Chladicí skříň ELECTROLUX digitální, AKCE do 30.6.2016.
Gastro chladící zařízení | Chladící skříně

Stručná speciﬁkace:
Chladicí digitální skříň 670 l, 0+6°C, GN 2/1, digitální ovládací panel, AISI430, 1 plné
dveře, uzamykatelná, R134a.

Nevíte si rady?
Kontaktujte našeho specialistu:
E-mail:

dolezel@gastroart.cz

Telefon:

+420 777 258 991

Popis:
Skříně certiﬁkovány CECED v tř.6. Studie CECED Italia ukazují, že potenciální roční
úspory při nahrazení skříně zařazené v tř.1 skříní v tř.6 stejného objemu, se rovnají €
320 za každou nahrazenou skříň (při uvažovaných energetických nákladech 0,17 €/kWh
a průměrným čistým objemem 600l). Více na: www.ceceditalia.it. Automatické
odmrazování. Velký skladovací prostor pro GN2/1 nádoby/police na vodicích lištách s
proﬁlem proti překlopení nádob. Pro provoz při okolní teplotě do +43°C. Plné dveře s
panty vpravo. Tělo a vnitřní konstrukce z nerezu AISI430 Skříň se 75mm silnou pěnovou
izolací s Cyklopentanem jako hnacím plynem pro nejlepší izolační vlastnosti se 100%
ochranou životního prostředí (teplotní vodivost: 0,020 W/m*K). Skrytý výparník zaručuje
vyšší kapacitu a méně problémů s korozí. Vnější zadní panel z galvanizované oceli.
Vnitřní dno komory lisované dno z jednoho kusu. Zámek dveří. Na nerezových, výškově
stavitelných nohách (kolečka jako extra příslušenství). Chladivo v chladicím okruhu:
R134a. Struktura BEZÚDRŽBOVÉHO drátěného rámového kondenzátoru zabraňuje
usazování prachu a mastnoty, takže odpadá pravidelné čištění a sníží se spotřeba
energie. Vnitřní konstrukce s velkým počtem zakládacích pozic na rošty zajišťuje vyšší
net kapacitu a větší skladovací prostor. Izolace výparníku 60mm snadno odnímatelná 1
úkonem. Odmínatelné, tříkomorové magnetické balonové těsnění zlepšuje izolaci a
snižuje spotřebu energie. Rilsan roštové police pro lepší ochranu proti oděru. Provozní
teplotu lze nastavit v rozsahu od 0 do +6°C vyhovující požadavkům na uchovávání
masa a mléčných výrobků. Optimalizovaná nucená cirkulace vzduchu zezadu dopředu
pro rovnoměrné rozložení teploty a rychlé chlazení za jakýchkoliv podmínek. Digitální
ovládání s teplotním displejem skříně a nastavením a možností manuální aktivace
odmrazovacího cyklu; plně v souladu s HACCP vč. viditelných alarmů. Oblé vnitřní roh...
Více na www.gastroart.cz
Parametry:
Rozměry (š x v)

710 x 2050 mm

Příkon/Napětí

0,21 kW/ 230 V/1 ph/50 Hz

Chladící výkon

278 W

Btto objem

670 l

Výkon kompresoru

1/5 hp

Typ chladiva

R134a

Provozní teplota min. 0 °C
Provozní teplota max. 6 °C
Funkční úroveň

s ventilátorem

Hmotnost chladiva

130 g

Dokumentace ke stažení:
http://gastroart.cz/zbozi/prilohy/cz-727292-ecostore-670.pdf
Odkaz na web:
http://gastroart.cz/gastro/4-gastro-chladici-zarizeni/641-chladici-skrine/c
hladici-skrin-electrolux-digitalni-akce-do-30.6.2016..html
.

Kompletní servis:
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