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VECTOR REEKS – 1550 & 1550 City/1850 & 1850 Mt° -  
BEDIENINGSINSTRUCTIES 

 

INLEIDING 

Deze handleiding is bestemd voor gebruikers van Carrier Transicold koelunits. Ze bevat basisinstructies voor het dagelijks gebruik van 
de koelunit, veiligheidsgegevens, tips voor het verhelpen van storingen, alsmede andere informatie op basis waarvan u uw goederen 
in de beste staat kunt afleveren. 

Neem de tijd om de informatie in dit boekje aandachtig door te lezen, en raadpleeg deze als u vragen hebt over de werking van 
uw Carrier Transicold unit. Deze handleiding gaat uit van het standaardmodel. Het kan voorkomen dat bepaalde opties er niet instaan, 
in dat geval kunt u het onze Technische Ondersteuning vragen. 

Uw koelunit is ontworpen om bij juist gebruik en goed onderhoud lange tijd probleemloos te werken. De controles, die in deze 
handleiding beschreven staan, dienen om problemen onderweg zoveel mogelijk te voorkomen. Daarnaast zorgt een uitgebreid 
onderhoudsprogramma voor een blijvende betrouwbare werking. Dit onderhoudsprogramma zorgt ook voor lagere operationele 
kosten,een langere levensduur en betere prestaties. 

Let erop dat bij het uitvoeren van onderhoud de originele Carrier Transicold reserveonderdelen worden gebruikt, voor de hoogste 
kwaliteit en hoogste betrouwbaarheid. 

Bij Carrier Transicold werken we voortdurend aan de verdere verbetering van de producten voor onze klanten. Als gevolg hiervan 
kunnen specificaties wijzigen zonder voorafgaande verwittiging. 
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CE-CONFORMITEITSVERKLARING 

 

 

VERKLARING CONFORMITEIT EEG-RICHTLIJNEN 

 

Wij, de Fabrikant, verklaren dat de machine "VECTOR"  
conform de bepalingen van de volgende richtlijnen is: 

- 2006 / 95 / EEG, Laagspanning, 

- 2004 / 108 / EEG, EMC, 

- 2006 / 42 / EEG, Machines, 

- 1997 / 23 / EEG, PED, 

- 2000/14/EEG, Geluidsniveau, 

- 1972 / 245 / EEG, 
- 1970 / 156 / EEG 
- 2009 / 19 / EEG 

en & E Mark 

 

-"VECTOR" geklasseerd in artikel I volgens de 1997/23/EEG-richtlijn. 

 

 

Carrier Transicold Industries S.C.S. 

810 route de Paris 

76520 Franqueville Saint Pierre (France) 

 
CARRIER TRANSICOLD INDUSTRIES SCS. met kapitaal van 7.145.000 euro 
Handels- en bedrijvenregister ROUEN B 410 041 677 - SIRET 410 041 677 00023 - CODE APE 292 F -  
BTW FR 46410041677 
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1. OMSCHRIJVING & IDENTIFICATIE 

Houd het uitvouwblad bij het lezen van de instructies 
opengeplooid. 

1.1. Typeplaatje 

Elke koelunit is herkenbaar aan een typeplaatje dat aan het 
frame van de unit bevestigd is. Op dit plaatje staan het 
complete modelnummer, het serienummer, en nog andere 
informatie over de unit. 

In geval van storing verzoeken wij u, voordat u onze 
technische servicedienst raadpleegt, eerst de op dit plaatje 
aangeduide informatie te lezen en de naam en het 
serienummer van de unit te noteren. De technicus heeft deze 
gegevens nodig om u goed te kunnen helpen. 

Het volledige typeplaatje (1a) zit aan het frame en het 
serienummer staat op de besturingskast (1b). 

1.2. Sticker geluidsniveau 

Deze sticker geeft het gegarandeerde geluidsniveau aan, 
uitgedrukt in Lwa (geluidsvermogen). 

2. VEILIGHEID 

In deze handleiding staan veiligheids- en 
onderhoudsinstructies die moeten worden opgevolgd om 
ongevallen te voorkomen. Enkele van de volgende stickers 
zijn op het product aangebracht, voor uw VEILIGHEID. 
 

i
 

VOORDAT U DEZE KOELUNIT 
GEBRUIKT moet u zorgvuldig alle 
veiligheidsinformatie lezen, hier in deze 
handleiding en op de apparatuur zelf. Zorg 
dat iedereen die de koelunit gebruikt, 
getraind is om die op een veilige manier 
te gebruiken. 

TIJDENS GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN DEZE 
KOELUNIT moet u de volgende veiligheidsregels 
aanhouden: 

 

 
 

 

Persoonlijke 
beschermingsmiddelen: 

Vooraleer in te grijpen op de koelunit, 
gebruik ALTIJD gereedschappen en 
Persoonlijke Beschermingsmiddelen 
volgens de Carrier Log-out/Tag-
outprocedure (CTE verplichte 
maatregelen voor de preventie van 
ongelukken: LO/TO en Elektriciteit). 
 
. Gehoorbescherming wordt 
aanbevolen wanneer de unit 
in bedrijf is. 

 

 

Werken op hoogte: 

Neem alle nodige en geldende 
veiligheidsmaatregelen voor het 
bereiken van de koelunit: gebruik veilige 
ladders, en werkplatforms met relingen. 

 

Automatische startfunctie: 

Deze koelunit is uitgerust met een  
Auto-Start/Stop-systeem, een nuttige 
voorziening om brandstof te besparen. 

Vooraleer de koelunit te onderhouden, voer ALTIJD de Carrier 
Log-out/Tag-outprocedure (CTE verplichte maatregelen voor 
de preventie van ongelukken: LO/TO en Elektriciteit in). 

– Maak bij dieselaandrijving de min-kabel van de accu los 
– Maak bij elektrische aandrijving (stand-by) de elektrische  

voedingskabel los 
 

 

Riemen en ventilatoren: 

Deze koelunit is uitgerust met een  
Auto-Start/Stop-systeem, en kan 
daardoor op elk moment starten, zonder 
voorafgaande waarschuwing. 

Wanneer de unit loopt moet gelet worden op de bewegende 
riemen en ventilatoren. Vooraleer onderhoud te plegen of te 
werken aan de koelunit, voer ALTIJD de Carrier  
Log-out/Tag-outprocedure (CTE verplichte maatregel voor 
de preventie van ongelukken: LO/TO en Elektriciteit in). 

Zorg dat de unit niet kan herstarten. Voor lock-out/tag-out 
(veiligheidsvergrendeling) zie boven. 

Als er beschermende constructies zijn (bijv. een rooster bij 
een fan) dan moeten die op hun plaats zitten. Verwijder nooit 
een bescherming terwijl de koelunit in werking is. 

Laat handen, lichaamsdelen, kleding en gereedschap nooit 
in de buurt van bewegende delen komen. 

 

 
 
 

 

 

 
 

Elektriciteit:

Bij elektrische aandrijving van 
de koelunit (stand-by) komen bepaalde 
delen onder spanning te staan, vooral 
in de elektrische schakelkast. 

Gebruik altijd geïsoleerd gereedschap 
voor maximale spanning en draag 
persoonlijke beschermingen (PBM) 
volgens de Carrier Log-out/Tag-
outprocedure (CTE verplichte maatregel 
voor de preventie van ongelukken: 
LO/TO en Elektriciteit). 

Tijdens onderhoud van de koelunit moet u controleren 
of de hoofdvoedingsschakelaar in de stand OFF staat. 

Zorg dat de unit afgeschakeld is van de netspanning. Voer de 
Carrier Log-out/Tag-outprocedure (CTE verplichte maatregel voor 
de preventie van ongelukken: LO/TO en Elektriciteit in). Zorg voor 
het werken in de elektrische regelkast of deze spanningsloos is. 

Zorg voor het aanzetten dat alle condensators (indien voorzien) 
zijn ontladen om elektrische schokken te voorkomen. 

ALS HET EVENTUEEL NODIG IS WERK UIT TE VOEREN 
AAN DE ELEKTRISCHE SCHAKELKAST TERWIJL DE 
SPANNING IS INGESCHAKELD, DAN MAG DAT ALLEEN 
DOOR PERSONEEL DAT OPGELEID IS VOOR HET 
WERKEN MET HOOGSPANNING OF LAAGSPANNING. 
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Generator: 

Kijk uit voor de HOOGSPANNING 
die door de generator wordt 
voortgebracht, omdat de unit 
automatisch kan starten. 

Zorg ervoor, voordat u onderhoud 
gaat uitvoeren aan de unit, dat de 
RUN/STOP-schakelaar in de stand 
STOP staat. Maak ook de negatieve 
accukabel los. 

 

De generator NOOIT uit elkaar 
halen: STERK MAGNETISCH  
VELD BINNENIN 

Mensen met pacemaker moeten 
op een veilige afstand van de unit 
blijven bij het demonteren van 
de rotor en stator. 

 

 

Koelwater van de motor: 

Deze koelunit is uitgerust met een 
koelsysteem onder druk. Onder normale 
bedrijfsomstandigheden staat 
de koelvloeistof in de motor en in de 
radiator onder hoge druk en is de 
temperatuur ervan hoog. 

!
 

Koelmiddel dat gemorst is, geeft kans tot 
glijden. Het kan schadelijk zijn bij inslikken. 

Verwijder nooit de dop van een hete 
radiator terwijl de koelunit nog draait, 
en ook niet kort daarna. 

Als de dop er toch af moet, wacht dan 
eerst minstens 10 minuten. Draai daarna 
heel langzaam de dop los, zodat geen 
koelmiddel naar buiten spuit. 

 

 

 
 

Als er eventueel koelmiddel weglekt, 
reinig dan meteen de vloer, zodat 
er niemand over uitglijdt. 

Vermijd aanraking met huid of ogen. 
Gebruik altijd persoonlijke 
beschermingsmiddelen  
(PBM – Persoonlijke 
Beschermingsmiddelen) bij het werken 
met motorkoelmiddel: veiligheidskleding, 
veiligheidshandschoenen 
en veiligheidsbril. 

 

!
 

Motor:

START DE MOTOR NIET IN EEN 
GESLOTEN RUIMTE, WANT DE 
UITLAATGASSEN ZIJN GIFTIG. 

Het is kleurloos en reukloos, en ontstaat 
door de onvolledige verbranding van 
de koolwaterstoffen. 
 
Uitlaatgas is giftig, bij inademing kan 
het duizeligheid en bewusteloosheid 
veroorzaken. 
Enige verschijnselen of tekenen, die wijzen 
op inademing van koolmonoxide, zijn: 

Black-out, zware hoofdpijn, plotselinge zwakheid en 
slaperigheid, braken, spiertrekkingen, kloppende slapen. 

Als u één van de bovengenoemde symptomen waarneemt, 
moet u onmiddellijk frisse lucht inademen. 
Wanneer men een verschil in het geluid of het aanzien van 
het uitlaatsysteem opmerkt, dient de motor onmiddellijk stop 
gezet worden, zodat hij nagekeken en snel gerepareerd kan 
worden door een bevoegde werkplaats. 

 

 

Koudemiddel: 

Het koudemiddel in het koelsysteem van deze 
unit kan bevriezingen, ernstige brandwonden 
of blindheid veroorzaken als het in direct 
contact komt met de huid of de ogen. 

 

Koudemiddel veroorzaakt in contact met vuur of 
hitte een giftig gas: houd open vuur, brandende 
of smeulende voorwerpen, en alles wat vonken 
kan veroorzaken uit de buurt van de koelunit. 

Gebruik altijd persoonlijke beschermings-
middelen (PBM) bij het werken met koudemiddel:  
veiligheidskleding, veiligheidshandschoenen 
en veiligheidsbril. 

Alleen gekwalificeerd personeel mag omgaan  
met koudemiddel. 

EHBO

 Algemene tip: Laat een bewusteloos persoon nooit iets inslikken. 
 Inslikking: Breng het slachtoffer in de open lucht. Dien 
indien nodig zuurstof of kunstmatige ademhaling toe. Dien 
geen adrenaline of gelijkaardige medicijnen toe. 
 Contact met de ogen: spoel grondig met water gedurende 
minstens 15 minuten en raadpleeg een arts. 
 Contact met de huid: was onmiddellijk met overvloedig water. 
 Vervuilde of bevlekte kleding moet onmiddellijk verwijderd worden. 

Gebruik en behandeling van koudemiddelen 

 Brandbaarheid - Bepaalde HFC- en HCFC-koudemiddelen 
kunnen brandbaar worden indien ze worden gemengd met 
hoge concentraties lucht bij hogere druk. Dit geldt niet alleen 
voor R-22, maar ook voor veel andere HFC- en HCFC-
koudemiddelen. Het geldt bijvoorbeeld ook voor R-134a. 

 Daarom mogen deze koudemiddelen voor lektesten of andere 
doeleinden niet worden gemengd met lucht onder druk. 

 Gevaar bij inademing - Alle koudemiddelen zijn gevaarlijk 
wanneer deze worden ingeademd in concentraties die 
de aanbevolen veilige limieten overschrijden. De symptomen 
zijn onder andere: hoofdpijn, misselijkheid, slaperigheid, 
lethargie, duizeligheid en coördinatieverlies. Dit kan leiden tot 
een onregelmatige hartslag, bewusteloosheid en zelfs 
de dood. Neem de juiste voorzorgsmaatregelen 
om blootstelling te voorkomen of minimaliseren. 

 Vlambevorderend - Indien u een verandering opmerkt in de 
kleur of grootte van een vlam bij het lassen of solderen in de 
buurt van koudemiddeldampen, stop dan onmiddellijk met het 
werk en ventileer de omgeving. Dit vlameffect komt alleen voor 
bij gevaarlijk hoge concentraties koudemiddeldamp. Hierbij 
kunnen de bovengenoemde inademingsgevaren ontstaan. 

 Huid- en oogbescherming - Contact met ‘vloeibare’ 
koudemiddelen kan leiden tot onmiddellijke bevriezing van 
weefsel en blijvende schade of blindheid. Hanteer GEEN 
vloeibare koudemiddelen zonder de juiste persoonlijke 
beschermingsmiddelen. Snijd NIET in koudemiddelleidingen 
onder druk. Open GEEN kleppen of aftapinrichtingen wanneer 
u kan worden besproeid met vloeibaar koudemiddel. 
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Koelolie: 

- vermijd aanraking met de huid. 

- na aanraking goed afwassen. 

 

 

 
 

Gevaar van brandwonden door hitte 
of koude: 

Terwijl de koelunit in werking is, maar ook 
nog een tijd daarna, kunnen onderdelen 
ervan zeer heet of juist zeer koud zijn 
(bijv. uitlaatpijp, buizen, spiralen, 
vloeistofvat, accumulator, motor). 

 

 

Wees voorzichtig bij het werken in de 
nabijheid van hete of koude componenten. 

Gebruik altijd geschikte veiligheidshand-
schoenen bij het uitvoeren van onderhoud 
aan deze koelunit. 

 

 

Gevaar van snijwonden: 

Wees voorzichtig bij het werken met of in de 
nabijheid van onderdelen die scherp kunnen 
zijn (bijv. spiralen, verdampers, klemmen). 

 

Gebruik altijd geschikte veiligheidshand-
schoenen bij het uitvoeren van onderhoud 
aan deze koelunit. 

 

 

Accu:

Deze koelunit kan uitgevoerd zijn met een 
lood-zuur accu. Bij het opladen van zo'n 
accu komen gewoonlijk kleine 
hoeveelheden brandbaar en explosief 
waterstofgas vrij. 

 

 

Als zuur in de ogen of op de huid spat kan 
dat ernstige brandwonden veroorzaken. 

Houd vlammen, brandende of smeulende 
objecten en alles wat vonken af zou kunnen 
geven weg van de accu-elementen. 

Gebruik altijd persoonlijke beschermings-
middelen (PBM) bij het omgaan met de accu 
en het laden ervan: veiligheidskleding, 
veiligheidshandschoenen en veiligheidsbril. 

Neem de juiste polariteit in acht bij het aansluiten van een accu.

 

VOORZICHTIG 

In geen geval mag iemand proberen om de 
logische kaarten of bedieningspanelen 
te repareren. Ontstaat er een probleem met 
deze onderdelen, neem dan contact op met 
uw dichtstbijzijnde Carrier Transicold-
werkplaats voor vervanging. 

In geen geval mag een technicus de processor ergens 
anders elektrisch testen dan bij de connector-aansluitpunten 
waar de bekabeling is bevestigd. Microprocessoronderdelen 
werken op verschillende spanningsniveaus en met uiterst 
lage stroomsterkten. Onjuist gebruik van voltmeters, 
overbruggingsdraden, doormeetapparaten enz. kan blijvende 
schade aan de processor toebrengen. 

De meeste elektronische onderdelen zijn gevoelig voor schade 
die veroorzaakt wordt door elektrostatische ontlading (ESD). 
In bepaalde gevallen kan het menselijk lichaam voldoende 
statisch geladen zijn om bij het aanraken van onderdelen 
schade te veroorzaken. Dit geldt vooral voor de geïntegreerde 
schakelingen op de truck/oplegger-microprocessor. 

 
Omgeving:

Houdt tijdens de hele levensduur  
van de koelunit rekening met milieueisen. 

Om milieuschade te voorkomen mag u NOOIT koudemiddel 
in de atmosfeer laten ontsnappen, en NOOIT koelmiddel, 
olie, accu of chemicaliën in de natuur laten vrijkomen. Deze 
materialen moeten worden afgevoerd en hergebruikt volgens 
de geldende voorschriften. 

Als de koelunit moet worden ontmanteld, doe dat dan op een 
milieutechnisch verantwoorde wijze, in overeenstemming met 
de geldende voorschriften. 

 
2.1. Onderhoud van waarschuwingsstickers 

a. Houd de waarschuwingspictogrammen schoon, en zorg 
dat er niets voor zit, zodat ze zichtbaar blijven. 

b. Reinig de pictogrammen met water en zeep, en veeg 
ze af met een zachte doek. 

c. Als pictogrammen beschadigd zijn, of ontbreken, breng 
dan nieuwe aan. Ze zijn verkrijgbaar bij de servicepunten 
van Carrier. 

d. Als een component wordt vervangen waarop een 
pictogram zat, dan moet de nieuwe component ook weer 
het juiste pictogram hebben. 

e. Breng waarschuwingspictogrammen aan op een droge 
ondergrond. Wrijf naar de buitenkanten toe zodat geen 
luchtbellen achterblijven. 

3. BELADEN VAN HET VOERTUIG 

Een juiste luchtcirculatie in de geïsoleerde laadruimte, d.w.z. de 
luchtbeweging rondom en door de lading heen, is van essentieel 
belang om de kwaliteit van de goederen tijdens het transport te 
waarborgen. Indien de lucht niet volledig rondom de lading kan 
circuleren, dan kunnen warme zones of ijsvorming ontstaan. 
 

Het is raadzaam pallets te gebruiken. Indien deze pallets zo 
geplaatst worden dat de lucht vrij kan circuleren en terug kan 
keren naar de verdamper, beschermen ze de goederen tegen 
de warmte die via de bodem van de vrachtwagen/trailer 
binnen kan dringen. Bij gebruik van pallets dient men erop te 
letten geen extra dozen op de vloer achter in de vrachtwagen 
te plaatsen, omdat deze de luchtcirculatie belemmeren. 
 
De manier van stapelen is eveneens van groot belang voor de 
bescherming van de goederen. Omdat bepaalde producten, 
zoals fruit en groenten, warmte produceren dienen ze zo 
opgestapeld te worden dat de lucht erdoor heen kan circuleren, 
waardoor de geproduceerde warmte afgevoerd wordt; deze 
methode wordt "geventileerde opstapeling" genoemd. 
Goederen die geen warmte produceren, zoals vlees en 
diepgevroren producten, dienen dicht op elkaar in het midden 
van de laadruimte opgestapeld te worden. 
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Alle goederen dienen van de wanden van de laadruimte 
verwijderd te zijn, zodat de lucht tussen de wanden en de 
lading kan circuleren; hierdoor voorkomt men dat de warmte 
die via de wanden binnendringt de goederen beschadigt. 
 
Het is belangrijk de temperatuur van de goederen tijdens het 
laden te controleren om er zeker van te zijn dat ze de juiste 
transporttemperatuur hebben. De koelunit is ontworpen om 
de goederen op temperatuur te houden; de unit is dus niet 
ontworpen om een warm product af te koelen. 

ENKELE RAADGEVINGEN 
Voor het laden 

 Koel de laadruimte voor door de temperatuur gedurende 
ongeveer 15 minuten te verlagen. 

 Verwijder eventueel in de laadruimte aanwezig vocht door 
handmatig te ontdooien. Dit is alleen mogelijk als de 
ontdooithermostaat het toestaat (temperatuur in laadruimte 
lager dan 3°C tijdens afkoelen en 8°C tijdens verwarmen). 

 De verdamperventilatoren worden voor de veiligheid 
beschermd door roosters. Bij intensief gebruik van de unit 
kan zich ijs afzetten op de roosters. Het is daarom aan te 
bevelen om ze regelmatig schoon te maken met een 
borsteltje. Dit mag ALLEEN gedaan worden terwijl de unit 
UITGESCHAKELD is. 

Tijdens het laden 

 Bij het laden mag de unit niet in werking zijn. 

 Het wordt aanbevolen om de deur zo kort mogelijk open 
te laten om het binnenkomen van warme lucht en vocht 
te vermijden. 

 Stel met de thermostaat de temperatuur in, afhankelijk van 
de vervoerde goederen. 

 Controleer de eigen temperatuur van de goederen tijdens 
het laden (naaldthermometer of digitale thermometer). 

 Zorg ervoor dat de luchtaanzuigopeningen van 
de verdamper, alsmede de ventilatiekanalen niet 
geblokkeerd worden. 

 

 
Afstandstuk 
 
 
 
Lading op pallets 

 Houd een vrije ruimte van ongeveer: 
- 6 tot 8 cm tussen lading en voorwand, 
- 20 cm tussen de bovenkant van de lading en het dak, 
- enkele centimeters tussen de vloer en de lading (roosters of pallets). 

 Vergeet niet de deuren te sluiten. 

 Controleer alvorens de deuren te sluiten uw lading, en of 
er zich niemand in de laadruimte bevindt. 

!  

BELANGRIJK 
Laat nooit een unit meer dan een maand 

lang stilstaan. 

4. AANBEVOLEN TRANSPORTTEMPERATUREN 

Hieronder worden enkele algemene aanwijzingen gegeven 
betreffende de transporttemperatuur van de goederen en de 
bijbehorende werking van de unit. Deze gegevens worden slechts 
als richtlijnen vermeld; de door de transporteur of de ontvanger 
van de goederen gegeven instructies hebben hierop voorrang. 

Meer informatie is verkrijgbaar bij uw Carrier Transicold dealer. 

Product Streeftemperatuur Werkingsmodus* 
Bananen 15°C (60°F) Continu 
Vers fruit of 
verse groenten 

+4°C tot +6°C 
Continu 

Vers vlees en 
fruits-de-mer 

+2°C (+36°F) 
Auto-Start/Stop 

of continu 

Zuivelproducten +2°C tot +6°C 
Auto-Start/Stop 

of continu 
IJs -20°C Auto-Start/Stop 
Diepgevroren 
fruit en groente 

-18°C (0°F) 
Auto-Start/Stop 

Diepgevroren 
vlees, vis, 
schaal- en 
schelpdieren 

-20°C 

Auto-Start/Stop 

Ijsjes -25°C (-13°F) Auto-Start/Stop 

* In geval van distributie waarbij de deuren veelvuldig geopend en 
gesloten worden, is het raadzaam de unit in de stand Continu te 
laten om de kwaliteit van de goederen te waarborgen. 

Schakel het compartiment uit zolang de deuren open zijn om 
de lading in de andere compartimenten op temperatuur te 
houden en de unit correct te laten werken. 

5. 12 V ACCU BESPARINGAANBEVELING  

 Vergeet de accu niet los te koppelen wanneer de koelunit 
niet in gebruik is. 

 U dient de unit minstens 72 minuten te laten draaien om 
de batterij met een oplaadtoestand van 80% tot 100% 
op te laden. 

 U wordt aangeraden de unit continu te laten draaien 
gedurende 3 uur, als die opties bevat die verbonden zijn 
aan de batterij. 

 
6. INWERKINGSTELLINGSCONTROLE 

Voorafgaande aan iedere rit dient een controle uitgevoerd 
te worden. Dit is van essentieel belang om het risico van 
storingen onderweg zo klein mogelijk te houden. Deze 
controles nemen slechts enkele minuten in beslag. 
 
1. Zet de hoofdvoedingsschakelaar in de stand STOP. 
 
Diesel - Verwijder water of andere onzuiverheden die zich 
onderin in de brandstoftank van de unit kunnen bevinden 
door de aftapkraan van de tank te openen en op te vangen 
in een opvangbak. Deze bevindt zich onder de tank. Sluit 
de kraan onmiddellijk wanneer de afgetapte diesel schoon 
blijkt. Controleer of het brandstofpeil in de tank voldoende 
hoog is om de unit te voeden; indien nodig bijvullen. 
 
Accu - De unit is uitgerust met een onderhoudsvrije accu, waarvan 
alleen gecontroleerd hoeft te worden of de aansluitklemmen schoon 
zijn en goed vast zitten. Het accubevestigingssysteem dient 
eveneens gecontroleerd te worden. 

LET OP: 
Wij raden aan bij stilstaand koelen de 
laadruimte zoveel mogelijk in de 
schaduw te zetten. 
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Niveau koelvloeistof - Kijk het niveau in het expansievat 
na (bevindt zich links bovenin de unit). 
 
Motorolie - De motorolie dient als laatste gecontroleerd 
te worden omdat ze in het oliecarter van het motorblok naar 
beneden moet zakken om het werkelijke oliepeil te kunnen 
bepalen. Verwijder de oliepeilstok (1), veeg hem af en steek 
hem opnieuw in het oliecarter. Neem de peilstok weer uit om 
het oliepeil te controleren; het oliepeil moet zich tussen 
de twee merktekens ‘maximum’ en ‘minimum’ bevinden. 
Indien het peil zich onder ‘minimum’ bevindt, moet u olie 
toevoegen totdat het juiste peil bereikt is. 
 
Algemene inspectie - Controleer de gehele unit op lekken, 
loszittende, gebroken of versleten bouten of draden, enz. 
De radiator en de condensor mogen geen vuil, insecten, 
karton of andere vreemde voorwerpen bevatten die de 
ventilatie zouden kunnen hinderen. De verdamper (binnenin 
de laadruimte) dient eveneens geen vreemde voorwerpen 
te bevatten, zoals verpakkingsfolie die vaak wordt gebruikt bij 
transport om schuiven van de lading tegen te gaan. 
 
 
Laadruimte - Voorafgaand aan het laden moet telkens 
de laadruimte worden geïnspecteerd. Controleer de deur en 
de afdichting van de ventilatieopeningen op beschadiging 
en slijtage. Inspecteer de binnen- en buitenkant van de 
laadruimte op beschadiging, inclusief de interne of externe 
bekleding van de laadruimte. Door beschadigde isolatie kan 
de unit de goederen moeilijker op de juiste temperatuur 
houden omdat er warmte in de laadruimte binnendringt. 
 
Pretrip - om pretrip te starten: 

a) Zet de unit AAN. 

b) Druk op de toets SELECT ( ) tot Pretrip 
verschijnt op de berichtendisplay. 

c) Druk op de toets = ( ) om Pretrip te starten. 

 

7. Omschrijving 

Houd het uitvouwblad bij het lezen van de instructies 
opengeplooid. 

 
7.1. Display 

1. AAN/UIT-schakelaar 
compartimenten enkel  
voor Vector 1850 Mt° 

2. Functielampjes  

3. Display  

- VECTOR 1550/1850: Temperatuur in laadruimte wordt 
weergegeven in °C of °F (afhankelijk van configuratie). 
- VECTOR 1850 Mt°: Temperatuur in laadruimte wordt 
weergegeven in C1 (comp.1), C2 (comp.2) of C3 (comp.3), 
dit schakelt elke 5 seconden om. 

4. Pijltoetsen omhoog en omlaag 
 

5. Toets = 
 

6. Berichtenscherm  

7. Toets handmatig ontdooien 
 

8. Alarmtoets 
 

9. Toets start-stop/continu 
 

10. Selectietoets 
 

11. Run/stop-schakelaar 
 

12. Schakelaar standby/diesel 
 

13. Taalkeuzeschakelaar 
 

 

7.2. Bijkomend regelpaneel 

Gebruikersvriendelijke bedienings- en weergavepanelen 
geven de temperatuur van de afzonderlijke compartimenten 
weer op gemakkelijk te lezen displays. 

Vanaf dit optionele bedieningspaneel kunt u de unit inschakelen, 
temperaturen van compartiment 1, 2 of 3 controleren, set-points 
wijzigen, en het handmatig ontdooien starten. 

Deze compacte panelen kunnen op diverse plaatsen worden 
aangebracht, naar wens van de gebruiker. 
 

14. ON-OFF-toets (AAN-UIT) van 
compartiment  

15. Voedingsspanningsindicator 
 

16. ON-OFF-toets van unit 
 

17. Toets handmatig ontdooien 
 

18. Vergrendeling van bedieningspaneel 
 

19. Pijltoetsen omhoog en omlaag 
 

20. Indicatielampje verwarmen, 
per compartiment  

21. Indicatielampje koelen, 
per compartiment  

22. Temperatuur aangegeven in °C of °F  

8. BEDIENING 
 
8.1. De unit starten – dieselaandrijving (road operation) 

1. Om de unit aan te zetten, plaatst u de 
MOTOR/STANDBY-schakelaar (12.) in MOTOR. 

2. Zet de schakelaar voor het gewenste compartiment (1.) 
op AAN (voor VECTOR 1850 Mt°). 

! BELANGRIJK – Vector 1850 Mt° 
Als geen compartiment is gekozen start 

de unit niet op. 
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3. Zet de RUN/STOP-schakelaar (11.) op de 
microprocessor op RUN. 

4. Kies met de TAALKEUZE-schakelaar (13.) 1 van de 
beschikbare talen: Engels - Frans - Spaans - Duits - 
Deens - Nederlands - Italiaans - Russisch - Pools - 
Portugees - Zweeds - Grieks - Fins en Roemeens. 

 
8.2. De unit starten – elektrische aandrijving (stand-by). 

! 1. Controleer of de unit is aangesloten op een 
geschikt elektrisch net. (Zie sectie 8.2.1). 

1. Zet, om de unit te activeren, de MOTOR/STANDBY-
schakelaar in de stand (12.) STANDBY. 

2. Zet de schakelaar voor het gewenste compartiment (1.) 
op AAN (voor VECTOR 1850 Mt°). 

3. Zet de RUN/STOP-schakelaar (11.) 
op de microprocessor op RUN. 

4. Kies met de TAALKEUZE-schakelaar (13.) 1 van 
de beschikbare talen: Engels - Frans - Spaans - Duits - 
Deens - Nederlands - Italiaans - Russisch - Pools - 
Portugees - Zweeds - Grieks - Fins en Roemeens. 

OPMERKING: De unit is voorzien van een automatische 
faseomkering. Dat betekent dat de elektromotor altijd 
de juiste draairichting heeft. 

8.2.1. Richtlijn voor elektrische aandrijving (stand-by) 

Teneinde ervoor te zorgen dat de unit veilig en betrouwbaar 
werkt op de elektromotor is het van belang de volgende 
instructie op te volgen: 

a) Controleer ALTIJD of de unit UIT staat (bedieningspaneel 
in cabine) voordat u de stekker in het stopcontact steekt 
of hem er uit haalt. 

b) Het verlengsnoer en de zekering voor netaansluiting 
moeten voldoen aan de ter plaatse geldende wettelijke 
voorschriften (minimaal H07 RNF IEC 245- 4), en ook aan 
de hieronder gegevenspecificaties: 

Zekering 
aM 400/3/50 Hz 

aM: Zekering passend  
bij de motor 

Gestandaardiseerde 
verlengkabel H.07.RNF 

400 V 

32 A 6 mm2 

c) Het is absoluut noodzakelijk dat de aansluitingskabel van de unit 
voorzien is van een aardgeleider. Deze kabel dient geaard te zijn. 

d) Bij voeding door 400 V MOET de unit AANGESLOTEN 
ZIJN via een zeer gevoelige (30 mA) 
verschilstroombeveiliging (aardlekschakelaar). 

e) Bij het uitvoeren van de bedienings- en/of 
onderhoudsprocedures op een koelunit, past u de Carrier 
Log-out/Tag-out procedure toe, (CTE verplichte maatregelen 
voor de preventie van ongelukken: LO/TO en Elektriciteit). 

f) Werkzaamheden aan de 400V-voeding voor de unit mogen 
uitsluitend worden uitgevoerd door daartoe gerechtigd personeel. 

g) De gebruiker is ervoor verantwoordelijk dat bovenstaande 
maatregelen worden uitgevoerd. 
 
8.3. De unit stoppen 

Om de unit te stoppen, zet u de RUN/STOP-schakelaar (11.) 
op het bedieningspaneel van de microprocessor op STOP. 

!  

BELANGRIJK – Vector 1850 Mt°

Als alle compartimenten gestopt worden zal 
de hele units stoppen, maar 
de microprocessor blijft actief. 

8.4. Werkingsmodus (operating mode) wijzigen 

Voor het optimaliseren van de werkingsmodus zijn 3 
verschillende configuratiesets beschikbaar op de Vector unit: 

- OptiCOLD: aanbevolen voor gevoelige producten bij 
continu draaien 

- EcoFUEL: aanbevolen voor alle andere producten 

- customized: onderstaande 5 parameters kunnen 
afhankelijk van de behoeften van de klant worden ingesteld. 
 

 

 

OptiCOLD- 
modus 
(in de fabriek 
standaard 
ingesteld) 

EcoFUEL-
modus 

Ecomodus Nee Ja 
Minimum Offtime 
bederfelijke waar 

20 min. 30 min. 

Overschrijdingstemperatuur 
bederfelijke waar 

3°C 4°C 

Minimum Off Time 
diepvrieswaar 

30 min. 45 min. 

Overschrijdingstemperatuur 
diepvrieswaar 

4°C 5°C 

1. Druk op de SELECT-toets ( ) tot de 
bedieningsmodus verrschijnt op de berichtendisplay. 

2. Druk op het pijltje OMHOOG ( ) of OMLAAG 

( ) om OptiCOLD, EcoFUEL of aangepast 
(Customized) te selecteren. 

3. Druk op de toets = ( ) om de geselecteerde 
configuratie te valideren. 

8.5. Om te werken in "CITY-modus" – enkel de V1550 City 

Enkel de Vector 1550 City werkt in City-modus. De vector 
1550 City wordt standaard geleverd in City-modus. 

Dankzij de CITY-modus kan de unit 
op een laag geluidsniveau werken 
(60dB) bij laag toerental en standby. 

Dankzij de COLDTouch of via de 
display van de unit, kan de operator 
de City-modus deactiveren. 

Het deactiveren en activeren van de City-
modus is de verantwoordelijkheid van de 
gebruiker. 

8.5.1. Beschrijving CITY-modus 

Er zijn 3 configuraties beschikbaar voor CITY-modus: 

 Automatische modus (fabrieksinstelling) 

 Manuele modus 

 Timer-modus 
 

Automatisch 

- De unit start in City-modus. 

- Activeren/deactiveren van de CITY-functie kan op elk 
ogenblik met de "AAN"/"UIT" knop op de COLDTouch (F4). 

- De unit zal de CITY-modus automatisch verlaten (motor 
laag toerental) en in standaardmodus gaan (motor hoog 
toerental) als de temperatuur in de laadruimte 
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de deltatemperatuur die rond het setpoint ligt, overschrijdt 
om zo de goederen in goede toestand te bewaren. 

Opmerking: De deltatemperatuur wordt vastgelegd via 
"Overschrijding temperatuur bederfelijke diepvrieswaar" 
en kan aangepast worden (zie hoofdstuk 7.4). 

 

Manuele modus 

- De unit start in City-modus. 

- Activeren/deactiveren van de CITY-functie kan op elk 
ogenblik met de "AAN"/"UIT" knop op de COLDTouch (F4). 

 

Timer-modus 

- De unit start in City-modus. 

- In Timer-modus is de CITY-functie actief gedurende een 
specifieke tijdspanne. Na deze specifieke tijdspanne, zal 
de unit overschakelen op standaardmodus. 

- Activeren/deactiveren van de CITY-functie kan op elk 
ogenblik met de "AAN"/"UIT" knop op de COLDTouch (F4). 

 

8.5.2. Selectie CITY-modus 

Om de modi AUTOMATISCH, MANUEEL of TIMER te selecteren: 

 Drukt u op de SELECT-toets ( ) tot "DRUK  OM 
INSTELLINGEN TE BEKIJKEN" verschijnt in de 
berichtendisplay. 

 Druk op de OMHOOG ( ) of OMLAAG ( ) 
toets om CITY-modus te selecteren: 

"CITY-MODUS SEL.: AUTO" 
"CITY-MODUS SEL.: HANDMATIG" 
"CITY-MODUS SEL.: TIMER" 

wordt weergegeven in de berichtendisplay. 

 Druk op de toets = ( ) om de geselecteerde 
configuratie te valideren. 

Als "CITY-MODUS SEL.: TIMER" wordt geselecteerd, moet 
u de tijd nog configuren: 

 Drukt u op de SELECT-toets ( ) tot "DRUK OM 
INSTELLINGEN TE BEKIJKEN" verschijnt in de 
berichtendisplay. 

 Druk op de OMHOOG ( ) of OMLAAG ( ) 
toets om "START CITY-MODUS" te selecteren. 

- van 00:00 tot 23:50 (per 10 minuten.) 

 Druk op de toets = ( ) om de geselecteerde 
configuratie te valideren. 

 Herhaal dit om "STOP CITY-MODUS" te kiezen. 

8.5.3. Activering CITY-modus 

Vanuit COLDTouch 

 

Druk in het hoofdmenu op F4 om van 
CITY-modus op standaardmodus 
("UIT") of van standaardmodus 
op CITY-modus ("AAN") over 
te schakelen. 

 

 
Wordt weergegeven als u van 
de standaardmodus overschakelt 
op de CITY-modus. 

 Wordt weergegeven als u van  
de CITY-modus overschakelt  
op de standaardmodus. 

Opmerking: De zandloper verdwijnt wanneer de unit  
in de gewenste modus staat. 

 

 

 
Vanuit de display van de unit 

 Drukt u op de SELECT-toets ( ) tot "DRUK OM 
CITY-MODUS TE BEKIJKEN" verschijnt in de 
berichtendisplay. 

 Druk op de OMHOOG ( ) of OMLAAG ( ) 
toets om "CITY-MODUS AAN" of "CITY-MODUS UIT" 
te selecteren. 

 Druk op de toets = ( ) om de geselecteerde 
configuratie te valideren. 

 

LET OP
Op elk moment kan de CITY-modus opgeheven 
worden door COLDTouch of de display van Vector. 
 
Als de CITY-modus op "AAN" staat: 
wordt er "STATUS OK – CITY-modus lage toeren" 
weergegeven bij de berichten van de unit. 
wordt "60dB" weergegeven op het COLDTouch-scherm. 
 
Als de CITY-modus op "UIT" staat: 
wordt "STATUS OK" weergegeven bij de berichten 
van de unit. 
- Wordt een leeg venster in plaats van 60dB 
weergegeven op het COLDTouch-scherm. 

!
BELANGRIJK 

Activeren of deactiveren van CITY-modus kan 
enkele minuten duren als de unit aan het 
opstarten is of het setpoint bereikt door 
de prioriteit van de systeemoperaties. 
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8.6. Handmatig ontdooien 

Het ontdooien kan op drie verschillende manieren worden gestart 
als de temperatuur van de verdamperspiraal lager is dan 4,5°C: 

1. Het ontdooien begint automatisch met vooringestelde 
intervallen, gestuurd door een timer in de microprocessor. 

2. Het ontdooien wordt geactiveerd door de 
luchtdrukverschilschakelaar. 

3. De ontdooimodus kan manueel gestart worden door te 

drukken op de toets Manueel Ontdooien ( ). Het 
ontdooilampje gaat aan en het bericht 
"ONTDOOICYCLUS GESTART" wordt gedurende 
5 seconden weergegeven. 

 

!  

BELANGRIJK – Vector 1850 Mt°

Alle compartimenten ontdooien tegelijkertijd. 

Als er "KAN ONTDOOICYCLUS NIET STARTEN" verschijnt, 
is de temperatuur van de verdamperspiraal hoger dan 4,5°C. 
Laat de unit op een lagere temperatuur draaien, onder 4,5°C, 
en herstart het ontdooien. 
 
 Alle ontdooimodi met verwarmingsstaven stoppen 

wanneer de temperatuur van de verdamper hoger is dan 
12,5°C (55°F). 

 De modus Natuurlijk ontdooien stopt wanneer de RAT 
gelijk is aan de SAT. 

 Bij de VECTOR 1850 Mt° geldt:het ontdooien stopt als de 
verdampertemperatuur van ELK COMPARTIMENT hoger 
is dan 12,5°C. 

 Is de ontdooicyclus niet voltooid na 45 minuten, dan wordt 
de ontdooicyclus beëindigd. Op het berichtenscherm 
verschijnt "A54-ONTDOOIEN NIET VOLTOOID". 

 Na beëindiging omdat de 45 minuten-termijn is 
overschreden, zal de microprocessor anderhalf uur wachten 
alvorens opnieuw proberen te ontdooien. Met de toets voor 
handmatig ontdooien kunt u dit oversturen en een nieuwe 
45 minuten-ontdooicyclus starten. De oversturing van 
de wachttijd van anderhalf uur veroorzaakt een alarm. 

 In het geval van een uitschakeling door een alarm wordt 
het ontdooien beëindigd. 

8.7. Veranderen van het setpoint 

1. Voor VECTOR 1850 Mt°: Bedien de display van het 
compartiment waarvoor u het setpoint wilt aanpassen. 
2. Als het setpoint wordt weergegeven, drukt u op de 

pijltoetsen OMHOOG ( ) of OMLAAG ( ) om het 
setpoint in te stellen op de gewenste waarde. 

De display knippert om aan te geven dat het weergegeven 
setpoint een niet-ingegeven waarde is. 

In het berichtenscherm verschijnt "OM TE SCROLLEN, 
DAARNA = OM OP TE SLAAN". De display van het setpoint 
knippert 5 seconden lang tot u op de = toets drukt. 

3. Druk op de =/ENTER ( ) toets om het nieuwe 
setpoint op te slaan. 

4. Controleer of het bericht "SETPOINT GEWIJZIGD" 
15 seconden wordt weergegeven op het berichtenscherm. 

Opmerkingen: 

- Er kunnen via het toetsenbord insteltemperaturen worden 
ingevoerd van -30°C tot +32°C. De microprocessor bewaart 
altijd de laatst ingevoerde insteltemperatuur in het geheugen. 

- Het setpoint kan niet gewijzigd worden als de unit in Pretrip 
staat of tijdens het bekijken van de alarmlijst, gegevenslijst 
of functieparameters.. 

- Door het indrukken van de toets = ( ), wordt het 
nieuwe weergegeven setpoint actief. Als de display knippert 
en de nieuwe waarde na 5 seconden of bij gebrek aan 
toetsenbordactiviteit niet wordt ingevoerd, zal de display 
15 seconden lang knipperen met het bericht "SETPOINT 
NIET GEWIJZIGD" en keert het terug naar het laatste 
setpoint. Alle andere toetsen zijn actief op dit moment 
en kunnen ingedrukt worden wanneer de display flikkert. 

8.8. Start-Stop 

1. Druk op de toets START-STOP/CONTINU DRAAIEN 

( ) tot het START/STOP-lampje (2.) oplicht. 

2. Controleer of "START/STOP-MODUS GESELECTEERD" 
5 seconden lang wordt weergegeven op het 
berichtenscherm en dat het START/STOP-lampje brandt. 
De unit is nu in de modus Start-Stop. 

8.8.1. Start-Stop – Road/Standby modi 

Het systeem werkt als volgt: 

 Het voorgloeien en opstarten van de motor gebeurt 
automatisch. 

 Wanneer de geselecteerde temperatu(u)r(en) met de 
thermosta(a)t(en) bereikt is, schakelt het systeem de unit uit. 

 De unituitschakeling kan worden geprogrammeerd. 
De uitschakeltijd is afhankelijk van de kwaliteit van 
de isolatie van de laadruimte, de buitentemperatuur en 
de vervoerde lading. De uitschakeltijd werd in de fabriek 
op een standaardwaarde ingesteld.  

 De gebruiker moet zelf besluiten of de instelling correct is 
voor het betreffende type transport en de isolatie van de 
laadruimte (alle aanpassingen dienen te worden 
verricht door een technicus van Carrier Transicold). 

!
VOORZICHTIG 

Tijdens het uitschakelen van de unit stoppen 
de verdamperventilatoren ook. Gebruik deze 
bedrijfsstand uitsluitend voor producten die een 
dergelijke uitschakeling verdragen. 

 toestellen die verzekeren dat het correct functioneert. 
Deze controleren: 

- de accustatus; 
- de temperatuur van het water in de motor; 
- de minimale bedrijfstijd. 

 De automatische start/stop is voorzien om ervoor te zorgen dat 
de compressor start/herstart zoveel als nodig is. 
De microprocessor kan automatische het stoppen en starten 
van de unit besturen. De bedoeling van start-stop is om de 
koeling uit te schakelen als de temperatuur vlak bij het setpoint 
is, zodat zo zuinig mogelijk met de energie wordt omgegaan. 

TIP 
U kunt op de pijltoetsen OMHOOG en OMLAAG 
drukken op het setpoint te wijzigen. Hoe langer 
de toets wordt ingedrukt, hoe sneller de instelling 
gewijzigd zal worden. 
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De unit wordt opnieuw gestart wanneer het nodig is. Start-stop 
wordt gewoonlijk alleen toegepast bij diepgevroren lading. 

 Als het indrukken van de toets START/STOP CONTINU 
geen effect lijkt te hebben, dan is de toets waarschijnlijk 
geblokkeerd door de microprocessor. Of START-STOP 
en CONTINU toegelaten zijn, hangt mede af van 
de temperatuurinstellingen bij diepgevroren lading 
en bederfelijke waar. 

 Als de unit niet start, uitgeschakeld wordt vanwege een 
beveiliging of drie opeenvolgende malen niet gedurende 
de minimale draaitijd blijft draaien, dan wordt " 
Auto-start/Mislukt" geactiveerd. 

 De microprocessor bewaakt de temperaturen, de accuspanning  
en -stroom, en de motorkoelvloeistoftemperatuur. Zodra  
de setpoints bereikt zijn, schakelt het regelsysteem de 
dieselmotor uit om brandstof te besparen. Het regelsysteem  
schakelt de motor niet uit als de accuspanning onvoldoende  
is om de motor te herstarten. 

 De veiligheidsvoorwaarden bevelen de unit te herstarten 
als de temperatuur in de laadruimte: 

-de baktemperatuur meer dan +6°C (configureerbaar) afwijkt 
van het setpoint, 

-de accuspanning beneden 12,2 V = daalt, of als 
-het koelwater van de motor kouder is dan +0°C. 
 
8.9. Continu draaien 

1. Druk op de toets START-STOP/ CONTINU DRAAIEN( ) 
tot CONTINU DRAAIEN-lampje (2.) oplicht. 

2. Controleer of "CONTINU DRAAIEN-MODUS 
GESELECTEERD" op het berichtenscherm wordt 
weergegeven en of het CONTINU DRAAIEN-lampje 
brandt. De unit is nu in de modus Continu Draaien. 

Opmerkingen: 

- Bij continu draaien wordt de dieselmotor niet stilgezet, tenzij 
vanwege een veiligheidscontrole of als de motor zou afslaan. 
De modus Continu Draaien wordt gewoonlijk toegepast bij 
een bederfelijke lading. 

- Als het indrukken van de toets START/STOP CONTINU geen 
effect lijkt te hebben, dan is de toets waarschijnlijk geblokkeerd 
door de microprocessor. Of Start-Stop en Continu toegelaten 
zijn, hangt mede af van de temperatuurinstellingen bij 
diepgevroren lading en bederfelijke waar. 

8.10. Pre-trip 

De PRETRIP dient om de juiste werking van de unit te 
controleren en voor het evalueren van alle functies, waarbij 
eventueel gevonden fouten worden aangegeven. 

Op het paneel staat steeds aangegeven welke test aan de gang is 
en hoeveel % ervan al uitgevoerd is. Als de pretrip-testen volledig 
zijn verschijnen de meldingen "PRETRIP OK" of "PRETRIP 
GEFAALD IN TEST<test nummer>". Als er "PRETRIP GEFAALD 
IN TEST<test nummer>" verschijnt, begint het ALARM-lampje te 
knipperen. Druk op de ALARMLIJST-toets om deze 
alarmmeldingen uit de pretrip-tests te laten verdwijnen. 
 
Is de pretrip eenmaal gestart, dan zijn de bedieningstoetsen 
uitgeschakeld tot de pretrip is voltooid. 
 

1. Druk op de SELECT-toets ( ) tot er "DRUK OP = OM 
PRETRIP TE STARTEN" verschijnt. 

2. Druk op de =-toets ( ) om de PRETRIP te starten. 

3. Controleer of de display "TEST #" geeft. 

8.11. Een trip starten 

De tripstart legt een tijdmerk in het geheugen vast, wat het 
gemakkelijker maakt om de gegevens van de laatste trip 
opnieuw te bekijken. 

Deze functie geeft de recorder aan dat op de huidige datum 
en tijd een nieuwe trip begint. 

1. Om het begin van een trip in de datarecorder vast te leggen, 

drukt u op de SELECT-toets ( ) tot de melding "DRUK 
OP = OM TRIPSTART TE MARKEREN" verschijnt. 

2. Druk op de toets = ( ). 

3. Als de tripstart wordt bevestigd door de datarecorder, 
verschijnt 5 seconden lang in het display "START TRIP 
INGEVOERD". Daarna keert de normale weergave weer 
terug. Als het invoeren niet gelukt is, knippert echter 
de melding "KAN START TRIP NIET INVOEREN". 

8.12. Oproepen van unitgegevens 

1. Druk op de SELECT-toets ( ) tot "DRUK OP  OM 
GEGEVENS TE BEKIJKEN" verschijnt. 

2. +Druk op de toets = ( ) voor het menu unit data. 

3. Druk op de OMHOOG ( ) of OMLAAG ( ) pijlen 
om de gevraagde data weer te geven. 

8.13. Wijzigen van een instelling 

1. Druk op de SELECT-toets ( ) tot "DRUK OP  OM 
DE INSTELLINGEN TE BEKIJKEN" verschijnt in de 
berichtendisplay. 

2. Druk op de OMHOOG ( ) of OMLAAG ( ) pijl om 
door de functielijst te scrollen van boven naar beneden 
of vice versa. 

3. " OM TE SCROLLEN, DAARNA = OM TE 
SELECTEREN" verschijnt op het berichtenscherm. 

4. Om de functielijst door te nemen, drukt u nogmaals op de 
pijltoetsen OMHOOG of OMLAAG. De functieparameters 
verschijnen op het berichtenscherm in de volgorde zoals 
hieronder aangegeven. De lijst loopt steeds door, d.w.z. zodra 
het einde bereikt is, verschijnt het begin van de lijst opnieuw. 
Als er 10 seconden lang geen toets meer wordt ingedrukt, 
keert het berichtenscherm weer terug naar de standaardtekst. 

5. Om één van de functies te wijzigen, brengt u de gewenste 
functie aan op het berichtenscherm en drukt u op de 

= ( ) toets"OM TE SCROLLEN, DAARNA = OM 
OP TE SLAAN" verschijnt op het berichtenscherm. 

6. Druk op de OMHOOG ( ) of OMLAAG ( ) pijlen 
om de functie-instelling te wijzigen. Het berichtenscherm 
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zal knipperen, d.w.z. dat er een wijziging werd 
doorgevoerd die niet in het geheugen werd ingevoerd. 

7. Houd de OMHOOG ( ) of OMLAAG ( ) toetsen 
ingedrukt tot de gewenste waarde wordt weergegeven, 

vervolgens drukt u op de = ( ) toets. 
Het berichtenscherm houdt op met knipperen. De nieuwe 
waarde zit nu in het geheugen. 

 

 
 

Functieparameter Keuzemogelijkheden 

De VETGEDRUKTE selectie is de fabrieksinstelling 

"ONTDOOITIMER STAAT 
OP" 

1,5 uur/3 uur/6 uur/12 uur 

"S/S PARAMETERS INSTELLEN:" 
(Deze kunnen individueel weergegeven worden (8 parameters) als 
BEDERFELIJK en DIEPVRIES, of gecombineerd (4 parameters) 
zonder benaming.) 

"BEDERF. MIN. DRAAITIJD" 
"DIEPVRIES MIN. 
DRAAITIJD" 

4 min. tot 60 min. 
(in stappen van 1 minuut) 

"BEDERF. MIN. 
UITSCHAKELTIJD" 
"DIEPVRIES MIN. 
UITSCHAKELTIJD" 

10 min. tot 90 min. 
20 min. – BEDERFELIJK 
30 min. – DIEPVRIES 
(in stappen van 1 minuut) 

"BEDERF. 
OVERSCHRIJDINGSTEMP:" 
"DIEPVRIES 
OVERSCHRIJDINGSTEMP:" 

2°C tot 10°C 
3°C (37°F) – BEDERFELIJK 
4°C (40°F) – DIEPVRIES 
(in stappen van 0,5°C) 

"BEDERF. MAX. 
UITSCHAKELTIJD:" 
"DIEPVRIES MAX. 
UITSCHAKELTIJD:" 

UIT/10 min. to 255 min. 
 (in stappen van 1 minuut) 

"UITSCHAKELING 
DIEPVRIES:" 
"OFFSET:" 

0°C tot 2°C 

"GEVOELIG KOELGOED" ON/OFF 

"TEMP-REGEL.:" "RETOURLUCHT"/"TOEVOERLUCHT"

"DISPLAY DRUK IN" PSIG/BAR 

"DISPLAY TEMP. IN" "°C" 

"ECO-MODUS" JA/NEE 

* "BRANDSTOFBESP.STAND:" 

"MOTOR" 
"INSCHAKELEN" 
PM 1 t.e.m. PM 55 

AAN/UIT/HERVAT/RESET- 

STAND-BY 
"INSCHAKELEN" 
PM 1 t.e.m. PM 55 

AAN/UIT/HERVAT/RESET- 

"BUITEN BEREIK ALARM:" UIT/2°C (4°F)/3°C (5,5°F)/4°C (7°F) 

"C2 BUITEN BEREIK 
ALARM:" 

UIT/2°C (4°F)/3°C (5,5°F)/4°C (7°F) 

"C3 BUITEN BEREIK 
ALARM:" 

UIT/2°C (4°F)/3°C (5,5°F)/4°C (7°F) 

"START OP LAGE TOEREN: 
S/S" 

UIT/255 min.: per 1 minuut 

 

"START OP LAGE TOEREN: 
CONTINU" 

UIT/255 min.: per 1 minuut 

"STILLE MODUS" NEEN/JA 

"SLAAPSTAND:" NEEN/JA 

* "NEGEER DEUR 
UITSCHAK.:" 

NEEN/JA 

* "NEGEER REMS1 UITSCH.:" 
* "NEGEER REMS2 UITSCH.:" 

NEEN/JA 

"GEEN NETSPANN. 
OVERSCHAK. OP DIESEL:" 

NEEN/JA 

* Deze functieparameter verschijnt mogelijk niet in de lijst voor 
uw unit, afhankelijk van de configuratie van de microprocessor. 

 
 
Problemen in de unit ontdekt door de microprocessor worden 
opgeslagen in de alarmlijst van de microprocessor. Opgeslagen 
alarmen kunnen worden bekeken op het berichtenscherm. 

Meestal wordt in het berichtenscherm het bericht 
"STATUS OK" afgebeeld. 

1. Druk op de toets ALARMLIJST ( ). Als er geen 
alarmen actief zijn in de alarmlijst, wordt het bericht "GEEN 
ACTIEVE ALARMEN" 5 seconden lang weergegeven. 

 
 Als er actieve alarmen in de alarmlijst staan, wordt er "A" 

weergegeven en 5 seconden lang de alarmmelding voor 
het laatst actieve alarm in de lijst weergegeven. 

 

3. Druk op de toetsen OMHOOG ( ) of OMLAAG 

( ) om door de alarmlijst te scrollen. 
 
4. Op het einde van de alarmlijst, wordt er "LIJSTEINDE, = 

OM ALARMEN TE VERWIJDEREN" weergegeven. 
 
5. Als de alarmlijst vol is, dan wordt gedurende 5 seconden 

de "A" en het meest recente alarmbericht weergegeven, 
en vervolgens gedurende 5 seconden "LIJSTEINDE, = 
OM ALARMEN TE VERWIJDEREN" weergegeven. 

 
6. Om de actieve alarmlijst te deactiveren, drukt u op de = 

toets ( ) terwijl "LIJSTEINDE, = OM ALARMEN 
TE VERWIJDEREN" wordt weergegeven. 

TIP 
Om actieve alarmen te deactiveren, zet u de 
microprocessor UIT en weer AAN met behulp van de 
RUN/STOP-schakelaar. 

 

!
VOORZICHTIG 

Als de toets  niet binnen 10 seconden wordt 
ingedrukt, dan verandert de melding op het scherm 
in "FUNCTIE NIET GEWIJZIGD". Dit blijft 
5 seconden staan, waarna de naam van de laatst 
getoonde functie opnieuw verschijnt. Wordt er geen 
andere toets meer ingedrukt, dan valt de display 
na 10 seconden terug op de standaardweergave. 
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8.13.1. Lijst met alarmen 

Als de unit om veiligheidsredenen uitgeschakeld is, wordt 
er "UNITUITSCHAKELING-ZIE ALARMLIJST" weergegeven.  

Door op de toets ALARMLIJST ( ) te drukken, brengt 
u de nog actieve alarmen op het berichtenscherm. Hieronder 
ziet u welke alarmmeldingen kunnen optreden die tot 
stilleggen van de unit leiden: 

Alarmmelding status 
: alleen alarm 
X of : hangt af van de configuratie 
X: Stopzetten 
Waarschuwingen voor chauffeur 
"2-LAAG MOTOROLIEPEIL" (optie) X of  
Uitschakelingsalarmen
"11-LAGE MOTOROLIEDRUK"  
"12-HOGE KOELVLOEISTOFTEMP" X of  
"13-HOGE COMPRESSORPERSDRUK" X 
"14-ELEKTRISCH CIRCUIT" X 
"15-ACCUSPANNING TE HOOG" X 
"16-ACCUSPANNING TE LAAG" X 
"17-HOGE COMPRESSORPERSTEMP" X 
"18-LAGE ZUIGDRUK" X of  
"19-BRANDSTOFGEBREK" X of  
"22-LAGE ZUIGGAS OVERVERHIT" X 
"23-WISSELSTROOM (AC) TE HOOG" X 
"27-HOGE ZUIGDRUK" X of  
"28-CONTROLEER KOELSYSTEEM" X of  
Opstart-/Motor-alarmen
"30-MIN RUNTIME NIET VOLBRACHT" X 
"31-AUTOM. START MISLUKT" X 
"32-HANDMATIG STARTEN MISLUKT" X 
"39-CTRL MOTORTOERENTAL" X of  
"35-CTRL STARTERCIRCUIT" X of  
"41-MOTOR AFGESLAGEN" X 
Waarschuwings-/statusalarmen 
"51-ACCU LAADT NIET BIJ" X of  
"62-C2 BAKTEMP BUITEN BEREIK" -V1850 Mt° X of  
"63-C3 BAKTEMP BUITEN BEREIK" -V1850 Mt° X of  
Elektrische alarmen 
"73-GEEN SPANNING-CONTR. KABEL" X 
"74-WISSELSTR.FASE OMGEKEERD" X of  
"75-COMPR.MOTOR OVERVERHIT" X 
"76-CONDENSORFAN OVERVERHIT" X 
"77-VERDAMPERFAN OVERVERHIT" X 

"98-CTRL HOGE TEMP THERMOSTAT" 
X beide 
elektrische 
verwarmers 

Sensoralarmen 
"122-CONTR. RETOURLUCHTSENSOR" X 
"123-CTLR. INBLAASLUCHTSENSOR" X 
Microprocessor-alarmen 
"232-FOUT INSTELTEMPERATUUR" X 
"233-VERKEERD MODELNR" X 
"237-VERK. FUNCT. PARAMETERS"  
"238-FOUT CONFIGURATIES" X 
"242-KALIBRATIEFOUT PERSDRUK" X 
"243-KALIBRATIEFOUT ZUIG/VERD" X 
"244-ECONO.CALIBRATIE FOUT" X 
"245-KAN INSTEL. NIET OPSLAAN" X 
"246-EEPROM-SCHRIJFFOUT" X 
"248-VERKEERDE CONFIG./HP2" X 
"249-MICROPROCESSOR STORING" X 

8.14. Werken met het extra bedieningspaneel 

1. Start de unit zoals boven beschreven. 
2. Druk op de toets SYSTEM AAN/UIT (16).  

Het Power-lampje gaat nu AAN. 
3. Druk op de AAN/UIT-toets (14) om het geselecteerde 

compartiment te activeren. 
4. Display. 
 

 
 

wacht op communicatie met  
de unit 

 
 

weergave van de temperatuur van  
het compartiment 

 
 

Weergave van 
de streeftemperatuur 

 

werkwijze van de verdamper: 
verwarmen (heat), of koelen (cool), 
of uit (null) 

  
compartiment uitgeschakeld via 
afstandbediening 

  
compartiment wordt ontdooid 
(defrost) 

  
temperatuursensor werkt niet 
goed 

8.14.1. Wijzigen van het setpoint 

Het wijzigen van de streeftemperatuur kan worden gedaan 
vanaf het bedieningspaneel of met de cabinebediening. 

1. Druk op de pijltoetsen OMHOOG of OMLAAG (19) 
om het setpoint te verhogen of verlagen. Dit gaat 
op dezelfde manier voor elk compartiment. 

8.14.2. Instellen van het setpoint 

De gebruiker kan 5 verschillende insteltemperaturen voor 
elk compartiment vooraf instellen op het bedieningspaneel. 
 
1. Zet de hoofd-RUN/STOP-schakelaar (11) en de 

schakelaars voor de gewenste afstandsbediende 
compartimenten (14) op de unit op RUN. 

2. Druk op het Carrier-logo, waarna het 
vergrendelingslicht verschijnt. 

3. Druk 10 seconden op de PIJL OMHOOG voor het 
hoofdcompartiment. Voor alle compartimenten 
verschijnt nu P1. 

4. Stel de laagst gewenste insteltemperatuur in. 
5. Druk op het Carrier-logo; P2 verschijnt nu. Stel de op 

een na laagst gewenste insteltemperatuur in. Er zijn 
maximaal vijf voorinstellingen beschikbaar. 

6. Door op de omhoog- of omlaag-pijl van compartiment 2 
te drukken kan de laagst gewenste temperatuur voor 
compartiment 2 vooraf worden ingesteld. Door op het 
Carrier-logo te drukken gaat u naar de op een 
na laagste (en zo voort, tot 5 instellingen). 

7. Druk 10 seconden op het Carrier-logo; hierdoor dooft 
het vergrendelingslampje en worden de vooringestelde 
temperaturen in het geheugen opgeslagen. 

8.14.3. Het verwijderen van vooringestelde setpoints 

1. Zet de hoofd-RUN/STOP-schakelaar en de 
schakelaars voor de gewenste afstandsbediende 
compartimenten op de unit op RUN. 

2. Druk op het Carrier-logo, waarna het 
vergrendelingslicht verschijnt. 

3. Druk 10 seconden op de pijl voor het hoofdcompartiment. 
Voor alle compartimenten verschijnt nu P1. 
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4. Stel de temperatuur in op de laagst mogelijke; op het 
venster verschijnt nu OFF. 

5. Door op de omhoog-pijl op de afstandsbediende 
compartimenten te drukken, verschijnen de 
voorinstellingen. Ga naar de laagst mogelijke 
temperatuur; op het venster verschijnt nu OFF. 

6. Druk 10 seconden op het Carrier-logo; de nieuwe 
informatie wordt in het geheugen opgeslagen. 

8.14.4. Vergrendelen en ontgrendelen van het bedieningspaneel 

1. Houd 10 seconden het CARRIER-logo ingedrukt om 
het bedieningspaneel te vergrendelen. 

2. De display gaat knipperen. 
3. Ontgrendelen gaat door weer 10 seconden het 

CARRIER-logo ingedrukt te houden. 
4. De indicator gaat uit. 
 

LET OP 

- Als de unit vanuit het regelpaneel op afstand wordt 
UITgezet, stopt het regelpaneel automatisch na twee uren. 
- De RUN/STOP-schakelaar (11) moet aan en uit worden 
gezet om de unit te herstarten. 
- Op Vector Mt° units, als alle compartimenten UIT zijn gezet 
vanuit de AAN/UIT-schakelaars van de compartimenten (1), 
stopt het regelpaneel automatisch na twee uren en wordt de 
unit tegelijkertijd uitgeschakeld. 
- De R/S-schakelaar (11) moet aan en uit worden gezet om 
de unit te herstarten. 
 

LET OP 

Ook wanneer een compartiment niet actief is, is het nog mogelijk 
het setpoint en de temperatuur van dat compartiment te zien  
of te wijzigen. Uitschakelen van de unit is mogelijk met het 
bedieningspaneel en ook met de algemene schakelaar. 
 
9. ONDERHOUD 

Een uitgebreid onderhoudsprogramma zorgt voor een 
blijvende betrouwbare werking. Dit onderhoudsprogramma 
zorgt ook voor lagere operationele kosten,een langere 
levensduur en betere prestaties. 
 

LET OP 

Alle onderhoudswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd 
door een monteur die is opgeleid voor Carrier producten, en 
alle veiligheids- en kwaliteitsstandaards van Carrier moeten 
daarbij in acht genomen worden. 

Vóór het uitvoeren van eender welk soort handeling aan de 
apparatuur, altijd eerst controleren: 
- of de unit UIT is; 
- of het onmogelijk is dat de unit tijdens het onderhoud 

automatisch opstart. 
 

9.1. Onderhoudsschema 

Vector 1550/1850 & 1850 Mt° 
Uren Eerste onderhoud Onderhoud A Onderhoud B 
400    
1500    
3000   
4500    
6000   
7500    
9000   

10500    
12000   
 

9.2. Aanbevolen olie 

Motorolie: De aanbevolen olie voor uw koelunit moet voldoen 
aan de normen van de American Petroleum Institute (API) 
SG/CD. Het is tevens van essentieel belang olie te gebruiken 
die de vereiste viscositeit heeft. De volgende tabel bevat de 
minimale SAE viscositeitsnormen voor olie, te gebruiken 
afhankelijk van de weersomstandigheden: 
 

 
 

 
API klasse CG API klasse CI 
1500 uren 3000 uren 

 
 
 

9.3. Beschrijving onderhoud 

Eerste 
onderhoud 

 Controleer dat bouten en schroeven goed 
vastgedraaid zitten en dat de unit goed aan de 
laadruimte vastgezet is. 
 Maak alle elektrische aansluitingen in de 
schakelkast goed vast. 
 Tap de motorolie af. 
 Vervang de oliefilter en (indien aanwezig) 
het bypassfilter. 
 Controleer op lekkage van koudemiddel. 
 Reinig het condensor- en het radiatorblok. 

Onderhoud 
A 

 Inbedrijfstellingscontrole. 
 Tap de motorolie af. 
 Vervang het oliefilter, de brandstoffilters & 
het bypassfilter (indien aanwezig). 
 Reinig de condensor en de radiator. 
 Controleer het ontdooien (instelling en 
functioneren van de timer, de regelkleppen 
van het koudemiddel, dat de fans stoppen, dat 
het ontdooien automatisch ophoudt). 
 Reinig de accu-aansluitingen en de 
accuklemmen. 
 Controleer op lekkage van koudemiddel. 
 Reinig het patroon van het luchtfilter van het 
droge type. 
 Controleer de werking van de parameters en 
de configuratietabel aan de hand van de 
klanttoepassing. 
 Controleer het motorkoelsysteem. 
 Controleer waterpomp-V-snaar. 
 Controleer dat bouten en schroeven goed 
vastgedraaid zitten en dat de unit goed aan de 
laadruimte vastgezet is. 
 Controleer de bedieningspanelen (controle-
lampjes en schakelaars). 
 

!
VOORZICHTIG 

Het maximale interval voor het olieverversen is 
1 jaar (dit geldt voor alle goedgekeurde oliesoorten). 
Als de apparatuur in extreme omstandigheden 
gebruikt wordt, bijvoorbeeld met veel vuil, dan moet 
de olie vaker ververst worden dan hier aangegeven. 

30 en hoger 

°F 

°C 
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 Controleer relais, elektrische aansluitingen 
en leidingen. 
 Controleer of leidingen en aansluitingen 
goed vastzitten en niet lekken. 
 Controleer afvoer van het dooiwater. 

Onderhoud 
B 

 Uit te voeren bij onderhoud A + 
 Kalibreer de luchtdrukverschilschakelaar. 
 Controleer het lager van de waterpomp. 
 Controleer het filter van de brandstofpomp. 
 Controleer de toestand van de starter. 
 Smeer de bedieningsstangen van de 
dieselmotor. 
 Controleer de hoeveelheid koudemiddel. 
 Controleer het oliepeil van de compressor. 
 Controleer van de accu de aansluitklemmen 
en het peil van de accuvloeistof (indien mogelijk). 
 Controleer de laadstroom van de acculader. 
 Controleer de goede werking van de 
temperatuurregeling. 
 Controleer ontdooi-beëindigings-sensor. 
 Controleer de werking van de solenoids. 
 Controleer motorsnelheid bij hoge/lage 
snelheid. 
 Controleer de motorthermostaat. 
 Vervang waterpomp-V-snaar. 
 Tap water af van brandstoftank. 
 Controleer bedrading en kabelbomen op 
slijtage. 
 Vervang het patroon van de drogeluchtfilter. 

Elke 2 jaar 
 Vervang de filterdroger. 
 Reinig expansieventiel. 

Elke 5 jaar 
of om de 

10.000 uren 
 Vervang alle brandstofslangen. 

 

10. SAMENVATTING VOORSCHRIFTEN A.T.P. EUROPE  

(Datum: maart 1974) 

Goedkeuring van voertuigen bestemd voor transport van aan 
bederf onderhevige waren. 

Het voertuig dient voorafgaand aan de ingebruikneming door 
de bevoegde gezondheidsdienst goedgekeurd te worden. 

Technische gegevens van transportvoertuigen van aan 
bederf onderhevige waren; koelvoertuig. 

Het koelvoertuig is een isothermisch voertuig voorzien van 
een koelinrichting waarmee bij een gemiddelde 
buitentemperatuur van +30°C de binnentemperatuur van de 
lege laadruimte op de volgende wijze verlaagd en constant 
gehouden kan worden: 

Categorie A: Koelvoertuig voorzien van een koelinrichting 
waarmee de temperatuur geselecteerd kan worden tussen 
+12°C en 0°C. 

Categorie B: Koelvoertuig voorzien van een koelinrichting 
waarmee de temperatuur geselecteerd kan worden tussen 
+12°C en –10°C. 

Categorie C: Koelvoertuig voorzien van een koelinrichting 
waarmee de temperatuur geselecteerd kan worden tussen 
+12°C en –20°C. 

Het koelvermogen van een unit wordt bepaald door een 
controle die uitgevoerd wordt in een erkend keurstation 
en wordt bevestigd door middel van een proces-verbaal. 

Opmerking: de factor "K" van carrosserieën die bestemd zijn 
om in categorie C opgenomen te worden, dient gelijk te zijn 
aan of lager te zijn dan 0,4 W/m2 °C. 

Symbolen, merktekens en gegevensplaatjes die op koel-units 
aangebracht dienen te worden 
 

Koelplaatje 

Voor de identificatiemerktekens zijn de lettercombinaties 
volgens onderstaande lijst voorgeschreven: 
Koelvoertuig Licht Geïsoleerd Categorie A  FNA 
Koelvoertuig Geïsoleerd Categorie A   FRA 
Koelvoertuig Geïsoleerd Categorie B   FRB 
Koelvoertuig Geïsoleerd Categorie C   FRC 

Behalve de hierboven bepaalde identificatiemerktekens, dient 
ook de geldigheid (maand, jaar) getoond te worden. 

Voorbeeld: 
FRC 6-2010 

(6 = maand (juni) 2010 = jaar) 

Zeer belangrijk 
 
De vervaldatum van het goedkeuringsbewijs dient regelmatig 
gecontroleerd te worden. Tijdens het transport dienen het 
goedkeuringsbewijs of de voorlopige verklaring aan de 
bevoegde ambtenaren op hun verzoek getoond te worden. 
Ter verkrijging van de goedkeuring van een isothermisch 
voertuig als koelunit dient een verzoek tot wijziging van het 
goedkeuringsbewijs aan de regionale gezondheidsdienst 
gericht te worden. 



 
 

62-61773-02  98 

 
 
11. 24-UURS-ASSISTENTIE 

Bij Carrier Transicold stellen'wij alles in het werk om u op ieder 
moment complete service te bieden. Daarvoor beschikken wij 
over een wereldwijd dealernetwerk en een technische 
servicedienst die paraat staat. Het personeel van onze 
technische servicecentra is in onze fabriek opgeleid en beschikt 
over een complete voorraad originele onderdelen waardoor 
reparaties op doeltreffende wijze uitgevoerd worden. 

Indien uw koelunit onderweg aan storing onderhevig is, 
verzoeken wij u te handelen volgens de noodprocedure van 
uw bedrijf, of contact op te nemen met het dichtstbijzijnde 
technische servicecentrum van Carrier Transicold. U vindt het 
dichtstbijzijnde servicecentrum op de lijst die te verkrijgen is 
bij uw Carrier Transicold-dealer. 

Voor het geval dat u een dergelijk technisch servicecentrum 
niet kunt bereiken heeft Carrier Transicold een dag en nacht 
bereikbare ondersteuningdienst "24–hour Assistence". 

 In Europa is deze, afhankelijk van het land, te bereiken 
onder de volgende gratis telefoonnummers: 
 
A OOSTENRIJK 0800 291039 
B BELGIË 0800 99310 
CH ZWITSERLAND 0800 838839 
D DUITSLAND 0800 1808180 
DK DENEMARKEN 808 81832 
E SPANJE 99 993213 
F FRANKRIJK 0800 913148 
FIN FINLAND 0800 113221 
GB GROOT-BRITTANNIË 0800 9179067 
GR GRIEKENLAND 00800 3222523 
H HONGARIJE 06800 13526 
I ITALIË 800 791033 
IRL IERLAND 1800 553286 
L LUXEMBURG 800 3581 
RUS RUSLAND 810 800 200 31032 
N NOORWEGEN 800 11435 
NL NEDERLAND 0800 0224894 
P PORTUGAL 8008 32283 
PL POLEN 00800 3211238 
S ZWEDEN 020 790470 

Vanuit andere landen of rechtstreeks: +32 9 255 67 89 

In Canada of de Verenigde Staten belt u 1 – 800 – 448 1661 

Voordat u de servicedienst belt, verzoeken wij u de volgende 
gegevens te noteren: 

 Uw naam, de firmanaam, de plaats waar u zich bevindt. 
 Een telefoonnummer waar men u kan bereiken. 
 Het type- en serienummer van de unit. 
 De temperatuur van de laadruimte, de ingestelde 

temperatuur en de vervoerde goederen. 
 Een beknopte beschrijving van de geconstateerde 

storing en de reeds uitgevoerde maatregelen om de 
storing te verhelpen. 

Wij zullen vervolgens al het mogelijke doen om uw probleem 
op te lossen en uw unit te repareren. 

 

 

 

 

 


