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726297 (RI093RE1FR) Kylskåp. air-o-system. Roll-
in. SMART. 930 liter.
Centralkyla. R134a.

Air-o-system kylskåp med kapacitet på 930 liter och centralkyla.
Utrustad med Frost Watch Control som känner av när is uppstår
i förångaren. HACCP registrerar händelserna för de senaste 24
timmarna. Försedd med digital kontrollpanel med bland annat
temperaturvisning.

Rostfritt stål både utvändigt och invändigt (AISI 304)
Isoleringstjocklek på 60 mm
Vänsterhängd heldörr med lås
Justerbara behållare sittandes på underdelen av dörren
Centralt luftkylt kylaggregat
Fläkt stängs av och belysning tänds när dörr öppnas
Fuktreglering, dold förångare, automatisk avfrostning
Temperatur från +0°C till +10°C
Klarar omgivningstemperaturer upp till +43°C
Fri från växthusgaserna CFC och HCFC
Köldmedia: R134a
Isoleringsprocess utförd med Cyklopentan (miljövänligt)

Huvudfunktioner
• Forcerad kylning för optimal temperaturfördelning.
• Digital kontrollpanel med temperaturvisning.
• Invändig belysning och låsbar dörr.
• Smarta elektroniska kontrollfunktioner:-HACCP:

När temperaturen överstiger en kritisk nivå
aktiveras akustiska och visuella alarm. Alla
händelser registreras med datum och tid.-
Smart avfrostning: Avfrostningen aktiveras
först när is känns av i evaporatorn via en
särskilt sensor.-Smart vid fel: När en sensor går
sönder registreras prestandan för de senaste
24 timmars drift och driften fortsätter.-
Diagnosfunktion: fyra sensorer övervakar
hela tiden produktens drift.-Matvarukategorier:
Beroende på vilken typ av matvaror som
förvaras kan man ställa in rätt temperatur och
luftfuktighet med bara en knapptryckning.

• Automatisk avfrostning.
• Driftstemperaturen kan justeras från 0 till 10   för

förvaring av såväl kött som mejerivaror.
• Redo för connectivity-anslutning som ger

remote tillgång till data (kräver extra tillbehör).

Konstruktion
• Centrakylaggregat anpassat till driftsförhållande.
• Hela innerutrymmet är gjord i AISI 304 rostfritt

stål med rundade kanter för bättre
rengöringsmöjlighet.

• Externa paneler i rostfritt stål AISI 304 för högre
hygienkrav.

• Evaporator och fläkt sitter utanför lagringsutrymmet
för att lagringskapaciteten ska maximeras.

• Evaporatorhöljet kan enkelt tas bort för service.
• Köldmedia: R134a.

Hållbarhet
• Skåpet har upp till 60 mm tjock

cyklopentanisolering  för bästa isoleringsprestanda.
CFC- och HCFC-fri isolering.

Övriga Tillbehör
• HACCP-paket, kyl/frys, Smart,

electronic, Smart Electronic
PNC 880090 ❑
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EI = Elektrisk anslutning
RI = Anslutning centralkyla

RO = Anslutning centralkyla

Topp

Elektricitet
Spänning:

726297 (RI093RE1FR) 230 V/1 ph/50 Hz 

Viktig information
Gångjärn: vänster 
Yttermått, bredd 750 mm 
Yttermått, höjd 2110 mm 
Antal och typ av dörrar: 1 heldörr 
Material utvändigt: 304 AISI 
Material invändigt: 304 AISI 

Kyldata
Kontroll typ: elektronisk 
Temperaturinställning min.: 0 °C 
Temperaturinställning max.: 10 °C 
Köldmedium typ: R134a;R513A;R426A 
Kyleffekt: 605 W 
Kyleffekt vid
förångningstemperatur: -10 °C 
Kondenseringstemperatur: 55 °C 
Max. omgivningstemperatur: 32 °C 
Anslutning, centralkyla
utlopp: 10 mm 
Anslutning, centralkyla in: 6 mm 


