ONDERBOUWKOELER COMPACT K 220 RG
2W
Product Serie: Compact
Artikelnummer: 962200441
De COMPACT K 220-modellen voldoen niet alleen aan de Ecodesign etiketteringsverordening van de
EU, maar door hun rangschikking in energie-efficiëntieklasse A+ zijn deze koelkasten de meest
energiezuinige compacte modellen op de markt.
Een juiste en uniforme temperatuur in de hele kast is van cruciaal belang bij opslagkasten voor
voedingsmiddelen. GRAM COMPACT biedt deze kwaliteiten dankzij een uniek geventileerd
luchtverdelingssysteem en een sterk koelsysteem met voldoende koelcapaciteit. De modellen hebben
ook ongeveer 70% meer isolatie dan een flessenkoeler.
De COMPACT K 220 heeft een efficiënt koelsysteem en is goedgekeurd voor een
omgevingstemperatuur tot 30°C (klimaatklasse 4). Verder bieden ze een lage warmteafgifte met een
minimale looptijd van de compressor dankzij een koelsysteem met overcapaciteit.
De COMPACT 220-modellen zijn zodanig ontworpen dat ze onder werkbladen in commerciële
werkruimten passen. Met hun breedte van 59,5 cm, diepte van 64,2 cm en hoogte van slechts 83 cm
zijn deze kasten ideaal voor inbouw onder werkbladen. Als vrijstaande kast biedt de COMPACT 220
met zijn "tafelblad" extra werkruimte.
Uitvoering buitenzijde: Roestvrijstaal of wit
Uitvoering binnenzijde: Witte polystyreen (PS) bekleding.
Bruto volume: 128 L
Luchtcirculatiesysteem
Rechts scharnierende omkeerbare deur
Geïntegreerde deurgreep over volledige hoogte
2 witte planken (met kantelbeveiliging)
Deurslot voor extra veiligheid
Automatische ontdooiing met herverdamping van dooiwater
Laag geluidsniveau van slechts 30,1 dB(A)
Toekomstbestendig milieuvriendelijk (koolwaterstoffen) model
10 jaar garantie op onderdelen

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Productnaam

ONDERBOUWKOELER

Energie Efficiëntieklasse

A+

Temperatuurbereik

+2/+12°C

Energie Efficiëntie Index EEI

11.3

Inhoud, bruto (liter)

128

Geluidsniveau – dB(A)

30.1

Netto bruikbaar volume (liter)

77

Isolatie (mm)

50 mm (cyclopentaan)

Inwendig

Witte uitvoering

Koelcapaciteit bij -10°C (Watt)

102

Afmetingen W x D x H (mm)

595 x 642 x 830

Klimaatklasse

4

Gewicht, verpakt (kg)

44

GN – Shelf size

Rooster 48,6 x 43 cm

Koelmiddel

R600a

Deur type

Geïsoleerde deur

GWP

3

Uitwendig

RvS

Aansluiting

230V, 50 Hz

Koelmiddel (kg)

0.033

Aansluitwaarde (Watt)

62

CO2 Equivalent (kg)

0.1

Energie verbruik Ecodesign
(kWh)

227

Uitgerust met

Rechts afgehangen deur incl. slot,
deur is om te hangen, 2 witte
roosters. Uitwendig: RvS. Inwendig:
Wit polystyreen (PL), isolatie 50
mm.

