Araç Buzdolapları
12-24/115-230 Volt
Portable Refrigerators
12-24/115-230 Volt

OEM BUZDOLAPLARI

İtalya menşeli Indel B, kamyonlar için ürettiği 12/24 Volt buzdolapları ile mobil soğutma sektöründe öncü
firmadır. Indel B, başta Scania, Iveco, DAF, Renault, Volvo, olmak üzere Avrupa’daki hemen hemen tüm kamyon
ve tır üreticilerine ürün sağlamaktadır. Indel B ayrıca ticari araçlar ile kamyon ve tırlara motordan bağımsız
(Sleeping Well) kabin soğutma sistemi sunmaktadır. Indel B sürekli ileri teknoloji peşinde olup, inovasyon
sağlayamadığı sektörler ilgi sağasına girmemektedir. Indel B gelecek için en değerli ticari varlığın inovasyon
olduğuna inanmaktadır.
In the mobile refrigeration market Indel B is a leader in the production of 12/24 Volt refrigerators for trucks.
Indel B supplies almost all the European trucks and Pullman builders such as Scania, Iveco, Daf, Renault, Volvo,
Kenworth, Peterbilt, Irizar, Irisbus, Karosa. The Indel B DC product offer includes also air conditioning
(Sleeping Well) for truck and industrial vehicles. Indel B is constantly searching for markets where a hi-tech solution is
requested. Markets where we cannot give our contribute in terms of innovation are not interesting: Indel B and all its
collaborators strongly believe that innovation is the valuable asset to any company in the future.

ARAÇ BUZDOLAPLARI / TRAVEL BOX

Indel B araç buzdolaplarında soğutma sistemi olarak Secop (önceki adıyla Danfoss)
kompresör kullanılmaktadır.

TB15

KOMPAK TASARIM ve MÜKEMMEL PERFORMANS:
Yeni Secop BD Micro kompresörü ile TB15 kompak yapıda ve içi
çok geniştir. Boyutlarına göre oldukça yüksek performanslı soğutma
yapabilmektedir.
ENERJİ TASARRUFU: BD Micro kompresör, dijital göstergede
ayarlanan sıcaklığa göre kompresör hızını değiştiren elektronik
kontrol ünitesi ile entegre olarak çalışmaktadır. Bu sayede
buzdolabının enerji tüketimi minimum seviyeye indirilmiştir.
YÜKSEK KALİTE: TB15 yüksek kaliteli hammadde kullanılarak
enjeksiyon tekniğiyle üretilmiştir.
MÜKEMMEL SEYAHAT DOSTU: TB15 ayarlanabilen omuzda
taşıma kemeri ile her yere kolayca taşınabilir (yaklaşık 8 kg).
COMPACT DESIGN and EXCELLENT PERFORMANCE:
Thanks to the new BD Micro compressor, the TB15 is compact
outside and spacious inside like a thermoelectric fridge but
extremely performing.
ENERGY SAVINGS: The BD Micro is a Compressor with
integrated control electronics which regulates the speed
according to the temperature set on the thermostat and the inside
of the refrigerator, consumption is thus reduced to a minimum.
HIGH QUALITY: The new TB15 is all injection made using high
quality components.
INIMITABLE TRAVEL MATE: Thanks to its low weight
(only 8 Kg) and the adjustable shoulder strap the new TB15
is particularly easy to carry and transport everywhere.

Ayarlanabilir omuzda taşıma kemeri

Ledli iç aydınlatma

Adjustable shoulder strap

Led internal light

360 mm

564 mm

234 mm

Dijital göstergeli, termostatlı, elektronik
kontrollü sıcaklık ayarı
Electronic thermostat with display reading
temperature

Teknik Veriler

Technical Data

Brüt kapasite: 15 L
Ürün ebatları: y x g x d
360 mm x 235 mm x 564 mm
Ambalaj ebatları: y x g x d
423 mm x 275 mm x 585 mm
Ambalaj hacmi: 0,068 m3
Ağırlık: 8,2 Kg
Güç tüketimi: 35 Watt
Voltaj: DC 12-24 V
Termostat aralığı*: +10°C / -18°C
Soğutma Sistemi: SECOP BD Micro
kompresör
Soğutucu gaz: R134a (CFC içermez)
Soğuk biriktirme sistemi: Hayır
Montaj kiti: Opsiyonel
İzolasyon: CFC içermeyen poliüretan
köpük

Gross capacity: 15 L
External dimensions: h x w x d
360 mm x 235 mm x 564 mm
Internal dimensions : h x w x d
423 mm x 275 mm x 585 mm
Packing volume: 0,068 m3
Weight: 8,2 Kg
Installed power: 35 Watt
Voltage: DC 12-24 V
Thermostatic regulation*: +10°C / -18°C
Cooling system: SECOP BD Micro
Refrigerant: R134a CFC FREE
Cold build-up system: No
Fixing kit: Optional
Insulation: CFC FREE PU FOAM

*+ 32°C ortam sıcaklığında / Ambient temperature at +32°C

TB18

KOMPAK TASARIM ve MÜKEMMEL PERFORMANS:
Yeni Secop BD Micro kompresörü ile TB18 kompak
yapıda ve içi çok geniştir. Boyutlarına göre oldukça yüksek
performanslı soğutma yapabilmektedir.
ENERJİ TASARRUFU: BD Micro kompresör, dijital göstergede
ayarlanan sıcaklığa göre kompresör hızını değiştiren elektroniik
kontrol ünitesi ile entegre olarak çalışmaktadır. Bu sayede
buzdolabının enerji tüketimi minimum seviyeye indirilmiştir.
YÜKSEK KALİTE: TB18 yüksek kaliteli hammadde kullanılarak
enjeksiyon tekniğiyle üretilmiştir.
MÜKEMMEL SEYAHAT DOSTU: TB18 ayarlanabilen omuzda
taşıma kemeri ile her yere kolayca taşınabilir (yaklaşık 8 kg).
COMPACT DESIGN and EXCELLENT PERFORMANCE:
Thanks to the new BD Micro compressor, the TB18 is compact
outside and spacious inside like a thermoelectric fridge but
extremely performing.
ENERGY SAVINGS: The BD Micro is a Compressor with
integrated control electronics which regulates the speed
according to the temperature set on the thermostat and the
inside of the refrigerator, consumption is thus reduced to a
minimum.
HIGH QUALITY: The new TB18 is all injection made using high
quality components.
INIMITABLE TRAVEL MATE: Thanks to its low weight (only 8
Kg) and the adjustable shoulder strap the new TB18 is
particularly easy to carry and transport everywhere.

Ayarlanabilir omuzda taşıma kemeri

Ledli iç aydınlatma

Adjustable shoulder strap

Led internal light

405 mm

566 mm

234 mm

Dijital göstergeli, termostatlı, elektronik
kontrollü sıcaklık ayarı
Electronic thermostat with display reading
temperature

Teknik Veriler

Technical Data

Brüt kapasite: 18 L
Ürün ebatları: y x g x d
405 mm x 235 mm x 565 mm
Ambalaj ebatlar: y x g x d
468 mm x 275 mm x 585 mm
Ambalaj hacmi: 0,075 m3
Ağırlık: 8,6 Kg
Güç tüketimi: 35 Watt
Voltaj: DC 12/24 V
Termostat aralığı*: +10°C / -18°C
Soğutma Sistemi: SECOP BD Micro
kompresör
Soğutucu gaz: R134a (CFC içermez)
Soğuk biriktirme sistemi: Hayır
Sabitleme kiti: Opsiyonel
İzolasyon: CFC içermeyen poliüretan
köpük

Gross capacity: 18 L
External dimensions: h x w x d
405 mm x 235 mm x 565 mm
Internal dimensions : h x w x d
468 mm x 275 mm x 585 mm
Packing volume: 0,075 m3
Weight: 8,6 Kg
Installed power: 35 Watt
Voltage: DC 12/24 V
Thermostatic regulation*: +10°C / -18°C
Cooling system: SECOP BD Micro
Refrigerant: R134a CFC FREE
Cold build-up system: No
Fixing kit: Optional
Insulation: CFC FREE PU FOAM

*+ 32°C ortam sıcaklığında / Ambient temperature at +32°C

TB31A

Yeni TB31A, TB41A ve TB51A modelleri
en güncel elektronik teknoloji ile donatılmıştır.
Enerji tasarruf (ECO) ve turbo (MAX) çalışma
kademelerine sahip yüksek verimli Secop
kompresörü ve çok fonksiyonlu elektronik kontrollü
termostat özelliği sayesinde minimum enerji ile
kısa sürede optimum soğuma sağlanır. Elektronik
kontrollü invertör ile DC 12-24 Volt ve AC 115-230
Volt ile çalışabilir. AC ve DC otomatik olarak algılanır.
Standart olarak 3 kademeli akü koruma özelliği
sunulmaktadır.
The new TB31A, TB41A and TB51A models
feature the best of electronic technology. Highly
efficient Secop compressors, energy saving
function (ECO), turbo function (MAX) and
multifunction electronic thermostat allow an easy and
economic management of the fridge through a check
and a reduction of consumptions. The electronic
board, AC/DC Secop converter, allows a DC 12-24
Volt or an AC 115-230 Volt supply. The switching
between DC and AC is automatic. Three battery
protection levels as standard.

Dijital göstergeli, termostatlı, elektronik
kontrollü sıcaklık ayarı, enerji tasarruf
(ECO) ve turbo (MAX) modu

Enjeksiyon tekniği ile üretilmiş kapak ve
ergonomik kilit sistemi

Pull-out inner basket supplied as standard.
Maximum capacity: it can contain bottles
up to 1,5 litres in vertical position.

Electronic thermostat with display reading
temperature, energy saving function
(ECO) and high speed function (MAX)

New sturdy injection moulded lid with
integrated closing system.

Teknik Veriler

Technical Data

Brüt kapasite: 30 L
Ürün ebatları: y x g x d
380 mm x 350 mm x 585 mm
Ambalaj ebatları: y x g x d
423 mm x 383 mm x 618 mm
Ambalaj hacmi: 0,1 m3
Ağırlık: 16 Kg + 1,5 kg ambalaj
Güç tüketimi: 45 Watt
Voltaj: DC12-24 Volt ve AC115-230 Volt
Termostat aralığı*: +10°C / -18°C
Soğutma sistemi: SECOP BD35F fan
soğutmalı kompresör
Soğutucu gaz: R134a (CFC içermez)
Soğuk biriktirme sistemi: Hayır
Montaj kiti: Evet
İzolasyon: Poliüretan köpük (CFC içermez)
İç aydınlatma: Evet

Gross capacity: 30 L
External dimensions: h x w x d
380 mm x 350 mm x 585 mm
Packing dimensions: h x w x d
423 mm x 383 mm x 618 mm
3 Packing volume: 0,1 m3
Weight: 16 Kg + 1,5 kg packing
Installed power: 45 Watt
Voltage: DC 12-24 Volt and AC 115-230 Volt
Operation Temperature*: +10°C / -18°C
Cooling system: SECOP BD35F ventilated
Refrigerant: R134a CFC FREE
Cold build-up system: No
Fixing kit: Yes
Insulation: CFC FREE PU FOAM
Internal light: Yes

380 mm

Standart olarak bulunan iç sepete, 1,5
litreye kadar şişeler dikey pozisyonda
yerleştirilebilir

585 mm

350 mm

*+ 32°C ortam sıcaklığında / Ambient temperature at +32°C

TB41A

Yeni TB31A, TB41A ve TB51A modelleri
en güncel elektronik teknoloji ile donatılmıştır.
Enerji tasarruf (ECO) ve turbo (MAX) çalışma
kademelerine sahip yüksek verimli Secop
kompresörü ve çok fonksiyonlu elektronik kontrollü
termostat özelliği sayesinde minimum enerji ile
kısa sürede optimum soğuma sağlanır. Elektronik
kontrollü invertör ile DC 12-24 Volt ve AC 115-230
Volt ile çalışabilir. AC ve DC otomatik olarak algılanır.
Standart olarak 3 kademeli akü koruma özelliği
sunulmaktadır.
The new TB31A, TB41A and TB51A models
feature the best of electronic technology. Highly
efficient Secop compressors, energy saving
function (ECO), turbo function (MAX) and
multi function electronic thermostat allow an easy
and economic management of the fridge through
a check and a reduction of consumptions. The
electronic board, AC/DC Secop converter, allows a
DC 12-24 Volt or an AC 115-230 Volt supply. The
switching be tween DC and AC is automatic. Three
battery protection levels as standard.

Dijital göstergeli, termostatlı, elektronik
kontrollü sıcaklık ayarı, enerji tasarruf
(ECO) ve turbo (MAX) modu

Enjeksiyon tekniği ile üretilmiş kapak ve
ergonomik kilit sistemi

Pull-out inner basket supplied as standard.
Maximum capacity: it can contain bottles
up to 1,5 litres in vertical position.

Electronic thermostat with display reading
temperature, energy saving function
(ECO) and high speed function (MAX)

New sturdy injection moulded lid with
integrated closing system.

Teknik Veriler

Technical Data

Brüt kapasite: 40 L
Ürün ebatları: y x g x d
445 mm x 350 mm x 585 mm (kulplar ile
700 )
Ambalaj ebatları: y x g x d
478 mm x 383 mm x 618 mm
Ambalaj hacmi: 0,113 m3
Ağırlık: 17 Kg + 1,5 kg ambalaj
Güç tüketimi: 45 Watt
Voltaj: DC 12-24 Volt ve AC 115-230 Volt
Termostat aralığı*: +10 °C / -18 °C
Soğutma sistemi: SECOP BD35F fan
soğutmalı kompresör
Soğutucu gaz: R134a (CFC içermez)
Soğuk biriktirme sistemi: Hayır
Montaj kiti: Opsiyonel
İzolasyon: Poliüretan köpük (CFC içermez)
İç aydınlatma: Evet

Gross capacity: 40 L
External dimensions: h x w x d
445 mm x 350 mm x 585 mm (700 with handles)
Packing dimensions: h x w x d
478 mm x 383 mm x 618 mm
Packing volume: 0,113 m3
Weight: 17 Kg + 1,5 kg packing
Installed power: 45 Watt
Voltage: DC 12-24 Volt and AC 115-230 Volt
Operation Temperature*: +10 °C / -18 °C
Cooling system: SECOP BD35F ventilated
Refrigerant: R134a CFC FREE
Cold build-up system: No
Fixing kit: Optional
Insulation: CFC FREE PU FOAM
Internal light: Yes

445 mm

Standart olarak bulunan iç sepete, 1,5
litreye kadar şişeler dikey pozisyonda
yerleştirilebilir

585 mm
700 mm

350 mm

*+ 32°C ortam sıcaklığında / Ambient temperature at +32°C

TB51A

Yeni TB31A, TB41A ve TB51A modelleri en
güncel elektronik teknolojisi ile donatılmıştır.
Enerji tasarruf (ECO) ve turbo (MAX) çalışma
kademelerine sahip yüksek verimli Secop
kompresörü ve çok fonksiyonlu elektronik kontrollü
termostat özelliği sayesinde minimum enerji ile
kısa sürede optimum soğuma sağlanır. Elektronik
kontrollü invertör ile DC 12-24 Volt ve AC 115-230
Volt ile çalışabilir. AC ve DC otomatik olarak algılanır.
Standart olarak 3 kademeli akü koruma özelliği
sunulmaktadır.
The new TB31A, TB41A and TB51A models
feature the best of electronic technology. Highly
efficient Secop compressors, energy saving
function (ECO), turbo function (MAX) and
multi function electronic thermostat allow an easy
and economic management of the fridge through
a check and a reduction of consumptions. The
electronic board, AC/DC Secop converter, allows a
DC 12-24 Volt or an AC 115-230 Volt supply. The
switching be tween DC and AC is automatic. Three
battery protection levels as standard.

Dijital göstergeli, termostatlı, elektronik
kontrollü sıcaklık ayarı, enerji tasarruf
(ECO) ve turbo (MAX) modu

Enjeksiyon tekniği ile üretilmiş kapak,
ergonomik kilit sistemi. Kolayca monte
edilebilen sağlam taşıma kulpları

Pull-out inner basket supplied as standard.
Maximum capacity: it can contain bottles
up to 1,5 litres in vertical position.

Electronic thermostat with display reading
temperature, energy saving function
(ECO) and high speed function (MAX)

New injection moulded lid integrating
the new ergonomic lid closing system.
Easy mounting strong carrying handles

Brüt kapasite: 50 L
Ürün ebatları: y x g x d
530 mm x 350 mm x 585 mm (kulplar ile 700)
Ambalaj ebatları: y x g x d
573 mm x 383 mm x 618 mm
Ambalaj hacmi: 0,136 m3
Ağırlık: 18,5 Kg + 2 kg ambalaj
Güç tüketimi: 50 Watt
Voltaj: DC 12-24 Volt ve AC 115-230 Volt
Termostat aralığı*: +10°C / -18°C
Soğutma sistemi: SECOP BD35F fan
soğutmalı kompresör
Soğutucu gaz: R134a (CFC içermez)
Soğuk biriktirme sistemi: Hayır
Montaj kiti: Opsiyonel
İzolasyon: Poliüretan köpük (CFC içermez)
İç aydınlatma: Evet

Gross capacity: 50 L
External dimensions: h x w x d
530 mm x 350 mm x 585 mm (700 with
handles)
Packing dimensions: h x w x d
573 mm x 383 mm x 618 mm
Packing volume: 0,136 m3
Weight: 18,5 Kg + 2 kg packing
Installed power: 50 Watt
Voltage: DC 12-24 Volt / AC 115-230 Volt
Operation Temperature*: +10°C / -18°C
Cooling system: SECOP BD35F ventilated
Refrigerant: R134a CFC FREE
Cold build-up system: No
Fixing kit: Optional
Insulation: CFC FREE PU FOAM
Internal light: Yes

530 mm

Standart olarak bulunan iç sepete, 1,5
litreye kadar şişeler dikey pozisyonda
yerleştirilebilir

585 mm

350 mm

700 mm

*+ 32°C ortam sıcaklığında / Ambient temperature at +32°C

TB45A

TB45A en güncel elektronik teknoloji ile donatılmıştır.
Enerji tasarruf (ECO), turbo (MAX) çalışma kademelerine sahip
yüksek verimli Secop kompresörü ve çok fonksiyonlu elektronik
kontrollü termostat özelliği sayesinde minimum enerji ile kısa
sürede optimum soğuma sağlanır. Elektronik kontrollü invertör
ile DC 12-24 Volt ve AC 115-230 Volt ile çalışabilir. AC ve
DC otomatik olarak algılanır. Standart olarak 3 kademeli akü
koruma özelliği sunulmaktadır. Yüksek kaliteli yalıtım
malzemesi bu ürünün derin dondurucu olarak kullanılabilmesine imkan vermektedir. Taşıma kulpları buzdolabına
sabitlenmiştir ve buzdolabı ile birlikte verilen montaj kiti vardır.
The TB45A offers the best of electronic technology.
Energy saving function (ECO), turbo function (MAX) and
multifunction electronic thermostat allow an easy and economic
management of the fridge through a check and a reduction
of consumptions. The standard electronic board AC/DC
Secop converter allows a DC 12-24 Volt or an AC 115-230 Volt
suply. The switching between DC and AC is automatic Three
battery protection levels as standard. Thanks to its important
insulation it is also a good freezer. The handles are integrated
in the cabinet fridge and the fixing kit is standard.

Buzdolabının üzerinde şişe ve kutu içecek
koymak için özel bölüm

Dijital göstergeli, termostatlı, elektronik
kontrollü sıcaklık ayarı, enerji tasarruf
(ECO) ve turbo (MAX) modu

Maximum capacity: it can also contain 1,5
litres bottles in vertical position.

Can/bottle holder on the upper surface
of the fridge.

Electronic thermostat with display reading
temperature, energy saving function
(ECO) and high speed function (MAX).

Teknik Veriler

Technical Data

Brüt kapasite: 45 L
Ürün ebatları: y x g x d
475 mm x 550 mm x 490 mm
Ambalaj ebatları: y x g x d
525 mm x 580 mm x 530 mm
Ambalaj hacmi: 0,161 m3
Ağırlık: 19 Kg + 2 kg ambalaj
Güç tüketimi: 45 Watt
Voltaj: DC 12-24 Volt ve AC 115-230 Volt
Termostat aralığı*: +5 °C/-18°C
Soğutma sistemi: SECOP BD35F fan
soğutmalı kompresör
Soğutucu gaz: R134a (CFC içermez)
Soğuk biriktirme sistemi: Hayır
Montaj kiti: Evet
İzolasyon: Poliüretan köpük (CFC içermez)
İç aydınlatma: Hayır

Gross capacity: 45 L
External dimensions: h x w x d
475 mm x 550 mm x 490 mm
Packing dimensions: h x w x d
525 mm x 580 mm x 530 mm
Packing volume: 0,161 m3
Weight: 19 Kg + 2 kg packing
Installed power: 45 Watt
Voltage: DC 12-24 Volt and AC 115-230 Volt
Operation Temperature*: +5 °C/-18°C
Cooling system: SECOP BD35F ventilated
Refrigerant: R134a CFC FREE
Cold build-up system: No
Fixing kit: Yes
Insulation: CFC FREE PU FOAM
Internal light: No

475 mm

Standart olarak bulunan iç sepete 1,5
litreye kadar şişeler dikey pozisyonda
yerleştirilebilir

550 mm

490 mm

*+ 32°C ortam sıcaklığında / Ambient temperature at +32°C

TB55A

TB55A en güncel elektronik teknoloji ile donatılmıştır.
Enerji tasarruf (ECO), turbo (MAX) çalışma kademelerine
sahip yüksek verimli Secop kompresörü ve çok fonksiyonlu
elektronik kontrollü termostat özelliği sayesinde minimum enerji
ile kısa sürede optimum soğuma sağlanır. Elektronik kontrollü
invertör ile DC 12-24 Volt ve AC 115-230 Volt ile çalışabilir. AC
ve DC otomatik olarak algılanır. Standart olarak 3 kademeli akü
koruma özelliği sunulmaktadır. Yüksek kaliteli yalıtım malzemesi bu ürünün derin dondurucu olarak kullanılabilmesine imkan
vermektedir. Taşıma kulpları buzdolabına sabitlenmiştir ve
buzdolabı ile birlikte verilen montaj kiti vardır.
The TB55A offers the best of electronic technology.
Energy saving function (ECO), turbo function (MAX) and
multifunction electronic thermostat allow an easy and
economic management of the fridge through a check and a
reduction of consumptions. The standard electronic board
AC/DC Secop converter allows a DC 12-24 Volt or an AC
115-230 Volt supply. The switching between DC and AC is
automatic. Three battery protection levels as standard. Thanks
to its important insulation it is also a good freezer. The handles
are integrated in the cabinet fridge and the fixing kit is standard.

Taşıma kulpları buzdolabına sabitlenmiştir ve
montaj kiti standart olarak sunulmaktadır.

515 mm

Handles integrated in the cabinet fridge
and fixing kit as standard.

670 mm

530 mm

Dijital göstergeli, termostatlı, elektronik
kontrollü sıcaklık ayarı, enerji tasarruf
(ECO) ve turbo (MAX) modu

Buzdolabının üzerinde şişe ve kutu içecek
koymak için özel bölüm

Electronic thermostat with display reading
temperature, energy saving function

Can/bottle holder on the upper surface
of the fridge.

Teknik Veriler

Technical Data

Brüt kapasite: 55 L
Ürün ebatları: y x g x d
515 mm x 670 mm x 530 mm
Ambalaj ebatları: y x g x d
570 mm x 700 mm x 580 mm
Ambalaj hacmi: 0,231 m3
Ağırlık: 22,5 Kg + 4 kg ambalaj
Güç tüketimi: 45 Watt
Voltaj: DC 12-24 Volt ve AC 115-230 Volt
Termostat aralığı*: +5°C / -18°C
Soğutma sistemi: SECOP BD35F fan
soğutmalı
Soğutucu gaz: R134a (CFC içermez)
Soğuk biriktirme sistemi: Hayır
Montaj kiti: Evet
İzolasyon: Poliüretan köpük (CFC içermez)
İç aydınlatma: Hayır

Gross capacity: 55 L
External dimensions: h x w x d
515 mm x 670 mm x 530 mm
Packing dimensions: h x w x d
570 mm x 700 mm x 580 mm
Packing volume: 0,231 m3
Weight: 22,5 Kg + 4 kg packing
Installed power: 45 Watt
Voltage: DC 12-24 Volt and AC 115-230 Volt
Operation Temperature *: +5°C/-18°C
Cooling system: SECOP BD35F ventilated
Refrigerant: R134a CFC FREE
Cold build-up system: No
Fixing kit: Yes
Insulation: CFC FREE PU FOAM
Internal light: No

*+ 32°C ortam sıcaklığında / Ambient temperature at +32°C

TB20

TB20 uzun yol ticari araçları ve otobüsler için
tercih edilmektedir. Buzdolabı araçtaki üst raflara
ulaşmak için basamak olarak kullanılabilecek
kadar
sağlamdır.
İsteğe
göre
sunulan
model hem DC 12/24 Volt hem de AC 115/230
Volt ile çalışabilmekte olup, medikal sektöründe
kullanılabilmektedir.

This unit is used extensively in long distance
commercial vehicles and coaches and, because of
its size and strength, is often used as a step for the
driver to gain access to the upper bunk. The TB20 is
also available on request at 12/24 - 115/230 Volt with
electronic thermostat for the Electro Medical market.

Mıknatıslı kapanma ile hermetik izolasyon

Üst ranzaya ulaşmak için basamak olarak
kullanılabilecek sağlamlıkta kapak

Tall and narrow fridge for limited spaces
on vehicles.

Magnetic hinges for hermertic seal.

Strong lid exploitable as a step to gain
access to the upper bunk.

Teknik Veriler

Technical Data

Brüt kapasite: 20 L
Ürün ebatları: y x g x d
476 mm x 426 mm x 250 mm
Ambalaj ebatlar: y x g x d
550 mm x 490 mm x 315 mm
Ambalaj hacmi: 0,084 m3
Ağırlık: 15,0 kg + 1,8 kg ambalaj
Güç tüketimi: 60 Watt
Voltaj: DC 12-24 Volt
Termostat aralığı*: +2°C/+10°C
EMC uyumluluğu: Evet
Soğutma sistemi: SECOP BD35F fan
soğutmalı kompresör
Soğutucu gaz: R134a (CFC içermez)
Soğuk biriktirme sistemi: Evet
Montaj kiti: Evet (standart)
İzolasyon: Poliüretan köpük (CFC içermez)

Gross capacity: 20 L
External dimensions: h x w x d
476 mm x 426 mm x 250 mm
Packing dimensions: h x w x d
550 mm x 490 mm x 315 mm
Packing volume: 0,084 m3
Weight :15,0 kg + 1,8 kg packing
Installed power: 60 Watt
Voltage: DC 12-24 Volt
Thermostatic regulation*: +2°C/+10°C
EMC conformity: Yes
Cooling system: SECOP BD35F ventilated
Refrigerant :R134a CFC FREE
Cold build-up system: Yes
Fixing kit: Yes (standard)
Insulation: CFC FREE PU FOAM

476

Dar ve uzun yapısıyla araçlardaki kısıtlı
alanlar için ideal

250

426

*+ 32°C ortam sıcaklığında / Ambient temperature at +32°C

TB42 I TB42A

Yenilikçi tasarımıyla DC 12-24 Volt ile çalışabilen
(TB42A modeli AC 115-230 Volt ile de çalışabilir)
buzdolabı. Maksimum dayanım için gövde döner
kalıplama yöntemiyle üretilmiştir. İki kapağı sürüş
ensasında dikkati dağıtmadan buzdolabının içine
ulaşmayı sağlamaktadır. Kapak yerinden tamamen
sökülebilir. AC/DC invertörü TB42A modelinin hem
DC 12-24 Volt ile hem de AC 115-230 ile çalışabilmesine imkan vermektedir. AC ve DC otomatik olarak
algılanır.

Innovative designed professional DC 12-24 Volt
fridge (and AC 115-230 Volt - model TB42A).
Rotomoulded cabinet for the utmost strength. The
double lid allows an ergonomic use of the product
for a careful and safe driving. The lid is also
detachable making the fridge really versatile.
Multifunction electronic thermostat (TB42A). The
electronic board AC/DC Secop converter, standard
with TB42A, allows a DC 12-24 Volt or an AC
115-230 Volt supply. The switching between DC and
AC is automatic.

Sürüş esnasında kolayca açılabilen ikinci
kapak

Araca sabitleme kiti

Easy mounting strong carrying handles

Exclusive model with integrated second
small lid for a safe driving.

Fixing kit as standard

Teknik Veriler

Technical Data

Brüt kapasite: 42 L
Ürün ebatları: y x g x d
440 mm x 415 mm x 630 mm
Ambalaj ebatları: y x g x d
475 mm x 420 mm x 666 mm
Ambalaj hacmi: 0,133 m3
Ağırlık: TB42, 20 Kg + 1,5 kg ambalaj
Ağırlık: TB42A, 21,5 Kg + 1,5 kg ambalaj
Güç tüketimi: 60 Watt
Voltaj: DC 12-24 Volt (ve AC 115-230 Volt
TB42A)
Termostat aralığı*: +5°C / -12°C
EMC uyumluluğu: Evet
Soğutma sistemi: SECOP BD35F fan
soğutmalı kompresör
Soğutucu gaz: R134a (CFC içermez)
Soğuk biriktirme sistemi: Evet
Montaj kiti: Evet (standart)
İzolasyon: Poliüretan köpük (CFC içermez)

Gross capacity: 42 L
External dimensions: h x w x d
440 mm x 415 mm x 630 mm
Packing dimensions: h x w x d
475 mm x 420 mm x 666 mm
Packing volume: 0,133 m3
TB42 weight 20 Kg + 1,5 kg packing
TB42A weight 21,5 Kg + 1,5 kg packing
Installed power: 60 W att
Voltage: DC 12-24 Volt (and AC 115-230
Volt TB42A)
Thermostatic regulation*: +5°C / -12°C
system: SECOP BD35F ventilated
Refrigerant: R134a CFC FREE
Cold build-up system: Yes
Fixing kit: Yes (standard)
Insulation: CFC FREE PU FOAM

440

Kolayca sökülüp takılabilen sağlam taşıma
kulpları

415

630

Diğer özellikler: Dijital göstergeli, termostatlı, elektronik kontrollü sıcaklık ayarı (TB42A)
Further main features: Electronic thermostat (TB42A) with display reading temperature
*+ 32°C ortam sıcaklığında / Ambient temperature at +32°C

TB50 I TB50A

Bu buzdolabı / derin dondurucu bir çok
uygulamada kullanılabilir. Açık havada tüm hava
şartlarında sorunsuz bir şekilde çalışmasına imkan
verecek şekilde tasarlanarak üretilmiştir. Elektronik
kontrollü invertör ile DC 12-24 Volt ve AC 115-230
Volt ile çalışabilir. Standart olarak 3 kademeli akü
koruma özelliği sunulmaktadır. AC ve DC otomatik
olarak algılanır.

This refrigerator - freezer was designed and
produced for a variety of applications within the
leisure field and, because of technology used in
the design, it can be operated out of doors in all
weather conditions. The electronic board AC/DC
Secop converter, standard with TB50A, allows a
DC 12-24 Volt or an AC 115-230 Volt supply.
The switching between DC and AC is automatic.

Tamamen çıkarılabilir sepet

Farklı sıcaklıktaki termostatlı bölme

Drop hinges and detachable lid.

Pull-out inner basket.

Thermostat compartment with different
temperature.

Teknik Veriler

Technical Data

Brüt kapasite: 50 L
Ürün ebatları: y x g x d
480 mm x 775 mm x 450 mm
Ambalaj ebatları: y x g x d
550 mm x 815 mm x 490 mm
Ambalaj hacmi: 0,219 m3
Ağırlık: TB50 24,0 kg + 3,9 kg ambalaj
Ağırlık: TB50A 25,5 kg + 3,9 kg ambalaj
Güç tüketimi: 60 Watt
Voltaj:DC 12-24 Volt (ve AC 115-230 Volt
TB50A)
Termostat aralığı*: +10 °C/-20°C
EMC uyumluluğu: Evet
Soğutma sistemi: SECOP BD35F fan
soğutmalı kompresör
Soğutucu gaz: R134a (CFC içermez)
Soğuk biriktirme sistemi: Hayır
Montaj kiti: Hayır
İzolasyon: Poliüretan köpük (CFC içermez)

Gross capacity: 50 L
External dimensions: h x w x d
480 mm x 775 mm x 450 mm
Packing dimensions: h x w x d
550 mm x 815 mm x 490 mm
Packing volume: 0,219 m3
TB50 weight :24,0 kg + 3,9 kg packing
TB50A weight: 25,5 kg + 3,9 kg packing
Installed power: 60 Watt
Voltage: DC 12-24 (and AC 115-230 Volt
TB50A)
Thermostatic regulation*: +10 °C/-20°C
EMC conformity: Yes
Cooling system: SECOP BD35F ventilated
Refrigerant: R134a CFC FREE
Cold build-up system: No
Fixing kit: No
Insulation: CFC FREE PU FOAM

480

Tamamen çıkarılabilir kapak

450

775

Diğer özellikler: Dijital göstergeli, termostatlı, elektronik kontrollü, sıcaklık ayarı (TB50A)
Further main features: Electronic thermostat (TB50A)
*+ 32°C ortam sıcaklığında / Ambient temperature at +32°C

TB25AM

Mercedes Actros MP2/3 için tasarlanmış

Indel B Secop kompresörlü TB25AM buzdolabı
özellikle Mercedes Actross MP 2/3 araçlarına fabrika
montajlı araçlarda olduğu gibi monte edilebilmektedir.
Dış ölçüleri yatak bölümünün altındaki rafa tam olarak
uyacak şekilde tasarlanmıştır. Bu sayede araç kabini
içindeki kullanılabilir alan korunmuş olur. Montajı kolay
ve hızlıdır.

TB25AM is the new Indel B compressor
refrigerator for the Original Equipment installation
in the Mercedes Actross. It fits under the bunk
in the sleeping compartment, inside the original
drawer, thus leaving more space in the truck cab. The
installation is easy and quick.

Manuel termostat ayarı ve iç aydınlatma

Mıknatıslı kapanma ile hermetik izolasyon

Cooling system including tilt cab
protection

Manual thermostat and internal light

Magnetic hinges for hermetic seal.

Teknik Veriler

Technical Data

Brüt kapasite: 25 L
Ürün ebatları: y x g x d
219 mm x 554 mm x 451 mm
Ambalaj ebatları: y x g x d
225 mm x 620 mm x 495 mm
Ambalaj hacmi: 0,069 m3
Ağırlık: 12 Kg + 2,6 kg ambalaj
Güç tüketimi: 60 Watt
Voltaj: DC 12-24 Volt
Termostat aralığı*: +10°C / 0°C
Soğutma sistemi: SECOP BD35F fan
soğutmalı kompresör
Soğutucu gaz: R134a CFC içermez
Soğuk biriktirme sistemi: Hayır
Montaj kiti: Evet (standart)
İzolasyon: Poliüretan köpük (CFC içermez)

Gross capacity: 25 L
External dimensions: h x w x d
219 mm x 554 mm x 451 mm
Packing dimensions: h x w x d
225 mm x 620 mm x 495 mm
Packing volume: 0,069 m3
Weight: 12 Kg + 2,6 kg packing
Installed power: 60 Watt
Voltage: DC 12-24 Volt
Thermostatic regulation*: +10°C / 0°C
Cooling system: SECOP BD35F ventilated
Refrigerant: R134a CFC FREE
Cold build-up system: No
Fixing kit: Yes (standard)
Insulation: CFC FREE PU FOAM

219 mm

Kabin kaldırıldığında soğutma sistemi
otomatik olarak devre dışı kalır

554 mm

451 mm

*+ 32°C ortam sıcaklığında / Ambient temperature at +32°C

TB30AM

Mercedes Actros MP4 için tasarlanmış

Indel B Secop kompresörlü TB30AM buzdolabı
özellikle Mercedes Actross MP4
araçlarına
fabrika montajlı araçlarda olduğu gibi monte
edilebilmektedir. Dış ölçüleri yatak bölümünün
altındaki rafa tam olarak uyacak şekilde
tasarlanmıştır. Bu sayede araç kabini içindeki
kullabilir alan korunmuş olur. Montajı kolay ve hızlıdır.

TB30AM is the Indel B copressor refrigerator
for thr Original Equipment installation in the
Mercedes Actros MP4.
It fits under the bunk in the sleeping compartment,
inside the original drawer, thus leaving more space
in the truck cab. The installation is easy and quick.

Araç kabinindeki kısıtlı alanlar için ideal

Mıknatıslı kapanma ile hermetik izolasyon

Tall and narrow fridge for limited spaces
on vehicles

Magnetic hinges for hermertic
seal

Üst ranzaya ulaşmak için basamak olarak
kullanılabilecek sağlamlıkta kapak
Strong lid exploitable as a step to gain
access to the upper bunk.

Teknik Veriler

Technical Data

Brüt kapasite: 31 L
Ürün ebatları: y x g x d
410 mm x 310 mm x 685 mm
Ambalaj ebatları: y x g x d
455 mm x 330 mm x 715 mm
Ambalaj hacmi: 0,107 m3
Ağırlık: 11,8 kg + 1,8 kg ambalaj
Güç tüketimi: 46 Watt
Voltaj: DC 12-24 V
Termostat aralığı*: +8°C /-4°C
Soğutma Sistemi: SECOP BD1.4F
kompresör
Soğutucu gaz: R134a (CFC içermez)
Soğuk biriktirme sistemi: Hayır
Montaj kiti: Evet (standart)
İzolasyon: CFC içermeyen poliüretan
köpük

Gross capacity: 31 L
External dimensions: h x w x d
410 mm x 310 mm x 685 mm
Internal dimensions : h x w x d
455 mm x 330 mm x 715 mm
Packing volume: 0,107 m3
Weight: 11,8 Kg+1,8 packing
Installed power: 46 Watt
Voltage: DC 12-24 V
Thermostatic regulation*: +8°C /-4°C
Cooling system: SECOP BD1.4F
Refrigerant: R134a CFC FREE
Cold build-up system: No
Fixing kit: Yes (Standard)
Insulation: CFC FREE PU FOAM

*+ 32°C ortam sıcaklığında / Ambient temperature at +32°C

TB36AM

Araca Özel

Uzun yol yapan araçlarda yatak bölümünün
altına monte edilebilmesi için tasarlanmıştır. Kayar
çekmecesi
araç
kabinindeki
değerli
alanı
kaybetmeden buzdolabının rahat kullanımını sağlar.

This unit has been designed to fit under the
bunk in the sleeping compartment of long distance
commercial
vehicles.
The
sliding
drawer
arrangement then gives the driver access to the
contents without losing valuable space in the cab.

Kabin kaldırıldığından soğutma sistemi
otomatik olarak devre dışı kalır

Tamamen çıkarılabilir buzdolabı çekmecesi

Kullanımı kolay manuel termostat ayarı

Cooling system including tilt cab
protection.

Pull-out inner basket.

Easy manual thermostat.

Teknik Veriler

Technical Data

Brüt kapasite: 35,5 L
Ürün ebatları: y x g x d
250 mm x 440 mm x 715 mm
Ambalaj ebatları: y x g x d
300 mm x 520 mm x 740 mm
Ambalaj hacmi: 0,115 m3
Ağırlık: 16,0 kg + 3,4 kg ambalaj
Güç tüketimi: 60 Watt
Voltaj: DC 12-24 Volt
Termostat aralığı*: +10°C / -7°C
EMC uyumluluğu: Evet
Soğutma sistemi: SECOP BD35F fan
soğutmalı kompresör
Soğutucu gaz: R134a CFC içermez
Soğuk biriktirme sistemi: Hayır
Montaj kiti: Evet (standart)
İzolasyon: Poliüretan köpük (CFC içermez)

Gross capacity: 35,5 L
External dimensions: h x w x d
250 mm x 440 mm x 715 mm
Packing dimensions: h x w x d
300 mm x 520 mm x 740 mm
Packing volume: 0,115 m3
Weight: 16,0 kg + 3,4 kg packing
Installed power: 60 Watt
Voltage: DC 12-24 Volt
Thermostatic regulation*: +10°C / -7°C
EMC conformity: Yes
Cooling system: SECOP BD35F ventilated
Refrigerant: R134a CFC FREE
Cold build-up system: No
Fixing kit: Yes (standard)
Insulation: CFC FREE PU FOAM

250

1021

715

440

*+ 32°C ortam sıcaklığında / Ambient temperature at +32°C

TB34AM

Araca Özel

TB34AM Önden açılan kapağı ve kayar
çekmecesi ile şık ve geniş iç hacimli bir buzdolabıdır.
Birçok araç kabininde kullanılabilir ve araçlarda
yatağın altına kolayca monte edilebilir. Montaj kiti
standart olarak sunulmaktadır.

TB34AM Capacious and stylish refrigerator with
a fall front door and an inner sliding drawer. It can
be used in a very diverse range of cabs and easily
placed under the sleeper. The fixing brackets are included in the package.

İç aydınlatma

Kolay kullanım

Araca sabitleme braketi

Internal light

Easy and user friendly thanks to
the dimension of drawer

Fixing brackets included in the package.

Teknik Veriler

Technical Data

Brüt kapasite: 35 L
Ürün ebatları: y x g x d
250 mm x 629 mm x 632 mm
Ambalaj ebatları: y x g x d
295 mm x 700 mm x 700 mm
Ambalaj hacmi: 0,145 m3
Ağırlık: 16,2 Kg+2,3 kg ambalaj
Güç tüketimi: 46 Watt
Voltaj: DC 12-24 V
Termostat aralığı*: +10°C / 0°C
Soğutma Sistemi: Secop BD1.4F
kompresör
Soğutucu gaz: R134a (CFC içermez)
Soğuk biriktirme sistemi: Hayır
Montaj kiti: Evet (Standart)
İzolasyon: CFC içermeyen poliüretan
köpük

Gross capacity: 35 L
External dimensions: h x w x d
250 mm x 629 mm x 632 mm
Internal dimensions : h x w x d
295 mm x 700 mm x 700 mm
Packing volume: 0,145 m3
Weight: 16,2 Kg+2,3 kg packing
Installed power: 46 Watt
Voltage: DC 12-24 V
Thermostatic regulation*: +10°C / 0°C
Cooling system: Secop BD1.4F
Refrigerant: R134a CFC FREE
Cold build-up system: No
Fixing kit: Yes (Standard)
Insulation: CFC FREE PU FOAM

*+ 32°C ortam sıcaklığında / Ambient temperature at +32°C

TB27AM

Araca Özel

TB27AM En son model kamyonların yatak
altı çekmecelerine monte edilebilecek şekilde
tasarlanmış üstten kapaklı buzdolabıdır. Montajı
oldukça kolay olup, montaj için özel takım gerektirmez.

TB27AM Top loading refrigerator to be fit inside
the standard under-bunk drawers of last generation
Trucks. To install it is extremely quick and easy and it
doesn’t require any specific tools.

Mükemmel yalıtım sayesinde düşük güç
tüketimi

Çekmecenin içine montaj örneği

26 litrelik kapasite

Super insulated for low consumption

Example of installation inside a drawer

Great capacity in just 26 litres

Teknik Veriler

Technical Data

Brüt kapasite: 26 L
Ürün ebatları: y x g x d
345 mm x 325 mm x 660 mm
Ambalaj ebatları: y x g x d
390 mm x 345 mm x 690 mm
Ambalaj hacmi: 0,093 m3
Ağırlık: 11,0 Kg+1,6 kg ambalaj
Güç tüketimi: 46 Watt
Voltaj: DC 12-24 V
Termostat aralığı*: +8°C / -4°C
Soğutma Sistemi: SECOP BD1.4F
kompresör
Soğutucu gaz: R134a (CFC içermez)
Soğuk biriktirme sistemi: Hayır
Montaj kiti: Evet (Standart)
İzolasyon: CFC içermeyen poliüretan
köpük

Gross capacity: 26 L
External dimensions: h x w x d
345 mm x 325 mm x 660 mm
Internal dimensions : h x w x d
390 mm x 345 mm x 690 mm
Packing volume: 0,093 m3
Weight: 11,0 Kg+1,6 kg packing
Installed power: 46 Watt
Voltage: DC 12-24 V
Thermostatic regulation*: +8°C/ -4°C
Cooling system: SECOP BD1.4F
Refrigerant: R134a CFC FREE
Cold build-up system: No
Fixing kit: Yes (Standard)
Insulation: CFC FREE PU FOAM

*+ 32°C ortam sıcaklığında / Ambient temperature at +32°C

Teknik Veriler / Technical Data
Model

Brüt Kapasite

Boyutlar YxGxD

Ağırlık

Güç Tüketimi

Voltaj

Soğutma Sistemi

Model

Gross Capacity

Dimensions HxWxD

Weight

Installed power

Voltage

Cooling System

TB15
TB18
TB31A
TB41A
TB51A
TB45A
TB55A
TB20
TB42
TB42A
TB50
TB50A
TB25AM
TB30AM
TB36AM
TB34AM
TB27AM

Yukarıdaki değerler ortam sıcaklığı 32°C/89,6°F olduğu durumda geçerlidir.
Above figures taken with the ambient temperature of 32°C/89,6°F.
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