
Exigo E1500
Built for the journey

Exigo biedt de laagste eigendomskosten en zorgt voor een gevoel van zekerheid

› Volledig Inverter gestuurd en daardoor 20% minder brandstofverbuik. 
› Stand-by vermogen hetzelfde als Diesel door volledig Elektrische Architectuur.
› Eenvoudig te bedienen met hoge resolutie gra� sch bedieningspaneel. 
› Standaard voorzien van geavanceerde telematica welke compatible is met vele platformen.
› Daikin Componenten met bewezen betrouwbaarheid en licht gewicht ontwerp.
› Minder service stilstand door verlengde onderhoudsinterval van 3000 uur.
› Exigo wordt aangeboden inclusief contract voor 2 jaar onderhoud, telematica en garantie.
› Wereldwijde serviceondersteuning door Daikin en partners.
› Hoge resolutie gra� sch bedieningspaneel.
› Op afstand te bedienen via webinterface.
› Eenvoudige en intuïtieve menuselectie.

Daikin Exigo E1500 is het resultaat van onze jarenlange ervaring 
en innovatie op het gebied van betrouwbare oplossingen voor 
geconditioneerd transport. E1500 is het summum van dieselaangedreven 
koelmachines, volledig gebouwd op een Elektrische Architectuur en dus 
klaar voor de toekomst.

Transportkoeling
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Reduced average power consumption

Non-Inverter Unnecessary compressor start-stop 
increases power consumption

Higher average power consumption

Lager gemiddeld energieverbruik

daikin.nl/transportkoeling

Deze publicatie dient uitsluitend ter informatie en vormt geen enkele verplichting
voor Daikin Europe N.V. Daikin heeft de inhoud van deze publicatie met grote
zorg samengesteld. Er wordt echter geen enkele expliciete of impliciete garantie
geboden voor de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of geschiktheid
voor een specifiek gebruiksdoel van de inhoud van deze publicatie en de
producten en diensten die erin worden beschreven. De specificaties kunnen
zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Daikin wijst uitdrukkelijk
iedere aansprakelijkheid af voor directe of indirecte schade in de ruimste
betekenis, die zou voortvloeien uit of samenhangen met het gebruik en/of de
interpretatie van deze publicatie. De inhoud is onderworpen aan het auteursrecht
van Daikin Europe N.V.

Daikin Nederland Stuur een e-mail naar transportkoeling@daikin.nl of kijk voor meer informatie op www.daikin.nl/transportkoeling.
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Gra� sche gebruikersinterface met hoge resolutie

Geavanceerd telematica standaard meegeleverd

Daikin PCB

Exigo E1500

Speci� caties*

Koelcapaciteit 30/0 °C (W) – Diesel en stand-by 15000

Koelcapaciteit 30/-20 °C (W) – Diesel en stand-by 8800

Verwarmingscapaciteit -20/+2 °C (W) – Diesel en stand-by 10500

Luchtdebiet verdamper bij max. koeltijd (m3/u) 5500

Motor
Kubota Custom dieselmotor 1500 cc / 

4 cilinders Conform NRMM Fase V

Generator 15 kW / 400 V 3P 50 Hz / Directe aandrijving

Compressor
Custom Scroll Compressor / Economizer / 

Inverter

Onderdelen variabele snelheid
Compressor / Verdamperventilatoren / 

Condensorventilatoren

Temperatuurzones Enkel

Bediening Daikin PCB

Gebruikersinterface 7-inch LCD met hoge resolutie

Koudemiddel R452A

Gewicht (kg) 700

Afmetingen systeem B x H x D (mm) 2072 x 2227 x 440

Laag geluidsniveau PIEK (optioneel)

Onderhoudsinterval (uur) 3000

Connectiviteit Telematica inbegrepen met contract van 2 jaar

Onderhoud Onderhoud inbegrepen met contract van 2 jaar

* Voorlopige technische gegevens

Inverter vermindert stroom- en brandstofverbruik door onnodige start-stop van
de compressor te voorkomen

Hoger gemiddeld energieverbruik

Een onnodige start-stop van de compressor 
verhoogt het energieverbruik
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