Kylteknik

Välkommen till klimatklass 5
ecostoreHP Premium & Standard kylbänkar

Du
talar …
Hjälp min verksamhet att minska
de löpande kostnaderna och
reducera vårt matsvinn.
Vi måste se till att vår mat är säker.
Kökspersonalen säger att vi
behöver en större kylbänk, men vi
har inte tillräckligt utrymme.
Helst skulle vi vilja kunna anpassa
bänken så att den passar hur vi
arbetar och göra vår arbetsyta mer
ergonomisk.

… vi lyssnar
Vårt svar? ecostoreHPkylbänkar.
Electrolux Professional’s kylbänksserie ecostoreHP erbjuder två olika
modeller: ecostoreHP Premium och ecostoreHP Standard.
HP står för hög prestanda eftersom ecostore är en av de bäst
presterande och mest energieffektiva kylbänkarna på marknaden,
samtidigt som den garanterar livsmedelssäkerhet och hög kapacitet.
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extrA besparingar
med klass A.
(Gäller Premium)

extrA kapacitet
för att förvara
mer livsmedel.

extrA livsmedelssäkerhet
i krävande förhållanden.

extrA anpassningsförmåga
med en mängd alternativ.
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ecostoreHP Standard
extrA bevarande av livsmedel
Nya ecostoreHP Standard kylbänksserie består av extremt kompakta och energisnåla
kylbänkar. De har energieffektivitetsklass B och högsta klimatklass 5.

5
40 °C

extrA bevarande av livsmedel
Minska matsvinnet. Klimatklass 5
innebär enastående prestanda
även i de mest krävande köken
med temperaturer upp till 40 °C.

245

liter på drygt 1 m2

extrA kompakt
Idealiskt för små kök eller när
utrymmet är begränsat. ecostoreHP
serien kombinerar särskilt
kompakta mått med enastående
isolering.
extrA hållbar
Högre prestanda och ett rent
samvete; ecostoreHP Standard
använder R290, ett mindre
aggressivt och mer miljövänligt
alternativ till traditionella
köldmedier.
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ecostoreHP Standard-serien

extrA besparingar med klass B
Energieffektivitetsklass B gör stor
skillnad för din elräkning.
Be din Electrolux Professionalexpert att räkna ut hur mycket
din verksamhet kan spara.

ecostore
A+++
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

B

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA
ENERGY · ENERGIE · ENERGI

245 L

0L

587

kWh/annum
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40°C-40%

2015/1094-IV

extrA anpassningsbar
Med många anpassningsalternativ
kan Electrolux Professional
leverera den bänk du behöver.
Be en av Electrolux Professionals
auktoriserade partners att skapa
din perfekta lösning.

Enkelt underhåll
Enkelt och snabbt underhåll tack
vare den utdragbara kylenheten för
ecostoreHP Standard.

Prestanda som spar utrymme
Inget behov av fritt utrymme
och inga kompromisser med
prestanda med ecostoreHP
Standard kylenhet.

0 mm fritt
utrymme

FÖRST
i branschen

5

ecostore Premium
extrA kvalitet
HP

Varje detalj i ecostoreHP Premium har utformats för att öka bänkens prestanda.

extrA livsmedelssäkerhet med
Optiflow
Maten håller sig fräsch
längre med Optiflow smart
luftcirkulation och klimatklass 5
innebär enastående prestanda,
även i de mest varma och
krävande köken.

extrA besparingar med klass A
Energieffektivitetsklass A gör stor
skillnad för din elräkning.
Energibesparingar* på upp till
5000 SEK/år garanterar en snabb
avkastning på din investering.
Be din Electrolux Professionalexpert att räkna ut hur mycket din
verksamhet kan spara.

Enkel installation
ecostoreHP Premium har
genomgående prestanda och är
enkel att installera.
Kylbänkarna sparar också
utrymme, eftersom man inte
behöver lämna något extra fritt
utrymme runtomkring. De behöver
endast ventilation på framsidan
tack vare Tower Configuration för
kylenheten.

FÖRST
i branschen

*P
 otentiell energibesparing enligt EU:s direktiv om märkning som
erhållits genom att jämföra kylbänkar i klass G med motsvarande
bänkar i klass A (med genomsnittlig energikostnad på 2,20 SEK/kWh
och nettovolym 310 l).
** Jämfört med motsvarande tredörrars kylbänk på marknaden.
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ENERGIA · ЕНЕРГИЯ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA
ENERGY · ENERGIE · ENERGI

310 L
2015/1094-IV

0L

560

kWh/annum
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40°C-40%

ecostoreHP Premium

extrA kapacitet
Förvara mer livsmedel.
50 liter** mer nettovolym
innebär 20 % mer förvaring än
jämförbara bänkar.

FÖRST
i branschen

+ 50
liter

extrA anpassningsbar
Med många anpassningsalternativ
kan Electrolux Professional leverera
den bänk du behöver. Be en av
Electrolux Professionals auktoriserade
partners att skapa din perfekta
lösning.

extrA design
Visa upp ditt kök! Den
ergonomiska designen hos
ecostoreHP Premium är snygg och
enkel att installera, vare sig den
är fristående eller inbyggd i den
eleganta rostfria bänkserien från
Electrolux Professional.

extrA hållbar
Högre prestanda och ett rent
samvete; ecostoreHP Premium
använder R290, ett mindre aggressivt
och mer miljövänligt alternativ till
traditionella köldmedier.

FÖRST
i branschen
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extrA
besparingar
extrA effektiv
Vill du minska din elräkning med upp till 80 %? Electrolux
Professional ecostoreHP Premium kylbänk med energimärkning
A och klimatklass 5 förbrukar endast 560 kWh per år.
Det innebär en besparing* på upp till 5 000 SEK per år.

ecostore
A+++
A++
A+
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G

A

energibesparingar*
upp till
5 000
SEK/år

Leta efter energimärkning A
i klimatklass 5 för att få den
grönaste kylbänken
För första gången kommer nu professionella kyllösningar med
en europeisk energimärkning, vilket gör att du enkelt kan se hur
energieffektiva de är.

310, den största volymen
Nettovolyminformation står på etiketten och beräknas
nu enligt standardlagstiftning som anger faktisk
livsmedelsförvaringskapacitet.

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA
ENERGY · ENERGIE · ENERGI

560

kWh/annum

5, den säkraste klimatklassen
Klimatklassen anger en kylenhets förmåga att korrekt bevara livsmedel
i olika omgivningsförhållanden:

310 L

0L

2015/1094-IV

R29
8

5

40°C-40%

 : ”krävande användning”: fungerar vid en omgivande temperatur på
5
40 °C och 40 % luftfuktighet
 : ”normal användning”: fungerar vid en omgivande temperatur på
4
30 °C och 55 % luftfuktighet
 : ”lätt användning”: fungerar vid en omgivande temperatur på 25 °C
3
och 60 % luftfuktighet

”R290-köldmedium minskar miljöpåverkan och
har en mindre aggressiv effekt på kylenhetens
komponenter än traditionella köldmedier.”
* Potentiell energibesparing enligt EU:s direktiv om märkning som erhållits genom att jämföra kylbänkar
i klass G med motsvarande bänkar i klass A (med genomsnittlig energikostnad på 2,20 SEK/kWh och
nettovolym 310 l).

Naturligt köldmedium – ett
ansvarsfullt alternativ
Extra effektiv. Den senaste
generationen av Electrolux
Professional kylbänkar
använder R290 naturlig
gas i kylenheten.

Frost Watch Control
Spara energi och bevara
livsmedlen längre med
denna smarta automatiska
avfrostning som endast
avfrostar vid behov.

Användningen av cyclopentan i
skumisoleringen ger 20 % mer effektiv
isolering än traditionell skumisolering.
R290 och cyclopentangas är inte
skadlig för ozonskiktet och bidrar inte till
växthuseffekten.
ecostoreHP Premium är IQM-certifierad.

Frost
Watch
Control

Skanna
för att beräkna
besparingen

ExtrA isolering
Grönare och mer kostnadseffektiv.
90 mm tjock isolering av
polyuretan och cyklopentangas
håller innertemperaturen jämn,
minskar värmeförlust och
kompressoraktivitet.

90 mm
Minska energiförbrukningen
Högre effektivitet innebär större
besparingar. Mindre kondens och
mindre energiförlust tack vare den
avtagbara trekammarlisten med
tredubbla isoleringskamrar.
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extrA
livsmedelssäkerhet
Tack vare Optiflow och klimatklass 5 kan ecostoreHP Premium kylbänkar minska
matsvinnet även i de varmaste och mest hektiska köken

Minska matsvinnet
med Optiflow och
klimatklass 5
OptiFlow

Optimalt bevarande
av livsmedel med
HP

ecostore
Livsmedelssäkerhet
Hög prestanda. Mindre svinn.
Temperaturvariationer är den
främsta orsaken till att livsmedel
förstörs och det är därför
Electrolux Professional kylbänkar
är försedda med Optiflow, ett
intelligent luftcirkulationssystem,
som upprätthåller en konstant
innertemperatur oavsett hur
många gånger dörren öppnas
och stängs. ecostoreHP är bänken
med klimatklassbetyget 5 som tål
extra tuffa förhållanden i köket.

ecostoreHP Premium bevarar
livsmedel optimalt genom att
skapa ett mikroklimat med
idealiska förhållanden för alla
typer av livsmedel som behöver
en viss temperatur och fuktighet.
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extrA
kapacitet
Behöver du mer förvaring men saknar utrymme? Electrolux Professional ecostoreHP
Premium kylbänkar ger dig i genomsnitt 50 liter mer kylkapacitet än motsvarande bänkar.

Större och bättre
Förvara mer livsmedel och minska kostnaderna.
ecostoreHP ger 50 liter* extra förvaring och upp
till 700 mm höjd. Kylbänkarna har en sinnrikt
utformad insida och kompakta mått vilket ger
prestanda och driftskostnader per liter som är
bäst i klassen.
Det är som att köpa 5 bänkar och få en gratis!

20 % mer förvaring
än andra kylbänkar

* Jämfört med motsvarande tredörrars kylbänk på
marknaden.

FÖRST
i branschen

extrA

50
Liter
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extrA
anpassningsbar
Behöver du en skräddarsydd kylbänk? Möjligheterna att anpassa ecostoreHP Premium
kylbänkar är nästan oändliga.
Använd den enkla
online-konfiguratorn
Skapa den perfekta ergonomiska
kombinationen för dig.
Välj en inbyggd eller fristående
bänk.
Välj om du vill ha kylenheten till
vänster eller höger.
Välj bland många alternativ som
placering, storlek och antal lådor
och fack. Välj olika toppar med eller
utan hög bakkant. Välj installation
på sockel eller fötter.

Online-konfigurator

Skanna

för att börja skapa dina
nya ecostoreHP Premium
kylbänkar

extrA hygien och renlighet
CleanFree

Enkelt underhåll och fortsatt höga prestanda med
rengöringsfri kondensor.
ecostoreHP kylbänkar är snabba och enkla
att rengöra inifrån och ut tack vare interna
komponenter som kan tas bort helt.

Rundade kanter och fullt urtagbar
inredning gör rengöringen enkel.
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Förenkla rengöringen. Det är enkelt
att avlägsna den breda dörrlisten
med tredubbla isoleringskamrar.

Enkelt underhåll med CleanFree
kondensor.
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ExtrA elegant design
ecostoreHP Premium ergonomiska och eleganta kylbänkar kan vara fristående eller
inbyggda för att skapa en integrerad kombination med Electrolux Professional rostfria
bänkserier.
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Skanna

för att upptäcka våra
rostfria bänkserier

FÖRST
i branschen
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Enkel att installera &
underhålla
Tower
Configuration

Enkel, utrymmesbesparande
installation
ecostoreHP Premium kylbänkar
har inte bara genomgående
prestanda, utan är även snabba
och enkla att installera.
Kylbänkarna sparar också
utrymme, eftersom man inte
behöver lämna något extra
fritt utrymme runtomkring. De
behöver endast ventilation
på framsidan tack vare Tower
Configuration för kylenheten.

FÖRST
i branschen
0 mm fritt
utrymme

0 mm fritt
utrymme
0 mm fritt
utrymme

Ventilation på framsidan med Tower
Configuration

extrA snabbt och enkelt
underhåll

Tillbehör och
förbrukningsvaror

Enkelt underhåll utan att flytta bänken,
eftersom dess funktionella delar är
lätta att komma åt tack vare en fullt
borttagbar kylenhet på framsidan av
ecostoreHP Premium.

Skanna för att
Borttagbar kylenhet för ecostoreHP
Premium
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se våra tillbehör och
rengöringsmedel

steriliseringsmedel avlägsnar snabbt
och effektivt alla matrester och
steriliserar ytorna.

Trådhyllor och -korgar på gejdrar som
är enkla att förflytta tillåter flexibel och
mer effektiv användning av tillgängligt
förvaringsutrymme.

Polermedel för rostfritt stål för att
hålla din ecostoreHP Premium bänk
skinande.

Polykarbonatbehållare låter dig
snabbt se innehållet. Lämplig för
användning i temperaturer från
-100 °C till 120 °C.

2 i 1 avfettnings- och
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Familjen
HP
ecostore
Extra kapacitet, extra effektivitet, extra enkel rengöring, välj ecostoreHP-kylskåpet för dig.

Kylskåp

ecostoreHP
Premium

ecostoreHP
Touch

ecostoreHP
Standard

Kylbänkar

ecostoreHP Premium
18

ecostoreHP Standard
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ecostore Standard
Kylbänkar
produktegenskaper
HP

ecostoreHP Premium

ecostoreHP Standard

EGENSKAPER
Klimatklass

5

5

Energiklass

A

B

Bäst i klassen för användbar kapacitet

x

n.a.

Minimalt fotavtryck

n.a.

x

Arbetshöjd (mm)

900

850

Köldmedium

R290

R290 eller R134a/R404A

90 mm isolering

x

x

Cyclopentan i isoleringen

x

x

Ventilation på framsidan

x

x

0 mm fritt utrymme krävs på sidorna, baksidan, upptill och nedtill

x

x

borttagbar

utdragbar

Luftfuktighetskontroll

x

n.a.

Inbyggd med rostfria bänkserier

x

n.a.

Rengöringsfri kondensor

x

x

Borttagbar tredubbel isoleringskammare med magnetiska packningar

x

x

Rundade invändiga hörn

x

x

Borttagbara invändiga kopplingar

x

x

Konfiguratorns tillgänglighet

x

x

1/3-lådor tillgängliga

x

Fristående modeller tillgängliga

x

x

Kylenhet på höger sida finns som tillval

x

x

Lås finns som tillval

x

x

Justerbara fötter (+50 mm/-5 mm)

x

x

Plan styrenhet med vita siffror

x

n.a.

Arbetsytan kan tas bort på plats

x

x

Visuellt larm

x

x

Åtkomst för kylenheten

x
n.a.

20

Standard
Inte tillgänglig

x

(endast för kylda modeller)
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Essentia Teamed to
serve you.
Anytime, anywhere
Essentia tar begreppet service till en helt ny nivå. En dedikerad tjänst som blir en av dina
främsta fördelar. Ett pålitligt, världsomspännande servicenätverk, en rad skräddarsydda
exklusiva tjänster och en innovativ teknik ger dig det stöd du behöver och tar hand om
dina produkter och processer.
Du kan räkna med fler än 2 200 auktoriserade servicepartners,10 000 kvalificerade
tekniker i över 149 länder och över 170 000 lagerförda reservdelar.

Servicenätverk, alltid
tillgängligt

Serviceavtal kan
du lita på

Vi är redo och fast beslutna att hjälpa dig med ett
unikt servicenätverk som gör ditt arbetsliv enklare.

Du kan välja mellan flexibla, skräddarsydda servicepaket,
anpassade till dina affärsbehov, och som erbjuder en
mängd underhålls- och supporttjänster.

Håll din utrustning i
perfekt skick
Att genomföra ett korrekt underhåll enligt Electrolux
Professional handböcker och rekommendationer
är avgörande för att undvika oväntade problem.
Electrolux Professional Customer Care erbjuder en
mängd skräddarsydda servicepaket.
För mer information, kontaka din Electrolux
Professional auktoriserade servicepartner.

Se videon
och ta reda
på mer!
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Excellence is
toi everything
Excellence
ärcentral
centralt
allt vi gör. we do.
By anticipating
our våra
customers’
needs,
westrävar
strive for
Genom
att förutse
kunders
behov
vi efter
Excellence with
people,
innovations,
solutions
and services.
Excellence
medour
våra
människor,
innovationer,
lösningar
och
To be the
making
our
customers’
work-life
easier,
tjänster.
ViOnE
vill göra
våra
kunders
arbetsliv
enklare,
morelönsamt
profitable
– and
truly sustainable
every
day.
mer
- och
verkligt
hållbart varje
dag.

Följ oss på

Excellens
med miljön i åtanke
A
 lla våra fabriker är certifierade enligt ISO 14001
 lla våra lösningar är utformade för låg förbrukning
A
av vatten, energi, kem och skadliga utsläpp.
 nder de senaste åren har över 70 % av våra
U
produktfunktioner uppdaterats med våra kunders
miljöbehov i åtanke
 år teknik följer RoHS- och REACH-direktiven och
V
är över 95 % återvinningsbar
Våra produkter är 100 % kvalitetstestade av experter

Företaget förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande. Bilder är inte bindande.

www.electroluxprofessional.com

