Kylbänk Med brunn & kylmonter
6-005

•

FLÄKTKYLD MONTER

•

BELYSNING

•

KYLBRUNN MED FLASKOR ALT. GN KANTINER

•

STABIL KONSTRUKTION

•

ROSTFRI BEKLÄDNAD

•

GN ANPASSAD

•

INBYGGD KOMPRESSOR ALT. CENTRALKYLD

•

FLÄKTKYLA

•

AUTOMATISK AVFROSTNING

•

FLEXIBELT STANDARDSYSTEM

•

R143 A

Utförande
Kyldisken med kylmonter ingår i IDESTAs serveringsdisk och är avsedd för exponering och självservering av
drycker och matvaror. Kyldiskens självbärande stomme är uppbyggt med rostfri front, baksida och gavlar, invändig beklädnad i aluminium med botten och stolpar av rostfri plåt. De rostfria benen är 200 mm höga och
justerbara +15/-55 mm. Kylmontern är uppbyggd av anodiserade aluminiumprofiler, har skjutdörrar av akrylglas på expeditsidan och nedre hylla av värmereflekterande glas samt gavlar och luckor av akrylglas. Dubbelisolerad kanal på tilluftssidan för reducering av kondens.
Flera montrar placerade intill varandra skall alltid sammanbyggas med utnyttjande av endast en mellangavel,
allt för att förenkla rengöringen.
Inredning
Olika inredningsalternativ kan väljas i form av dörrar med gejderställningar alt. draglådsbeslag för gastronormkantiner eller dryckesbackar. Gejderställningarna har gejdrar av dubbeltyp, vilket innebär att kantiner etc. kan
dras ut till 2/3 av dess längd utan att tippa.
Draglådsbeslagen, som är monterade på expansionsbeslag, är utdragbara helt utanför kyldisken, vilket gör
kantiner eller dryckesbackar lätt upplyftbara.
Funktion
Kyldisken har automatisk, elektroniskt styrd avfrostning med tövattenanslutning.
Kyldisken har effektiv nedkylning genom väldimensionerade kylelement, som med fläkt fördelar kyleffekten i
kyldisk och kylmonter. Köldmedium är miljövänliga R 134 A freonfri isolering. Servicevänligt, helt utdragbart
kylpaket med elektronisk styrenhet för temperaturområde +2°C till +8°C.
För ytterligare specifikation av de olika modellerna samt tillbehör, se sidan 2.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Styrenhet (visning och inställning av temperatur)
Strömbrytare kyldisk
Strömbrytare belysning, monter
Elanslutning, 3 m kabel med jordad stickpropp ingår
Belysning, monter
Avloppsslang, drages till golvbrunn, alt. tövattenlåda
Eluppvärmd tövattenlåda - tillbehör
Anslutning för centralkyla
Sugrör 3/8"
9. Anslutning för centralkyla
Vätskerör 1/4"

Specifikation (Värden angivna vid +25ºC och relativ fuktighet 60 %)
Produktnummer
9772790101
9772930101
9772780101
9772920101

A

B

C

800

630

597

1200

955

997

Antal
benpar

Centralkyla

Antal inredningsbara
fack

2

x
x

Anslutningsspänning

1
230 1~50
2

Effekt
kW

Max fasström A

Kyleffekt W
vid -10ºC
förångning

0,7

4,5

-

0,2

1,3

700

0,7

4,6

-

0,2

1,4

770

Inredningsalternativ
Produktnummer

Benämning

1673229001

Fack med högerhängd dörr, gejderställ för GN 1/1

1673229002

Fack med vänsterhängd dörr, gejderställ för GN 1/1

1673229005

Draglådor för 3 GN 1/1

1673229006

Draglåda för 1 dryckesback

Tillbehör
Produktnummer

Benämning

1695850101

Eluppvärmt tövatten kärl, med värmeelement 100 W

9774060001

Nedre lucksats för monter, L=800 mm

9774040001

Nedre lucksats för monter, L=1200 mm

9773000001

Hel front för L=800 mm

9773010001

Hel front för L=1200 mm

1673250001

Gallerhylla

Reservation för ändringar

