Grožis būti permatomu

2

Permatomumas, demonstravimo kokybė,
maisto produktų patrauklumas, paveikumas:
„Cristal Tower“ - tai dizaino ir technologijos
brangakmenis jūsų parduotuvėje.
„Cristal Tower“ pritrauks klientų žvilgsnius ir
sužadins juose norą įsigyti ką nors iš jūsų
šedevrų.
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Permatomumas, demonstravimo kokybė,
maisto produktų patrauklumas, paveikumas:
„Cristal Tower“ - tai dizaino ir technologijos
brangakmenis jūsų parduotuvėje.
„Cristal Tower“ pritrauks klientų žvilgsnius ir
sužadins juose norą įsigyti ką nors iš jūsų
šedevrų.
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Durų
atidarymo
įtaisas
JUTIKLINĖ
KLAVIATŪRA tiesiogiai ant stiklo
Pakanka lengvo spustelėjimo ir viskas lengvai
prieinama. Palietus atidarymo mygtuką, viena po kitos
įsijungia žalios švieselės ir automatiškai atsiveria durys.
[Durys be rankenėlės]
/ PASIRINKTIS

Žemutinė sekcija su šviesos diodų apšvietimu
Patrauksite klientų dėmesį.
Kiti šviesos šaltiniai dar labiau sustiprinantis „Cristal
Tower“ demonstravimo kokybę [išskyrus TB modelį]
/ PASIRINKTIS

Jutiklinė technologija
Paprastas, greitas ir intuityvus būdas sureguliuoti
„Cristal Tower“. Pakanka paliesti ant priekinės stiklo
plokštumos šilkografijos būdu spausdintus simbolius.

7

Asortimentas
Siūlomi šie „Cristal Tower“ modeliai: 725, 925 ir 925LH. Visuose šių modelių šaldytuvuose yra penkios puikiai
matomos lentynos, vientisa konstrukcija, izoliuota ekologišku poliuretanu, turinčiu mažą poveikį aplinkai,
optimalus šviesos diodų apšvietimas, efektyvus veikimas net ir dažnai varstant duris, automatinis atitirpinimas
karštomis dujomis. Modelyje su ventiliacijos sistema grūdinto stiklo lentynos yra reguliuojamo aukščio, o jų
leistina apkrova yra iki 25 kg / lentynai. „Cristal Tower“ šaldytuvas puikiai tinka šaldytiems desertams,
grietininiams ledams, ledų tortams, cukruje apkeptų riešutų ir šokolado produktams.
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TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS
Stiklinėje ekspozicinėje vitrinoje galima puikiai patyti
produktus iš visų keturių pusių. Šaldymo agentas R404A.
Priekinis valdymo skydelis su jutiklinės klaviatūros sistema
ir elektronine valdymo plokšte aukštoms / žemoms
temperatūroms ir durų atidarymo signalu, jutiklinės
klaviatūros apšvietimo ĮJG./IŠJG. jungikliu, jutiklinės
klaviatūros ĮJG./IŠJG. jungikliu. Gerai apskaičiuotas
šaldymo įrangos dydis užtikrina patikimą temperatūrą net ir
dažnai atidarant ir uždarant dureles. 4 eksploatacijos klasė
[+30 ºC / 55 % santykinis drėgnumas]. Vientisa
konstrukcija, izoliuota ekologišku poliuretanu [be chlorofluoro-angliavandenilių
(CFC),
chloro-fluoroangliavandenilių (HCFC), fluoro angliavandenilių (HFC)
junginių] prisotintu CO2 dujomis, turinčiu mažą poveikį
aplinkai.

Su keičiamais šilumą izoliuojančiais grūdinto stiklo
lakštais. Šilumą izoliuojančio grūdinto stiklo durys su
šilkografine spauda, glaudžiai sujungtos su šoninėmis
sienelėmis.
Atidarymo
rankenėlė
standartiniams
variantams. Patikima prieiga prie variklio sekcijos iš
priekinės ir užpakalinės pusės dėl lengvai nuimamų
žemutinių skydelių. Durų vyriai su durų varstymo įtaisais
[savaiminio užsidarymo durys] Pasukami dvigubi ratukai
[du su stabdžių mechanizmais] patogesniam naudojimui.
Galimybė pasirinkti: ant durų stiklo esantis durų atidarymo
mechanizmas su jutikline klaviatūra [durys be rankenėlės].

RV TB/TN

RS TB

RV TN / RV TN RG

RV CH

Vitrina su ventiliuojamu šaldymu, dvejopo
režimo temperatūra -18 ºC / +10 ºC,
nustatoma
neigiamai
arba
teigiamai
temperatūrai, puikiai tinka ledų tortams,
grietininiams ledams, šaldytiems desertams
bei konditerijos gaminiams,

Statinio šaldymo vitrina -15 ºC / -18 ºC
temperatūra, puikiai tinka šaldytiems
produktams, grietininiams ledams ir ledų
tortams.

Vitrina su ventiliuojamu šaldymu, teigiamos
temperatūros +1 ºC / +10 ºC, puikiai tinkanti
konditerijos gaminiams.

Vitrina su ventiliuojamu šaldymu ir
santykinės drėgmės reguliavimo sistema,
teigiamos temperatūros +14 ºC / +16 ºC,
puikia tinka cukruje apkeptų riešutų ir
šokolado produktams.

• Automatinis atitirpinimas karštomis
dujomis.
• Optimalus produktų apšvietimas vitrinoje
keturiomis energiją taupančių šviesos
diodų juostelėmis (dvi priekinėje ir dvi
užpakalinėje pusėje).
• Penkios reguliuojamo aukščio grūdinto
stiklo lentynos, galinčios išlaikyti iki 25
kg / lentynai apkrovas.
• Pasirinktis: stiklinė žemutinė sekcija su
šviesos diodų apšvietimu.

• Rankinis atitirpdymas.
• Vidinis dugnas su vandens drenažo
vožtuvu patogesniam valymui.
• Statinis garintuvas, skirtas 5 lentynomis.
• Produktų apšvietimas vitrinoje dviem
energiją taupančių šviesos diodų
juostelėmis priekinėje dalyje.

• Automatinis atitirpinimas, sustabdant
kompresorių.
• Optimalus produktų apšvietimas vitrinoje
keturiomis energiją taupančių šviesos
diodų juostelėmis (2 priekinėje ir 2
užpakalinėje pusėje).
• Penkios reguliuojamo aukščio grūdinto
stiklo lentynos, galinčios išlaikyti iki 25
kg / lentynai apkrovas.
• Pasirinktis: stiklinė žemutinė sekcija su
šviesos diodų apšvietimu.

• Automatinis atitirpinimas sustabdant
kompresorių.
• Optimalus produktų apšvietimas vitrinoje
keturiomis energiją taupančių šviesos
diodų juostelėmis (2 priekinėje ir 2
užpakalinėje pusėje).
• Penkios reguliuojamo aukščio grūdinto
stiklo lentynos, galinčios išlaikyti iki 25
kg / lentynai apkrovas.
• Pasirinktis: stiklinė žemutinė sekcija su
šviesos diodų apšvietimu.
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Švieži produktai

Saldieji patiekalai

Ledų tortas

Cukruje apkepti riešutai
su šokoladu

Šaldyti desertai
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Spalvos

Juodais stiklo apvadais

Baltais stiklo apvadais
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Fiksuotos garinimo lentynos
Tinklas [pasirinktis] nėra

725
Išoriniai matmenys
Lentynų matmenys
Talpa [maks. / neto]
Gryna masė
Šaldymas
Šaldymo agentas
Klimatinė klasė
Darbo sąlygos
Produkto temperatūra
Kompresorius [tipas]
Atitirpinimas
Srovės tiekimas
Elektros įvadas
[standartinis]
Elektros įvadas
[atitirpinimo]

RV TN
580 x 465 mm

+1 ºC / +10 ºC
Išjungus kompresorių
630 W / 4,5 A
150 W / 1 A

RV TN RG

RV TB / TN RG

725 x 664 x 1 990 mm
Ø480 mm
Ø480 mm
510 / 372 l
245 kg
Ventiliuojamas
R404A
4
30 ºC / 55 % santykinis drėgnumas
+1 ºC / +10 ºC
-18 ºC / +10 ºC
1 hermetiškas
Išjungus kompresorių
Karštomis dujomis
230 V / 1 fazė / 50 Hz
630 W / 4,5 A
920 W / 4,5 A
150 W / 1 A

1500 W / 7,2 A

RV CH
580 x 465 mm

+14 ºC / +16 ºC
Išjungus kompresorių
630 W / 4,5 A
150 W / 1 A

RS TB

RV TB / TN

725 x 664 x 1 990 mm
580 x 498 mm
580 x 465 mm
510 / 398 l
510 / 372 l
236 kg
245 kg
Statinis
Ventiliuojamas
4
30 ºC / 55 % santykinis drėgnumas
-15 ºC / -18 ºC
-18 ºC / +10 ºC
1 hermetiškas
Rankiniu būdu
Karštomis dujomis
230 V / 1 fazė / 50 Hz
630 W / 3,2 A
920 W / 4,5 A
-

1500 W / 7,2 A
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Fiksuotos garinimo
lentynos
Tinklas (pasirinktis)
nėra

925
Išoriniai matmenys
Lentynų matmenys
Talpa [maks. / neto]
Gryna masė
Šaldymas
Šaldymo agentas
Klimatinė klasė
Darbo sąlygos
Produkto temperatūra
Kompresorius [tipas]
Atitirpinimas
Srovės tiekimas
Elektros įvadas
[standartinis]
Elektros įvadas
[atitirpinimas]

TN
780 x 465 mm
676 / 500 l
305 kg
Ventiliuojamas

+1 ºC / +10 ºC
Išjungus kompresorių
650 W / 4,5 A
160 W / 1 A

CH

RS TB

925 x 664 x 1 990 mm
780 x 465 mm
780 x 498 mm
676 / 500 l
676 / 536 l
305 kg
275 kg
Ventiliuojamas
Statinis
R404A
4
30 ºC / 55 % santykinis drėgnumas
+14 ºC / +16 ºC
-15 ºC / -18 ºC
1 hermetiškas
Išjungus kompresorių
Rankinis
230 V / 1 fazė / 50 Hz
650 W / 4,5 A
850 W / 4,4 A
160 W / 1 A

-

TB / TN
780 x 465 mm
676 / 500 l
305 kg
Ventiliuojamas

-18 ºC / +10 ºC
Karštomis dujomis
1000 W / 5,2 A
1700 W / 9 A
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Fiksuotos garinimo
lentynos
Tinklas (pasirinktis)
nėra

925 LH
Išoriniai matmenys
Lentynų matmenys
Talpa [maks. / neto]
Gryna masė
Šaldymas
Šaldymo agentas
Klimatinė klasė
Darbo sąlygos
Produkto temperatūra
Kompresorius [tipas]
Atitirpinimas
Srovės tiekimas
Elektros įvadas
[standartinis]
Elektros įvadas
[atitirpinimo]

TN
780 x 465 mm
536 / 340 l
218 kg
Ventiliuojamas

+1 ºC / +10 ºC
Išjungus kompresorių
650 W / 4,5 A
150 W / 1 A

CH

RS TB

925 x 664 x 1530 mm
780 x 465 mm
780 x 498 mm
536 / 340 l
536 / 396 l
218 kg
196 kg
Ventiliuojamas
Statinis
R404A
4
30 ºC / 55 % santykinis drėgnumas
+14 ºC / +16 ºC
-15 ºC / -18 ºC
1 hermetiškas
Išjungus kompresorių
Rankinis
230 V / 1 fazė / 50 Hz
650 W / 4,5 A
850 W / 3,2 A
150 W / 1 A

-

TB / TN
780 x 465 mm
536 / 340 l
218 kg
Ventiliuojamas

-18 ºC / +10 ºC
Karštomis dujomis
920 W / 4,5 A
1500 W / 7,2 A
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ISA buvo įsteigta Umbrijoje, Italijos širdyje, šalyje, garsėjančioje visame pasaulyje savo puikias meistrais, pramonės pasiekimais ir kūrybiškumu.
Turinti keturias gamyklas ir dalyvaujanti daugiau kaip 100 pasaulinių rinkų, ISA yra vienas iš svarbiausių žaidėjų viešųjų erdvių baldų,
ledų vitrinų, konditerijos gaminių vitrinų ir profesionalaus naudojimo baldų rinkoje.

Siekdama nuolat tobulinti savo produktus,
ISA S.p.A. pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo ir bet kuriuo metu
atlikti pakeitimus techninėse specifikacijose bei prieduose.
© 2017 – ISA S.p.A. – Visos teisės saugomos
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