
Cool Top RTE 16
Wydajny, płaski i lekki - elektryczny klimatyzator postojowy dla pojazdów ciężarowych 

Wydajny klimatyzator dachowyj zapewnia przyjemną temperaturę 

i odpowiedną wilgotność w kabinie pojazdu ciężarowego.  

Wypoczęty kierowca zachowuje wyższą koncentrację, co 

przekłada się na większe bezpieczeństwo na drodze. 

Układ napędzany sprężarką jest już napełniony czynnikiem 

chłodniczym i podłączany jest do 24 V akumulatora pojazdu. 

Wysoka wydajność w połączeniu z lekką konstrukcją i płaskim 

designem sprawiają, że jest to jeden z najlepszych klimatyzatorów 

postojowych.

Montaż w istniejącym luku dachowym jest szybki i prosty. 

Wyjątkowo trwałe komponenty gwarantują wysoką 

jakość klimatyzatorów i zapewniają długą żywotność przy 

minimalnych kosztach eksploatacji. Urządzenie to pracuje 

przy wyłączonym silniku pojazdu, co oznacza brak 

zużycia paliwa. 

Klimatyzator posiada funkcję automatycznego wyłączania 

się, gdy napięcie akumulatora spadnie do niebezpiecznie 

niskiego poziomu.
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Wydajny klimatyzator (1.600 W) o wysokiej 
sprawności energetycznej
Optymalny rozdział powietrza oraz cicha praca 
Lekka konstrukcja
Płaska konstrukcja (tylko 14 cm wys.) pozwala 
na montaż także na wysokich kabinach
Kontrola napięcia akumulatora - ochrona przed 
rozładowaniem
Szeroki wybór zestawów montażowych do 
różnych pojazdów
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Dane techniczne

Cool Top RTE 16

Nominalna moc chłodnicza (W) 1600

Czynnik chłodniczny R134a

Nominalne napięcie znamionowe (V) 24

Maks. łączny pobór prądu przy 24 V (A) 23

Maks. temperatura pracy (°C) 45

Maks. wydatek wentylatora 

parownika (m3/h) 650

Wymiary skraplacza dł. x szer. x wys. (mm) 645 x 920 x 140

Wymiary parownika dł. x szer. x wys. (mm) 387 x 349 x 165

Wysokość montażowa (mm) 142 (w zależności od typu kabiny)

Masa (kg) 23.4

Nr katalogowy IND-CTRTE1600

Zakres dostawy

�� Klimatyzator, pilot, dokumentacja 

Elementy obsługowe

�� Panel sterujący z 

wyświetlaczem LCD

�� Wygodna regulacja za 

pomocą pilota

Dedykowane zestawy montażowe Nr katalogowy

DAF XF 105/106 (Super Space Cab) IND-2-6-1147-2

Iveco Stralis Cube z dodatkową ramą metalową IND-2-6-1119-2

Iveco Stralis AT, AD, AS

Iveco Eurocargo MLL wysoki dach

IND-2-6-1120-2

MAN TGX XXL (z/bez deflektora)

MAN TGX XL*

MAN TGX XLX  (tylko bez deflektora)  

MAN TGA

MAN TGS M/L, LX

MAN TGL L, LX

MAN TGM L, LX

IND-2-6-1143-2

Mercedes-Benz Actros MP3 IND-2-6-1121-2

Mercedes-Benz Actros MP4 IND-2-6-1136-2

Renault Premium IND-2-6-1123-2

Renault T, C, K, D IND-2-6-1139-2

Scania R, P IND-2-6-1116-2

Zestaw montażowy

� Maskownica dopasowana do pojazdu, przewód zasilający,

śruby, uszczelki, instrukcja montażu

Uniwersalne zestawy montażowe Nr katalogowy

Iveco Eurocargo MLL płaski dach *

Iveco Stralis HI-STREET kabina z płaskim dachem * 
Iveco Eurostar*

Renault Magnum (stara wersja)

Renault Magnum Classic E Multipass-Cab

IND-2-6-1122-2

*Wewnętrzna osłona pozostawia przerwę ok. 2 cm z każdej strony

*Wewnętrzna osłona pozostawia przerwę ok. 2 cm z każdej strony
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