Technische Specificaties

AFMETINGEN
Van 90 tot 140
Van 150 tot 200
Van 200 tot 240
Van 240 tot 300
Van 300 tot 360

DEUREN
2
3
4
5
6

FLESSEN
Tussen 210 en 350
Tussen 350 en 460
Tussen 460 en 640
Tussen 640 en 770
Tussen 764 en 955

KOELGROEP (op afstand)
1/4 pk
1/3 pk
1/3 pk
1/2 pk
1/2 pk

Isolatie :
PSE 40 mm isolatieplaat 30 kg/m3

Binnenbekleding :
De vloer, zijwanden en plafond in aluminium

Buitenbekleding :
Voorzijde in gestratifieerde plaat, fineer of massief hout.
Zijkanten en bovenzijde in triplex , bekleed op aanvraag.
Doorgeefmodellen steeds standaard afgewerkt aan de achterzijde.

Isothermische deuren :
Bekleding in overeenstemming met de architect, uitbater of brouwerij.
Deuropening : 36 , 44 of 49 cm in functie van de afmetingen.
Hoogte deuropening tussen 66 en 86 cm.
Afmeting buitenkant deuren steeds + 6 cm in breedte en hoogte.
Iedere deur is voorzien van 2 scharnieren en 1sluiting in verschroomde uitvoering

Mogelijkheid voor beslag met zijsluitingen, geel koper, brons, met of zonder sleutel.

Laden :
Uitvoering lade steeds inox.
Standaard buitenafwerking inox met handgreep en magneetdichting.
Verschillende uitvoeringen mogelijk in functie van hoogte van de flessenkoeler.
Modellen met of zonder telescopische geleiders. (lade volledig uittrekken)
Laden beschikbaar voor flessen van 24 cm, 30 cm, 33 cm en 40 cm.

Binnenschikking :
2 verplaatsbare legrekken in volle aluplaat 3 mm dikte. Openingen van minimaal
3 cm tussen de leggers om luchtcirculatie te garanderen..
2 TL armaturen ministrip 8 watt bedient door middel van schakelaar met getuigelamp.

Niet voorzien in geval van laden.

Koelmakende uitrusting:

- Een hermetische koelgroep geplaatst op maximaal 10m afstand.
De koelgroep wordt steeds in een goed verluchte ruimte voorzien.
Vb : kelder met 2 verluchtingsroosters en appart van de tonnenruimte.
Deze kan ook buiten tegen muurgevel of op het dak geplaatst worden.
Capaciteit in functie van de koelgroep bij - 5 C. verdampingstemperatuur.
+ 32 C.omgevingstemperatuur.
- Een tussenstijlelement met geforceerde luchtcirculatie.
- Een thermostaat voor de kouderegeling tussen + 2 en + 12 C.
normale instelling bij + 4 C° - differentieel 3 C°
- Een thermostatisch expansieventiel.
- Een pressostaat ter beveiliging van de installatie.
- Max. 10m vloeistofleiding ¼ “ in rood koperen gedeshydrateerde buis.
- Max. 10m zuigleiding 3/8” in rood koperen gedeshydrateerde buis.
- De isolatie van de zuigleiding met armaflex 9 mm
Langere afstanden mogelijk, mits meerprijs.
- Een filter ontvochter.
- Freon R 134a.
- Ester olie.
- De nodige elektrische leidingen.
- Pvc kabelgoot en bevestingen voor koel- en elektrische leidingen.
- Verder alle toestellen nodig voor de goede werking der installatie.

Zijn inbegrepen:
Het vervoer.
Het plaatsen.
De inwerkingstelling.
De waarborg van 2-jaren.

Zijn niet inbegrepen en dienen door de klant voorzien te worden :
De elektrische voeding 2 Ph. + T tot in de nabijheid van de koelgroep.
De afloop in pvc buis 32 mm op minder dan 2 M van de installatie.
De BTW 21 %

Bij voorkeur steeds aparte voedingskabels en aflopen te voorzien om zo weinig mogelijk problemen bij
stroomuitval of afloopverstoppingen te krijgen.
Voorbeeld : waterafloop samen met koffiemachine geeft na verloop van tijd problemen
met verstoppingen door koffiedras.

