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ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO Vector 8500

Tecnologia E-Drive™
Projeto híbrido patenteado pela Carrier combina um 
motor a diesel, gerador de acionamento direto e 
tecnologia elétrica para fornecer a mais alta 
con�abilidade e o menor custo do ciclo de vida da 
sua classe.

Con�abilidade Incomparável
Sistema de refrigeração com plataforma totalmente 
elétrica, aperfeiçoada e testada por mais de uma 
década.

Menor Custo de Propriedade
Ao eliminar a maioria das peças móveis, reduzimos 
as necessidades de manutenção, propiciando maior 
con�abilidade e disponibilidade sem precedentes.

Tecnologia EcoFORWARD™
Aperfeiçoamentos no sistema de ultra alta e�ciência 
para fornecer signi�cativa economia de combustível, 
menores custos operacionais e em conformidade 
com as regulamentações de emissões EPA 2015.

Operação Inteligente
As unidades Vector têm a capacidade única de ativar 
componentes quando estes são necessários e 
desativá-los quando não são necessários.

Modo Elétrico
Padrão nas unidades Vector, esta função reduz o 
consumo de combustível e o ruído do motor, 
diminuindo emissões e aumentando a economia na 
operação.

Características do modelo Standard:
Motor diesel Tier 4 Final V2203L
 4 cilindros de Injeção direta 2.2 litros
 24,8 hp (18,5kW) a 1.800 rpm alta velocidade
 Interface eletrônica CAN-bus
Capacidade de óleo 14.2 litros
Gerador de alta capacidade Direct Driven 21 kVA
Carregador de bateria high-power 40A
 Pacote ESI™ (Extended Service Interval)
 Filtro de óleo Multi-estágio
 Filtro de combustível com separador de água
 Filtro de ar tipo seco heavy-duty
 Líquido de arrefecimento Long Life
Compressor elétrico Scroll totalmente hermético
Refrigerante R-404A - 5,9kg (13lb)
Alta e�ciência energética TRU-Demand™
 Válvula de expansão eletrônica
 Sistema economizador do compressor
 Trocador de calor de placas brazadas
 Válvula eletrônica moduladora de sucção
 Economizador de combustível automático start/stop
Sistema de degelo e aquecimento elétrico
Gerenciamento do evaporador TurboAir™
Sistema de controle APX™
 IntelliSet™ com ProductShield™
 Gravador de dados Datalink™
 Quadro de mensagens informativas
 Display grá�co Multi-idiomas
 Pré-viagem avançado e diagnósticos
 Porta USB integrada

Características do modelo Standard (cont.):
Condensador micro-canal de alta e�ciência
 Motores do ventilador CA livre de manutenção
 Ventiladores de supressão de vórtices V-Force™
 Proteção contra insetos/pedriscos na serpentina
 do condensador
Motor elétrico auxiliar
 380V-460V/3F/60Hz
 Inversão de fase automática
Portas em composite Durashell 2™
 Trava única de abertura
Pacote de redução de ruído Stealth™
Kit de instalação

Acessórios e Opcionais:
Indicador de abertura de porta e interruptor de
fechamento
Aquecedor de combustível
Extensões da linha de drenagem do evaporador
Mangueiras ECR Premium
Barra de luzes remota
Sensor de temperatura remota
Amortecedores de proteção contra impacto da 
unidade
Amortecedores de proteção contra impacto do
Microprocessador
Carregador auxiliar de bateria 40A
Modo elétrico dupla tensão Flex PowerTM
Filtro combustível lateral sucção Extra-heavy-duty
Sensor de fechamento e nível tanque combustível
Travas de porta
Pintura customizada
Intercambiador de ar AutoFresh™

Dimensões Condensador:
1.940 x 2.176 x 579 mm

Dimensões Evaporador:
1.684 x 1.149 x 280 mm

Abertura do Chassi:
1.696 x 1.168 mm

Peso Aproximado:
820 kg incluindo modo elétrico

Tanque remoto de alumínio para combustível
190 litros com suporte de montagem: 29 kg

Fluxo de Ar do Evaporador:
Aplicado a performance do sistema
3.100 cfm (5.270 m³/h)

Capacidade de Refrigeração:
Ambiente a 38°C (100°F)

Unidades Vector 8500

Temperatura do Ar de 
Retorno do Evaporador 

Operação Diesel
Alta velocidade/

Modo Elétrico

BTU/h Watts
2°C (35°F)  60.000  17.585
-18°C (0°F)  35.000  10.260

-29°C (20°F)  24.000  7.035
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