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Thermo King®, lider w dziedzinie rozwiązań kontroli temperatury w transporcie i marka Trane
Technologies, wprowadza najnowszy produkt z oferty wszechstronnych, przenośnych
kontenerów chłodzących, mrożących i grzewczych. Nowe modele Connect FLEX są
wyposażone w zintegrowany akumulator zapewniający co najmniej 12 godzin chłodzenia w
pełni niezależnego od akumulatora pojazdu.
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Kontenery Thermo King ColdCube™ Connect FLEX to lekkie, trwałe, wszechstronne
rozwiązanie dostępne w trzech rozmiarach dopasowanych do standardowego samochodu
dostawczego lub ciężarowego. Kontenery umożliwiają klientom zapewnienie środowiska o
kontrolowanej temperaturze w pojazdach bez agregatów chłodniczych i zaspokajają szereg
potrzeb transportowych i magazynowych, w tym potrzeb dostaw w branży farmaceutycznej,
detalicznej, cateringowej i na ostatnim etapie łańcucha dostaw. Łączność Bluetooth umożliwia
klientom bezprzewodowe sterowanie nastawą temperatury i zapewnia pełną widoczność
temperatury i stanu kontenera bez konieczności jego otwierania. W celu zapewnienia
dodatkowej łączności, kontener ColdCube™ Connect FLEX jest wyposażony w montowany
fabrycznie czujnik temperatury kompatybilny z systemami telematycznymi Thermo King.
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    Kontenery ColdCube™ to prosty i wszechstronny sposób przewożenia wrażliwych na zmianytemperatury produktów farmaceutycznych, świeżych lub cateringowych w odpowiednim,kontrolowanym środowisku. Dzięki zintegrowanemu akumulatorowi i niezależnej pracy, nowemodele FLEX zapewniają klientom jeszcze więcej elastyczności działania. Klienci mogąprzechowywać kontener poza pojazdem stosownie do potrzeb, bez konieczności podłączeniado zewnętrznego zasilania.    Certyfikowane pod kątem potrzeb branży farmaceutycznej modele ColdCube™ Connect FLEXoferują doskonałe, automatyczne chłodzenie, zamrażanie i ogrzewanie w zakresie temperaturod -30 stopni Celsjusza do +30 stopni Celsjusza w zależności od wersji oraz wydajnąwentylację wewnętrzną. To spełnia ścisłe wymagania bezpiecznego transportu produktówbiomedycznych, takich krew, rurki do przechowywania krwi, szczepionki oraz próbki biologicznew najbardziej wymagających warunkach.    Najważniejsze cechy charakterystyczne kontenerów Thermo King ColdCube™  ConnectFLEX:        -   Zintegrowany akumulator zapewniający co najmniej 12 godzin niezależnej,bezprzewodowej pracy. Proste ładowanie z dowolnego gniazdka 115 lub 230 V AC       -   Praca całkowicie niezależna od akumulatora pojazdu i kompatybilność z elektrycznymipojazdami dostawczymi.       -   Dostępne w wersjach 140, 330 i 720L.      -   Łączność Bluetooth i opcjonalna telematyka.      www.europe.thermoking.com  
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