Electrolux HD-Line

Ψυγεία πάγκοι SMART 590 λίτρων
Η σειρά ψυγείων πάγκων της Electrolux συνδυάζει την ωφελέστερη δυνατή επιφάνεια εργασίας με την ψυχρή
συντήρηση από κάτω. Η γκάμα αυτών των ψυγείων πάγκων είναι κατασκευασμένη εξ'ολοκλήρου από
ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 προσδίδοντας μέγιστη υγιεινή. Διατίθενται σε τρία μεγέθη μήκους, χωρίς ή με
ενσωματωμένη ψυκτική μονάδα, με διάφορους συνδυασμούς πορτών ή συρταριών, σε μοντέλα συντήρησης ή
κατάψυξης. Σε αυτό το φυλλάδιο παρουσιάζονται τα ασύγκριτα πλεονεκτήματα του συστήματος Smart
Electronic. Το ψυγείο πάγκος έχει 4 τυφλές πόρτες και η θερμοκρασία κυμαίνεται από –2°C έως +10°C.
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ΕΥΚΟΛΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
• Ανοξείδωτα πόδια ρυθμιζόμενα
καθ'ύψος.
• Ενσωματωμένο μοτέρ για εύρυθμη
λειτουργία.
• Για λειτουργία σε τροπικά κλίματα
έως και 43°C.
• Πίνακας πλήκτρων αφής για τις
πέντε κυριότερες κατηγορίες
τροφίμων: το σύστημα smart
electronic προσαρμόζει τις κατάλληλες
συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας
στον θάλαμο.

ΕΥΚΟΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
• Κατασκευασμένο εξ'ολοκλήρου από
ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304
σύμφωνα με τις αυστηρότερες
προδιαγραφές υγιεινής.
• Στρογγυλεμένες γωνίες εσωτερικά
για εύκολο και σωστό καθαρισμό.
• Ανοξείδωτα πόδια ύψους 150
χιλιοστών για εύκολο καθαρισμό του
δαπέδου.
• Ο κύκλος απόψυξης SMART
ενεργοποιείται μόνο όταν χρειαστεί
(ανιχνεύοντας την ύπαρξη πάγου στον
εξατμιστή).

ΕΥΚΟΛΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ
• Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία από
–2°C έως +10°C για τη συντήρηση
ψαρικών, κρεατικών και
γαλακτοκομικών προϊόντων.
• Οδηγοί ασφαλείας για δοχεία GN1/1.
• Διάφορες διαθέσιμες επιλογές για
τις πόρτες και τα συρτάρια, ανάλογα
με την κάθε ανάγκη. Αλλαγή πορτών ή
συρταριών επί τόπου, χωρίς την
απαραίτητη παρουσία εξειδικευμένου
προσωπικού.
• Χειρισμός με ηλεκτρονικό
μικροεπεξεργαστή και ψηφιακές
ενδείξεις θερμοκρασίας.
• Βεβιασμένη ψύξη και ομοιόμορφη
κατανομή της θερμοκρασίας.
• Ενσωματωμένο, πλήρες σύστημα
HACCP - όλα τα δεδομένα
αποθηκεύονται, καταγράφονται,
ανακαλούνται, με ενδείξεις
ημερομηνίας και ώρας.
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• Ειδικός μηχανισμός κρατάει στη
μνήμη τη σωστή λειτουργία και
συνεχίζει να λειτουργεί, ακόμα και αν
ένας αισθητήρας χαλάσει.
• Επιφάνεια από ανοξείδωτο χάλυβα
AISI 304, πάχους 50 χιλιοστών.

ΕΥΚΟΛΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
• Πρόσβαση στα κύρια λειτουργικά
μέρη από μπροστά.
• Πληροί τις προδιαγραφές H.
• Ενδείξεις κωδικοποιημένων
δυσλειτουργιών.

ΦΙΛΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
• Χωρίς CFC και HCFC (οικολογικό
ψυκτικό υγρό: R134a, - αφρός
μόνωσης: κυκλοπεντάνιο).
• Μόνωση πάχους 60 χιλιοστών για
οικονομία στην κατανάλωση.
• Ακόμα μεγαλύτερη οικονομία στην
κατανάλωση με την απόψυξη smart.
• Σχεδιασμένα και κατασκευασμένα
σε πιστοποιημένα εργοστάσια ISO
9001 και ISO 14001.
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ΣΥΜΠΕΡ/ΜΕΝΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ
ΣΧΑΡΑ GN1/1 ΓΚΡΙ RILSAN
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ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ
2 ΤΡΟΧΟΙ ΓΙΑ ΨΥΓΕΙΑ/ΨΥΓΕΙΑ ΠΑΓΚΟΥΣ
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΓΙΑ ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ HACCP
ΚΙΤ 1 ΜΠΟΥΚΑΛΙΕΡΑΣ+1 ΣΥΡΤΑΡΙ ΨΥΓ.ΠΑΓΚΩΝ
ΚΙΤ 1 ΠΟΡΤΑΣ ΓΙΑ ΨΥΓΕΙΑ ΠΑΓΚΟΥΣ
ΚΙΤ 2 ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ 1/2+ΣΧΑΡΙΕΡΑ HD ΠΑΓΚΩΝ
ΚΙΤ 3 ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ 1/3+ΣΧΑΡΙΕΡΑ HD ΠΑΓΚΩΝ
ΚΙΤ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ HACCP ΓΙΑ ΨΥΞΗ
ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΓΙΑ ΨΥΓΕΙΑ ΠΑΓΚΟΥΣ
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΔΟΧΕΙΟ GN 1/1 Y=100 ΧΙΛΙΟΣΤΑ
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΔΟΧΕΙΟ GN1/1 Y=150 ΧΙΛ.
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΔΟΧΕΙΟ GN1/1 Y=65 ΧΙΛ.
ΣΧΑΡΑ GN1/1 ΓΚΡΙ RILSAN
Internet: http://www.electrolux.com/foodservice
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Θερμοκρασία - ελαχ/μεγ °C
Τρόπος λειτουργίας
Μικτή χωρητικότητα (D.I.N.8952) - l
Ψυκτική μονάδα
Εξωτερικές διαστάσεις – χιλ.
Πλάτος
Βάθος με ανοιχτή πόρτα
Ύψος
Ελάχ./μεγ. εσωτ.υγρασία - %
N° και τύπος πορτών
Φορά ανοίγματος πορτών
N° και τύπος σχαρών (συμπ.)
Ισχύς μοτέρ - HP
N° αποψύξεων σε 24 ώρες
Τύπος ψυκτικού υγρού
Ποσότητα ψυκτικού υγρού - g
Ισχύς ψύξης - W
Θερμοκρασία εξάτμισης - °C
Ισχύς - kW
εγκατ-ηλεκτρικός.
Καθαρό βάρος – kg.
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ΥΠΟΜΝΗΜΑ
D - Αποχέτευση νερού
EI - Ηλεκτρική παροχή

16mm
230 V, 1N, 50
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