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Regał chłodniczy RCS Scorpion 01
Cena brutto

9 158,58 zł

Cena netto

7 446,00 zł

Cena poprzednia

10 774,80 zł

Producent

ES SYSTEM K

Opis produktu
Regał chłodniczy RCS SCORPION 01 przeznaczony jest do ekspozycji i sprzedaży produktów spożywczych w temperaturze +
1 C / + 10 C.
Boki i skorupa regału izolowane są pianką poliuretanową, co gwarantuje prawidłową izolację urządzenia.
Znajdujące się wewnątrz regału cztery rzędy półek ekspozycyjnych posiadają możliwość zmiany wysokości oraz kąta
zwieszenia.
Regał w standardzie posiada roletę ręczną, która znacząco zmniejsza zużycie energii w czasie zamknięcia sprzedaży.
Dynamiczny układ chłodzenia oraz duża powierzchnia ekspozycji sprawiają, że regał RCS SCORPION 01 najczęściej
wykorzystywany jest zarówno w małych, jak i w średnich oraz dużych obiektach sklepowych.
RCS SCORPION 01 standardowo posiada konstrukcję, dzięki której łatwo i szybko łączy się w ciągi chłodnicze.
Standardowo wyposażony jest w agregat wewnętrzny, jednakże może być również przygotowany do podłączenia agregatu
zewnętrznego.

Wyposażenie standardowe

- agregat wbudowany
- elektroniczny sterownik
- cztery rzędy regulowanych półek
- oświetlenie górne pojedyncze, barwa biała 840
- ręczna roleta nocna
- bok ABS
- szyba zespolona boczna
- listw cenowa, ograniczniki półek
- odbojnik PCV
- termometr mechaniczny
- element łączeniowy w standardzie
- kolorystyka: kolor biały (RAL 9003), kolor czerwony (RAL
3000), kolor zielony (RAL 6029), kolor żółty (RAL 1021), kolor
niebieski (RAL 5010), kolor szary (RAL 7004)
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Opcje
- specjalna barwa światła
- haki dla wyrobów wędliniarskich
- elektroniczny sterownik
- grzałka parownika
- dowolny kolor z palety RAL

RCS 01 Scorpion

1,25

1,88

Długość całkowita (bez boków)[mm]

1250

1875

Długość całkowita (z bokami)[mm]

1350

1975

Pojemność użytkowa[dm3]

650

980

Czynnik chłodniczy

R404A (R507)

R404A (R507)

Klasa temperaturowa (zakres temp.)[oC]

3H1 (od +2 do
+10*)

3H1 (od +2 do
+10*)

Napięcie zasilania

230 [V],50 [Hz]

230 [V],50 [Hz]

Masa[kg]

290

385

*) dla warunków otoczenia: temperatura +25 [oC], wilgotność względna 60 [%]
*Producent zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów urządzenia

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Długość regału: 1350mm , 1975mm (+ 2 735,52 zł )
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