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Mini komora chłodnicza i mroźnia

Model

Wymiary zewnętrzne (W x D x H) [mm]

 

Pojemność [ l ]

Moc chłodnicza

Liczba półek

 

Zużycie energii w ciągu 24 godzin [kWh]

Zasilanie [V]

Zakres temperatury

Waga brutto [kg]

Cena netto [PLN] 12 660,-  

 Mini-chłodnia O12 i mini-mroźnia O14 to idealne rozwiązanie dla profesjonalistów z branży HORECA, którzy 
potrzebują dużej przestrzeni magazynowej na małej powierzchni. Panele modułowe o grubości 80 mm, wyróżniają się 
szarym wykończeniem, które komponuje się z wyposażeniem zaplecza. Bardzo wydajne i niezawodne, modele 
zaprojektowane do pracy w ciepłych pomieszczeniach. Duża pojemność na małej powierzchni: 1500 litrów na zaledwie 
1,2m² powierzchni podłogi. Pięć poziomów ustawień i trzy wytrzymałe półki ze stali nierdzewnej. Pozwalają optymalnie 
wykorzystać przestrzeń w zależności od potrzeb użytkownika. Płaskie opakowanie umożliwia montaż w miejscach o 
małej powierzchni. Kompaktowy agregat chłodniczy jest wstępnie zamontowany na panelu sufitowym, redukującym do 
minimum czas niezbędny ustawienia mini-chłodni.

 

 
 

 
• ekologiczna izolacja poliuretanowa wolna od ODP i GWP
• lakierowane panele stalowe z powłoką antykorozyjną dopuszczone do kontaktu z żywnością

• samo domykające się drzwi z blokadą przy 100 ° otwarciu
• dwustronne drzwi skrzydłowe ze wzmocnionymi zawiasami
• ergonomiczna klamka, z zamkiem i systemem bezpieczeństwa
• łatwe w czyszczeniu uszczelki magnetyczne, zdejmowane bez użycia narzędzi
• wbudowany przewód grzejny ramy drzwi
• zintegrowany panel sterowania z elektronicznym termostatem, włącznikiem sieciowym i włącznikiem światła
• agregat z automatycznym odparowaniem kondensatu i rozmrażaniem 
• wymuszona kondensacja ciągu i odparowanie

Komora chłodnicza O12

1100 x 1080 x 2280

1496

3

720

8,3

230

od -2 do +8°C

285

14 770,-

Mroźnia O14

1100 x 1080 x 2280

1494

3

860

13,0

230

od -23 do -18°C

290

Programowalny panel sterowania 80mm izolacja

Antypoślizgowa podłoga ze stali
nierdzewnej

Wycięcie o kącie 135°
dla łatwiejszegoi czyszczenia

Trzy wytrzymałe półki Podgrzewany zawór bezpieczeństwa

O12

• czynnik chłodniczy R452A


