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MIŁOSZ 2 MOD C

Zakres temperatury: +6ºC/+12ºC

Agregat: Zewnętrzny

Czynnik chłodniczy: R404a / R507 / R448 /
R449

Nazwa MIŁOSZ 2/1.0 MIŁOSZ 2/1.3 MIŁOSZ 2/1.6 MIŁOSZ 2/1.9 MIŁOSZ 2/2.5

Code MI200 MI201 MI202 MI203 MI204

Długość [mm] 920 1230 1530 1840 2460

Wysokość [mm] 1145 1145 1145 1145 1145

Głębokość [mm] 630 630 630 630 630

Pojemność użytkowa [dm3] 150 200 260 310 410

Powierzchnia ekspozycyjna [m²] 0,9 1,1 1,7 2 2,3

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

Zakres temperatury pracy urządzenia [°C] (+6 ± +12°C) (+6 ± +12°C) (+6 ± +12°C) (+6 ± +12°C) (+6 ± +12°C)

Klasa temperaturowa - - - - -

Klasa klimatyczna - - - - -

Klasa efektywności energetycznej - - - - -

Czynnik chłodniczy R404a / R507 /
R448 / R449

R404a / R507 /
R448 / R449

R404a / R507 /
R448 / R449

R404a / R507 /
R448 / R449

R404a / R507 /
R448 / R449

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

Moc znamionowa [W] 73 78 111 124 156

 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

zasilanie wyłącznie agregatem zewnętrznym

urządzenie przystosowane do łączenia w ciągi

chłodzenie dynamiczne

izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej

panel górny podświetlany LED – możliwość wyboru koloru pleksi (wzornik IGLOO)

oświetlenie wewnętrzne górne – świetlówka LED (barwa do wyboru- biała, cukiernicza lub mięsna)

wnętrze regału z blachy nierdzewnej

haki mięsne - 2 poziomy

odszranianie automatyczne

elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem (Igloo)

zawór mechaniczny przystosowany pod jeden z wymienionych czynników- R448A / R449A / R450A / R407F / R404A / R507 / R452
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Opcje

boki izolowane z tworzywa sztucznego z szybami – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)

lustra zespolone do boków z tworzywa sztucznego

boki izolowane pełne z blachy powlekanej na kolor – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)

niestandardowy kolor boków pełnych z blachy powlekanej (po konsultacji z działem sprzedaży Igloo)

boki izolowane pełne z blachy nierdzewnej

panel górny pełny z blachy powlekanej na kolor – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)

panel górny pełny z blachy nierdzewnej

wnętrze regału z blachy kwasoodpornej

roleta manualna

parownik malowany proszkowo

elektryczne grzałki odszraniania parownika

elektroniczny rejestrator temperatury + oprogramowanie

przewód rejestratora temperatury


