

• 200% groter display, met instelbaar 
contrast en helderheid.

• 9 ventilatorsnelheden.
• Timer aan/uit.
• Automatische regeling van de 

temperatuur.
• Soloventilator in werking.
• Uitschakelen van de geluidsfunctie.
• Zelfdiagnose.
• Totaal aantal werkuren.
• Klok.
• laadniveau van de accu.

• Omgekeerde polariteit.
• Kortsluiting, laag en hoog 

compressorverbruik.
• Kortsluiting, laag en hoog ventilatieverbruik.
• Kortsluiting, laag en hoog axiale 

afzuigventilatorverbruik.
• lage en hoge Accu spanning 

(accubescherming).
• Systeem zonder koelgas (schakelt het koude 

circuit uit).
• Verdamper die bevriest.
• Hoge omvormertemperatuur.
• Hoge en lage systeemdruk.

VIESA Kompressor III is ontworpen om 
volledige vrije ruimte binnenin mogelijk 
te maken: de montagekit is perfect 
geïntegreerd met de dakcabine. 

Hij is goedgekeurd voor 
elektromagnetische compatibiliteit 
(ECE R10). Geen interferentie met radio 
of CB.

De nieuwe standairco* behoudt zijn 
beloften: de rotary compressor is de 
perfecte balans tussen prestaties en 
verbruik.

VIESA Kompressor III, bovendien, laat u 
besparen op brandstofkosten.

Het project is uitgevoerd met 
inachtneming van alle 
variabelen met betrekking tot alle 
bedrijfskosten.

* VIESA Kompressor III is geen 
alternatief voor de airconditioning van 
het voertuig, maar een eenheid voor het 
op temperatuur houden van de 
binnenruimte na het stoppen van de 
motor. De beste balans tussen 
klimaatcomfort en energieverbruik. Met 
de VIESA Kompressor III zal de 
chauffeur nooit problemen hebben met 
de accu's van de truck, omdat het 
verbruik tot een minimum wordt 
beperkt.




