Kylbrunn Metos Halo 1D-I 800 NovaPlus LED ICA

Produktdata
Artikelnr
Produktnamn
Dimensioner
Vikt
Teknisk information
Kylmedium
Kylmedium, mängd,
g/kg

4312788
Kylbrunn Metos Halo 1D-I 800 NovaPlus LED ICA
800 × 650 × 1300 mm
146,500 kg
220-240 V, 10 A, 0,9 kW, 1NPE, 50 Hz
R290
130

Beskrivning
Puhaltavalla Metos Halo Nova Plus D-I 800 LED -kylmäaltaalla voidaan
rakentaa näyttävät ratkaisut itsepalveluun upottamalla allas
kalusteeseen. Kylmäallas soveltuu niin buffettarjoiluaseman
rakentamiseen kahviloissa, ravintoloissa ja henkilöstöravintoloissa,
kuin myös kylmien ruokien tai salaattien myyntipisteiksi myymälöihin.
Metos Halo Nova Plus D-I 800 LED -kylmäaltaan GN-mitoitettuun altaaseen
mahtuu kaksi GN1/1-200 -kokoista astiaa. 256 mm syvän altaan tehokas
puhallinjäähdytys kierrättää ilmaa tasaisesti GN-astian ala- ja
yläpuolelta. Laitteen elektroniselta ohjausyksiköltä sekä lämpötila että
puhallinnopeus ovat portaattomasti säädettävissä. Lämpötila-alue
+4...+12°C. Allas on testattu toimimaan, kun ympäröivä lämpötila on
+25°C ja suhteellinen kosteus 60 % RH.
Karkaistusta lasista valmistettu yläosan hylly on varustettu
LED-valolla, lisälipoilla sekä päätylaseilla. Kaksipuoleinen, yläosalla
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varustettu kylmäallas on yhtenevä Metos Nova Plus -buffetkalusteiden
kanssa. Hyllylle on kätevä sijoittaa sisustukseen sopivia keveitä
esineitä ja se toimii samalla pisarasuojana.
Kylmäaltaan puhdistuksen ja huollon helppouteen on kiinnitetty erityistä
huomiota. Ruostumattomasta teräksestä valmistettu allas on kätevästi
irrotettavissa puhdistusta varten. Lisäksi kylmäaltaassa on
automaattinen sulatus, jonka sulavesi johdetaan viemäriin. Kohteessa,
jossa ei ole viemäröintimahdollisuutta, voidaan sulavesi johtaa
tyhjennettävään astiaan. Laitteen näppärä ulosvedettävä koneikko
nopeuttaa huoltoa.
Kylmäaltaan voi jakaa eri kokoisiin osiin lisävarusteena saatavilla
GN-jakajapaketeilla. Altaan peitelevyn avulla (lisävaruste)
kylmäaltaaseen voi laittaa tarjolle vaikkapa voileipiä.
kalusteeseen upotettava
rst-altaan koko 2 x GN1/1-200, syvyys 256 mm
yläosan hylly, päätylasit ja lisälipat karkaistua lasia
yläosassa LED-valo (3000K)
puhallinjäähdytys
lämpötila-alue +4...+12°C (ympäröivä lämpötila +25°C ja suhteellinen
kosteus 60 % RH)
allas helposti irrotettavissa puhdistusta varten
automaattinen sulatus
sulavesi tulee johtaa viemäriin tai tyhjennettävään astiaan
elektroninen ohjaus
energiaystävällinen
ulosvedettävä koneikko
rakenne ruostumatonta terästä
pistokeliitäntä
TOIMITUKSEEN SISÄLTYY:
2-puoleinen Nova Plus LED -yläosa (sis. lisälipat)
yläosan päätylasit
LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):
GN1/1-kokoinen peitelevy altaalle
GN-jakajapaketit
allaskaulukset, karkaistua lasia
tarjotinrata
keskuskoneliitäntä
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