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Link do produktu: https://sklep.kalimpex.webd.pl/dystrybutor-do-lodow-aruba-210-retro-p-1238.html

Dystrybutor do lodów ARUBA 2/1.0
Retro
Cena brutto

12 384,56 zł

Cena netto

10 068,75 zł

Cena poprzednia

13 837,50 zł

Producent

Igloo

Opis produktu
Dystrybutory do lodów ARUBA i ARUBA 2 są doskonałymi urządzeniami do przechowywania i ekspozycji lodów gałkowych. Dzięki nowoczesnej linii stylistycznej oraz najnowszej inżynierii chłodniczej urządzenie gwarantuje efektywną prezentację
produktów. .
Teleskopowy system podnoszenia szyby pozwala na prosty dostęp do powierzchni ekspozycyjnej, ułatwiający utrzymanie czystości i wymianę kuwet. Dla grupy wymagających klientów proponujemy wykończenie w unikatowej gamie kolorystycznej
TREND, z możliwością podświetlenia frontu światłowodami ze zmienną kolorystyką. Rozbudowana, nowa kolorystyka ARUBY pozwala na jeszcze lepsze dopasowanie dystrybutora do każdego wnętrza. Nowością jest także możliwość zastosowania we
wszystkich modelach dystrybutorów ARUBA energooszczędnego oświetlenia diodowego LED.

ID

Nazwa
AB200

Długość z bokami [mm]
ARUBA 2/1.0

Waga urządzenia [kg]

1060

195

Dane techniczne

Opcja

2/1.0

Moc chłodnicza [W]

595

Napięcie znamionowe [V]

230/50Hz

Wysokość [mm]

1300+/-10

Moc znamionowa grzałek elektrycznych [W]

60

Moc znamionowa [W]

766

Głębokość [mm]

900/870

Długość z bokami [mm]

1060

Moc znamionowa oświetlenia [W]

18

Temperatura odparowania To [°C]

-30

Grubość boku [mm]

38

Zużycie energii elektrycznej [kWh/24h]

9,4

Waga urządzenia [kg]

195

Ilość pojemników VGN [szt]

7

Czynnik chłodniczy

R404A / R507

Powierzchnia chłodzona [m²]

0,44

Moc znamionowa grzałek parownika [W]

230

Zakres temperatur [°C]

-18/-20

Pojemność użytkowa [dm³]

62

Standard
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Pojemność użytkowa [dm³]
62

Powierzchnia chłodzona [m²]
0,44

agregat chłodniczy wewnętrzny
chłodzenie dynamiczne
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej
obudowa drewniana - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
wnętrze komory wykonane z blachy nierdzewnej
blat izolowany z blachy nierdzewnej
profile aluminiowe - możliwość wyboru koloru srebrny / złoty
teleskopowy system podnoszenia szyby frontowej
szyba frontowa wysoka, gięta, za szkła hartowanego
nawiew ciepłego powietrza na szybę frontową
przysłonki nocne
świetlówka "cukiernicza"
nóżki służące do wypoziomowania urządzenia
odszranianie automatyczne
automatyczne odparowanie kondensatu
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem
elektroniczny rejestrator temperatury + oprogramowanie*
alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora*
urządzenie przygotowane na 7 smaków

* - tylko przy zastosowaniu termostatu IGLOO

Dodatkowe wyposażenie

Opcje wykonania

płuczka do gałkownicy
płuczka do gałkownicy wraz z układem przepływowym
pojemniki VGN ze stali nierdzewnej (360x165x120)

Dodatki

urządzenie przystosowane pod zabudowę indywidualną (bez obudowy drewnianej)
oświetlenie diodami LED
przewód rejestratora temperatury (RS232 - USB)

Kolorystyka

Kolorystyka wykończeń w drewnie

Kolorystyka listw aluminiowych
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Legenda

MOD/A – moduł z agregatem wewnętrznym (bez boków)
MOD/C – moduł na agregat zewnętrzny (centralny) (bez boków)
* tylko przy zastosowaniu termostatu IGLOO

Informacje

Przy zamawianiu urządzeń IGLOO należy zwrócić uwagę na odpowiedni dobór materiałów wykończeniowych w zależności od asortymentu eksponowanego w urządzeniu (np. ryby, sery lub produkty kwaszone wymagają użycia blachy nierdzewnej
kwasoodpornej oraz malowanego parownika). Reklamacje z tytułu źle wybranych przy zamówieniu materiałów w stosunku do eksponowanych produktów nie będą uwzględniane.
Do czyszczenia urządzeń IGLOO nie należy używać środków rysujących powierzchnię, żrących lub zawierających chlor i/lub sodę.
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