DYSTRYBUTOR DO LODÓW

GELATO to dystrybutor do lodów o bardzo nowoczesnej stylistyce. Jest
uniwersalnym urządzeniem mroźniczym przeznaczonym do ekspozycji
i przechowywana lodów gałkowych. Dystrybutor GELATO oprócz eleganckiego i nieszablonowego wyglądu, który zapewnia mu między innymi
zastosowanie nadstawki z szybą frontową prostą, gwarantuje optymalne
warunki do przechowywania lodów, przez co sprawdzi się w każdej cukierni czy lodziarni. GELATO wyposażone jest w wewnętrzny agregat
chłodniczy z innowacyjną sprężarką HITACHI Scroll o niskim poziomie hałasu. Izolowany blat urządzenia wykonano z blachy nierdzewnej
i kwasoodpornej dostosowano do umieszczenia w nim oryginalnych pojemników tubowych. Dystrybutor występuje w dwóch długościach – mniejszy
o doługości 1m (na maksymalnie 6 smaków lodów) oraz większy o długości
1.5m, który zapewni doskonałą ekspozycję 10 rodzajów.
Zakres temperatury: -22/-10 °C
Czynnik chłodniczy: R404A / R507
Agregat: Wewnętrzny

Nadstawka szklana
skręcana z bokami

Nadstawka szklana
ze stelażem

Wersja
bez nadstawki

GELATO 1.5
10 smaków

GELATO 1.0
6 smaków

+ magazyn
na 10 pojemników
wewnątrz urządzenia

+ magazyn
na 6 pojemników
wewnątrz urządzenia

20 ×

w sumie
140 l
lodów

12 ×

w sumie
84 l
lodów

Witryna przystosowana do kuwet o średnicy 200mm oraz wysokości 245-250mm

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
agregat chłodniczy wewnętrzny
pokrywy z ergonimicznym uchwytem
sprężaka HITACHI
stelaż nierdzewny na kuwety 200 × 250
chłodzenie grawitacyjne
korpus zewnętrzny z blachy malowanej proszkowo-możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
wnętrze z blachy nierdzewnej
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej
blat izolowany z blachy nierdzewnej, kwasoodpornej z otworami pod pojemniki tubowe2
nadstawa szklana z szybą frontową prostą
lampa ze świetlówką LED (cukierniczą)
nóżki służące do wypoziomowania urządzenia
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem
alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora1

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE
nadstawka szklana ze stelażem
korpus zewnętrzny z blachy nierdzewnej
korpus zewnętrzny z blachy nierdzewnej kwasoodpornej
elektroniczny rejestrator temperatury + oprogramowanie1
płuczka do gałkownicy
płuczka do gałkownicy z układem przepływowym
pojemnik tubowy na lody 200 × 250
przewód rejestratora temperatury (RS232-USB)1
półka frontowa dla klienta
wersja bez nadstawki
zestaw kółek
tylko przy zastosowaniu termostatu IGLOO 2 przygotowany na max. 6 smaków w GELATO 1.0 i 10 smaków w GELATO 1.5
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