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KASIA Z

Zakres temperatury: +2ºC/+8ºC

Agregat:

Czynnik chłodniczy: R290 / R134a

Nazwa KASIA 1.0 Z KASIA 1.3 Z KASIA 1.5 Z KASIA 1.7 Z KASIA 1.9 Z

Code KA100TZ KA101TZ KA102TZ KA103TZ KA104TZ

Długość [mm] 990 1300 1500 1700 1950

Wysokość [mm] 1190+/10 1190+/10 1190+/10 1190+/10 1190+/10

Głębokość [mm] 765 765 765 765 765

Pojemność użytkowa [dm3] 140 200 260 320 410

Powierzchnia ekspozycyjna [m²] 0,5 0,67 0,77 0,88 1,02

Całkowita powierzchnia ekspozycji (TDA) [m²] - - - - -

Zakres temperatury pracy urządzenia [°C] (+2 ± +8°C) (+2 ± +8°C) (+2 ± +8°C) (+2 ± +8°C) (+2 ± +8°C)

Klasa temperaturowa - - - - -

Klasa klimatyczna - - - - -

Klasa efektywności energetycznej E E E E E

Czynnik chłodniczy R134a / R290 R134a / R290 R134a / R290 R134a / R290 R507

Napięcie znamionowe [V] 230/50Hz 230/50Hz 230/50Hz 230/50Hz 230/50Hz

Moc znamionowa [W] 318 324 328 333 376

 Przedstawiona klasa dotyczy wybranych modułów urządzenia. Klasy dla poszczególnych modułów mogą się różnić.
Oznaczenie klasy energetycznej dla wybranej konfiguracji urządzenia, podawana jest na dołączanej etykiecie.

Standard

agregat chłodniczy wewnętrzny

chłodzenie grawitacyjne

korpus zewnętrzny górny z blachy powlekanej na kolor – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)

korpus zewnętrzny dolny z blachy powlekanej na kolor – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)

izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej

przestrzeń ekspozycyjna z blachy nierdzewnej przygotowana pod pojemniki gastronomiczne GN

chłodzona komora przechowalnicza z blachy powlekanej na kolor biały z drzwiami przesuwnymi

blat roboczy z blachy nierdzewnej

profile aluminiowe anodowane na kolor srebrny lub złoty (wzornik IGLOO)

nadstawa szklana z szybą frontową giętą

przysłonki nocne z pleksy

lampa ze świetlówką LED (białą)

nóżki służące do wypoziomowania urządzenia

odszranianie automatyczne
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odpływ kondensatu do pojemnika na skropliny

automatyczne odparowanie kondensatu

elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem (IGLOO)

alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora

Opcje

kolor korpusu zewnętrznego górnego – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)

kolor korpusu zewnętrznego dolnego – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)

korpus zewnętrzny górny z blachy nierdzewnej

korpus zewnętrzny dolny z blachy nierdzewnej

komora przechowalnicza z blachy nierdzewnej

świetlówka LED (mięsna)

świetlówka LED (cukiernicza)

dodatkowa półka ekspozycyjna szklana

zestaw kółek

automatyczne odparowanie kondensatu

elektroniczny rejestrator temperatury + oprogramowanie

przewód rejestratora temperatury

pojemnik gastronomiczny GN 1/1 – głębokość 40 mm

pojemnik gastronomiczny GN 1/4 – głębokość 40 mm

dodatkowa poprzeczka pod pojemnik gastronomiczny GN



Stary Wiśnicz 289, 32-720 Nowy Wiśnicz, Poland, NIP: 868-000-50-40
tel.: +48 14/ 662 19 10, fax: +48 14/ 662 19 12, e-mail: info@igloo.pl www.igloo.pl 3


