TWIN-COOL.

De TWIN-COOL is een elektrisch aangedreven koelmachine en heeft geen eigen
dieselmotor nodig voor de aandrijving. Dit zorgt voor een grote bedrijfszekerheid, bespaart
brandstofkosten en is geruisloos. Door toepassing van twee scroll compressoren met
economizers genereert de TWIN-COOL ongeëvenaarde vermogens. De TWIN-COOL is
tevens zeer geschikt voor het verwarmen van DKW en verse producten, onder winterse
omstandigheden.
Onafhankelijk.

De kracht van de TRS TWIN-COOL ligt in de 2 apart van elkaar draaiende koelsystemen.
Doordat deze systemen elk hun eigen onafhankelijke koelcircuit hebben, kunnen ze elkaar
niet beïnvloeden tijdens bijvoorbeeld het ontdooiproces of bij gelijktijdig koelen in één
ruimte en vriezen in de andere. De beide systemen kunnen onafhankelijk van elkaar, maar
ook gelijktijdig worden ingesteld op een temperatuur van -25ºC tot +20°C. De verdampers
kunnen, wanneer nodig, individueel verwarmen. Bediening en uitlezing van de
thermostaat van beide compartimenten geschiedt vanuit de vrachtwagencabine.

Altijd veel capaciteit met ECO-DRIVE.

De TWIN-COOL wordt van 400V krachtstroom voorzien door de ECO-DRIVE. Deze wordt
op zijn beurt aangedreven door de schone en efficiente vrachtwagenmotor. De
hydraulisch-elektrische aandrijving kan, onafhankelijk van het motortoerental van uw
vrachtwagenmotor, altijd 100% van zijn ontwerpvermogen leveren.
Krachtige verdamperoplossingen.

De TWIN-COOL is leverbaar met verschillende verdampers voor diverse toepassingen.
Standaard wordt de TWIN-COOL voorzien van de LowLine verdampers. Dit zijn een ultraplatte, maar zeer krachtige verdampers. Omdat de verdamperfans op krachtstroom
draaien, zijn lange laadbaklengtes geen enkel probleem.

Snel verwarmen en ontdooien

Het ontdooien van de verdampers geschiedt elektrisch, wat veel betrouwbaarder en
sneller is dan het omkeren van het koelproces. Het TWIN-COOL koelsysteem beschikt
daarnaast over een hoge verwarmingscapaciteit welke onder alle omstandigheden
beschikbaar is omdat ook de verwarming elektrisch wordt gevoed door de 400 Volt ECODRIVE.
Geen snaren en minder bewegende delen.

Door toepassing van hermetische scroll compressors, zijn er geen snaren aanwezig in de
koelmachine. Voordeel hiervan is dat er minder onderhoud nodig is en dat er minder
koudemiddel lekkage optreedt. De enige bewegende delen zijn de fans voor de condensor
en verdamper. Alle fans draaien tevens op krachtstroom.

Hoge capaciteiten en lage onderhoudskosten door Scroll compressors met economizer.

TRS past in deze range van TWIN-COOL units twee hermetische Scroll compressors met
economizer toe. Deze technologie is enkele jaren geleden door TRS geïntroduceerd in de
markt van de transportkoeling. De voordelen van deze technologie zijn vele, maar vooral
te vinden in efficiëntie, compactheid en gewicht. Deze eigenschappen leiden tot low cost
of ownership en lage geluidsdrukken.

Slimme eenvoud

De TWIN-COOL units zijn op een slimme manier eenvoudig, maar daarom niet minder
technologisch vooruitstrevend. Door de afwezigheid van de dieselmotor en bijbehorende
componenten, is er veel ruimte in de unit zodat alles goed bereikbaar is voor service. De
TRS TWIN-COOL wordt gebouwd in een degelijk frame dat wordt voorzien van een
poedercoat. De omkasting is volledig van glasvezelversterkte polyester en is zodoende
eenvoudig te spuiten in de bedrijfskleuren en gemakkelijk te repareren bij eventuele
schades.
Technische gegevens

Vermogen van de typische indeling van een distributievoertuig, metingen volgens ATP
voorschriften.
Verdamper
Koelcapaciteit

bij 0°C (ATP)
bij -10°C (ATP)
bij -20°C (ATP)

Compressor
Luchthoeveelheid verdamper
Luchtworp
Verwarmingscapaciteit
Koudemiddel
Totaal gewicht gemonteerd

Totaal
LowLine2D
LowLine1D
18.600 Watt
10.500 Watt
8.100 Watt
13.600 Watt
7.300 Watt
6.300 Watt
10.700 Watt
5.600 Watt
5.100 Watt
2 x Copeland Scroll, hermetisch met economizer
3400 m3
2300 m3
10 m
9m
7000 Watt
4900 Watt
R404a
Ca. 350 kg

De voordelen















Twee separate koel- vriesystemen, waardoor geen verlies van capaciteiten.
Laag brandstofverbruik door meedraaien op efficiënte vrachtwagenmotor en gebruik
van slimme technologie.
Brandstofbesparing tot 2,5 liter per uur.
Low cost of ownership door laag brandstofverbruik en lagere onderhoudskosten.
Lage geluidsdrukken. De TWIN-COOL units zijn altijd PIEK gecertificeerd.
Bij stationair draaien wordt reeds 100% van de ontwerpcapaciteit bereikt.
Geen snaren en minder bewegende delen.
Milieubesparing door lager brandstofverbruik (= minder CO2) en minder
koudemiddel emissie!
Altijd subsidies mogelijk op deze systemen, vanwege milieu- en energiebesparing.
Laag gewicht dus meer lading.
Beschikbaarheid van 400 Volt, te gebruiken voor diverse doeleinden.
Eenvoudig doch slim ontwerp met goede servicetoegankelijkheid.
Nieuwste besturingstechniek AT52, met interface mogelijkheid voor alle gangbare
log-systemen.

EIA-regeling

De ECO-DRIVE met de Safe / Start valt ook nog eens in de EIA regeling 2015 samen met
de PTO. Dit betekent een netto voordeel van ongeveer € 2.000,- voor een BV.
Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt u altijd contact opnemen.
Met vriendelijke groet,
TRS Transportkoeling B.V.
R.R. (Roy) van Schie
M +31(0)6 3511 8998
T +31(0)71 4050070
E rvs@trs.eu
I www.trs.eu

