Ecostore
Vrieskast 670l, -22/-15°C, A430

Uitvoering

Ecostore
Vrieskast 670l, -22/-15°C, A430
727294 (RE471FF)

230v-50hz-1N

727432 (RE471FF60)

220v-60hz-1N

Omschrijving

Vrieskast voor 2/1GN en 1/1GN met een temperatuur instelling van -22 tot -15°C.
De electronische besturing en de geventileerde koeling zorgen voor een egale

• Deze vrieskast is als klasse 6 gecertificeerd door de CECED
Italia energie klassificatie. CECED Italia geeft aan dat het
vervangen van een klasse 1 vrieskast door een klasse 6
vrieskast van dezelfde grootte een potentiële jaarlijkse
besparing geeft van € 580,- (uitgaand van 0,17 €/kWh en
een gemiddelde inhoud van 600 liter). www.ceceditalia.it
(alleen 727294)
• Grote netto inhoud, voor 2/1GN roosters of platen op Uvormige anti kantel geleiders.
• Rechtsdraaiende deur, op locatie te wijzigen in linksdraaiend.
• Instelbaar van -22°C tot -15°C voor de juiste temperatuur
voor diverse levensmiddelen.
• Geschikt voor een omgevingstemperatuur tot 43°C.
• Digitaal display voor instelling en weergave van de
temperatuur. HACCP controle met visuele alarmering.
• 75 mm cyclopentaan isolatie, voor uitstekende en langdurige
isolatie en 100% bescherming voor het milieu.
• De verdamper is buiten de kamer geplaatst, voor een grotere
opslag capaciteit.
• De verdamper heeft een 60 mm dikke isolatiekap, die met
één handeling eenvoudig te verwijderen is voor onderhoud.
• Automatische ontdooiing.
• Automatische verdamping van het smeltwater door middel
van heet gas direct onder het aggregaat.
• De optimale lucht circulatie van achter naar voren geeft een
egale temperatuur verdeling.
• De geleidersteunen hebben om de 30 mm ophangposities
voor de geleiders, voor een optimale belading.
• De roosters met rilsan coating geven een lange levensduur.
• De zonder gereedschap afneembare magneetband
deursluiting is met drie luchtkamers uitgevoerd voor een
betere isolatie en minder energieverbruik.
• De optionele RS485 communicatie poort maakt aansluiting
mogelijk op een computer en HACCP registratie systemen.

Constructie

Vanwege de efficiënte indeling heeft de kast een zeer hoge effectieve capaciteit.
Eenvoudige reiniging wordt bereikt door de afgeronde hoeken van de bodemplaat

•

Tot de energiebesparende voorzieningen horen onder andere de 75 mm dikke
isolatie, een 60 mm dikke isolatiekap om de verdamper en een speciaal deurrubber

en van de achterwand. De achterwand en de zijwanden zijn naadloos uit één stuk
roestvrijstaal vervaardigd. De geleiders en de geleidersteunen zijn zonder
gereedschap uitneembaar voor een gladde en makkelijk te reinigen binnenkant.
Het deurrubber met magneetbandsluiting is ballonvormig uitgevoerd zonder
moeilijk te reinigen gleuven en is zonder gereedschap uitneembaar.
De isolatie is geschuimd met Cyclopentaan, wat de levensduur en de isolatiewaarde
aanzienlijk verhoogd ten opzichte van traditionele isolatiegassen. Cyclopentaan
heeft geen effect op de ozonlaag en wordt snel afgebroken in de atmosfeer.

•
•
•
•
•

Koelmiddel R404A.
CFK-en HCFK-vrije cyclopentaan isolatie.
De zelfsluitende deuren kunnen tot 180° geopend worden.
Afsluitbare deur.
Bij openen van de deur stopt de ventilator, zodat geen koude
lucht weggeblazen wordt en energie bespaard wordt.
Eenvoudige reiniging door de afgeronde hoeken en de
uitneembare geleiders en geleidersteunen.
De roestvrijstalen geleiders en geleidersteunen zijn zonder
gereedschap te demonteren.
Inwendige bodemplaat uit één stuk, met afgeronde hoeken.
Uitwendige bodemplaat met anti corrosie laag voorkomt
schade door agressieve vloer schoonmaak middelen.
Extern achterpaneel van gegalvaniseerd staal.
Geplaatst op roestvrijstalen stelpoten. Optioneel zijn
zwenkwielen mogelijk.

De kast is vervaardigd van roestvrijstaal AISI 430, met een uitwendige achterwand
van gegalvaniseerd staal.
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met 3 luchtkamers. De kast wordt geplaatst in de zuinige energieklasse 6 (alleen
727294), gemeten volgens de internationale ECA norm.

•
•
•
•
•

temperatuur.
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Front aanzicht

Meegeleverde accessoires
• 3 van RILSAN ROOSTER 2/1GN met RVS
GELEIDERSET, voor Ecostore koel-vrieskasten

PNC 881020

Optionele accessoires

Boven aanzicht

• 8 KUNSTSTOF CONTAINERS 1/1-160GN, met
GEPERFOREERDE INLEGBODEMS, voor onder
andere vis (alleen 727294)
• KUNSTSTOF 1/1-150 GN CONTAINER met
GEPERFOREERDE INLEGBODEM
• WIELENSET, 4 zwenkwielen Ø125mm, 2 met rem,
voor ecostore koel-vrieskasten, niet voor glasdeuren remotekasten
• BAKKERIJNORMREK met verstelbare geleiders voor
10 platen 400x600mm, voor Ecostore koelvrieskasten
• RILSAN ROOSTER 2/1GN, voor Ecostore koelvrieskasten
• RVS ROOSTER 2/1GN, voor Ecostore koelvrieskasten
• RVS ROOSTER 2/1GN met RVS GELEIDERSET, voor
Ecostore koel-vrieskasten
• RILSAN ROOSTER 2/1GN met RVS GELEIDERSET,
voor Ecostore koel-vrieskasten
• SET VAN 2 RVS GELEIDERS voor Ecostore koelvrieskasten
• VOETPEDAAL LINKS, voor handenvrij openen, voor
Ecostore koel-vrieskasten 670 liter
• RVS GEPERFOREERD SCHAP 2/1GN, voor Ecostore
koel-vrieskasten
• RILSAN DRAADMAND 1/1-150GN, voor Ecostore
koel-vrieskasten
• RILSAN DRAADMAND 2/1-150GN met RVS
GELEIDERSET, voor Ecostore koel-vrieskasten
(alleen 727294)
• VOETPEDAAL RECHTS, voor handenvrij openen,
voor Ecostore koel-vrieskasten 670 liter

PNC 880243 ❑
PNC 880705 ❑
PNC 881002 ❑
PNC 881003 ❑
PNC 881004 ❑
PNC 881016 ❑
PNC 881018 ❑
PNC 881020 ❑
PNC 881021 ❑
PNC 881027 ❑
PNC 881042 ❑
PNC 881043 ❑
PNC 881047 ❑
PNC 881048 ❑

Electra
EI = Electrische aansluiting

Zij aanzicht

Voltage
727294(RE471FF)
727432(RE471FF60)
Aangesloten vermogen
727294(RE471FF)
727432(RE471FF60)

230 V/1 ph/50 Hz
220 V/1 ph/60 Hz
0.585 kW
0.516 kW

Algemene gegevens
Deur scharnieren
Afmetingen, extern, hoogte
Afmetingen, extern, breedte
Afmetingen, extern, diepte
Afmetingen, intern, breedte
Afmetingen, intern, hoogte
Afmetingen, intern, lengte
Geluidsniveau
727294(RE471FF)
Extern materiaal type
Intern materiaal type
Aantal bevestigingspunten en afstand
CECED energie klasse
727294(RE471FF)

Rechts
2050 mm
710 mm
837 mm
707 mm
1544 mm
560 mm
58 dBA
Roestvrijstaal AISI 430
Roestvrijstaal AISI 430
44; 30 mm
Klasse 6

Overige gegevens
Controle type
Compressor vermogen
Koelmiddel

Digitaal
3/4 hp
R404a
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