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It’s Hard To Stop A Trane®.

Para localidades extremamente
críticas, onde há exigências severas
quanto ao nível de ruído ou aos riscos
de depredação, a Trane desenvolveu
as unidades tipo �Indoor�.
Estas unidades oferecem toda a
versatilidade encontrada no Wall
Mounted, como sistema de ventilação
de emergência, ciclo economizador,
quadro elétrico compatível com os
controles disponíveis no mercado,
performance ideal para cargas
térmicas típicas de ERB�s, robustez e
outras, aliado às vantagens

Ar Condicionado tipo “Indoor” para
aplicação em Shelter de Telecomunicações.

decorrentes da instalação interna
para localidades tipicamente críticas,
com as características citadas acima.
Facilidades na instalação e na
manutenção, pois todos os
componentes são acessados pela
frente da unidade, são outras
particularidades do equipamento
�Indoor�.
O acesso frontal a todos os
componentes permite que duas
unidades sejam instaladas lado a
lado, não necessitando nenhum
espaço adicional entre elas,

otimizando a utilização da área
interna das Estações Rádio Base.
Além disso, as unidades de 02, 03 e
04 TR�s possuem as mesmas
dimensões externas, permitindo aos
nossos clientes liberdade na fase de
projeto especificação dos containers.
Todas estas características juntas
completam o perfil apropriado das
unidades �Indoor�, desenvolvidas sob
medida pela Trane para atender às
necessidades de seus clientes
diferenciados da área de
Telecomunicações.
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Como The Trane Company tem uma política de melhoria contínua de seus produtos, reservamos o direito de
modificar as especificações sem prévio aviso.
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Modelo SWME - 020/030/040 SWME - 050
A 2151 2254
B 860 954
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