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726654 (RI075R2FGT) Kylskåp. Roll-in,
genomräckning. 1 glasdörr
och 1 heldörr. 750 liter.
Inbyggd kompressor. R134a

Roll-in kylskåp med kapacitet på 750 liter. Försedd med digital
kontrollpanel med bland annat temperaturvisning och
fuktighetsreglering.

Rostfritt stål både utvändigt och invändigt (AISI 304)
Isoleringstjocklek på 60 mm
Högerhängd heldörr med lås
Justerbara behållare sittandes på underdelen av dörren
Förångare, automatisk avfrostning
Temperatur från +0 till +10°C
Klarar omgivningstemperaturer upp till +43°C
Fri från växthusgaserna CFC och HCFC
Köldmedia: R134a
Isoleringsprocess utförd med Cyklopentan (miljövänligt)

Huvudfunktioner
• Extra utrymmessnål – kompakt storlek

(0,56 m²).
• En högerhängd hel dörr och en glasdörr

med lås.
• Driftstemperaturen kan justeras från +2 till

10   för förvaring av såväl kött som
mejerivaror.

• Garanterad prestanda vid omgivningste-
mperatur på 32°C.

• Enkel kontrollpanel: strömbrytare,
fuktighetsbrytare och digital temperaturvisning.

• Automatisk avfrostning och automatisk
avdunstning av vattnet.

• Forcerad kylning för optimal temperaturf-
ördelning.

• Enkel kylenhet enkelt tillgänglig bakifrån.
• Universalstötskydd på alla sidor.
• Passar alla 18xGN 1/1 vagnar, designad för

att anpassas till 18xGN 2/1 vagn som tillval.
• Justerbar packning för nedre dörr.
• Kontrollpanel som kan lyftas upp för bättre

åtkomst till viktiga delar.
• Redo för connectivity-anslutning som ger

remote tillgång till data (kräver extra
tillbehör).

Konstruktion
• Inbyggd kompressor för anpassning till

driftsförhållanden.
• Invändigt utrymme och ytterpanel i rostfritt

stål (304 AISI).
• Köldmedia: R134a.
• Utvecklad och producerad i ISO 9001- och

ISO 14001-certifierad fabrik.

Hållbarhet
• Skåpet har upp till 60 mm tjock

cyklopentanisolering  för bästa isolerings-
prestanda. CFC- och HCFC-fri isolering.

Övriga Tillbehör
• Gejdersvagn för GN2/1 PNC 881521 ❑
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Elektricitet
Spänning:

726654 (RI075R2FGT) 230 V/1 ph/50 Hz 

Viktig information
Gångjärn: Höger sida 
Yttermått, bredd 750 mm 
Yttermått, höjd 2100 mm 
Antal och typ av dörrar: 2 heldörr;glas 
Externa sidopaneler: 304 AISI 
Externa toppaneler: 304 AISI 
Ytterdörr material: glas 
Inre paneler material: 304 AISI 

Kyldata
Kompressor effekt: 3/8 hp 
Temperaturinställning min.: 2 °C 
Temperaturinställning max.: 10 °C 

Hållbarhetsdata
Köldmedium typ: R134a 
Kyleffekt: 645 W 
Köldmedia mängd: 260 g 


