CHLADÍCÍ SKŘÍNĚ NA ODPADKY CHS-O
Chladicí skříň CHS-O je určena pro skladování odpadu živočišného a rostlinného původu ve
standardních plastových nádobách na odpadky o objemu 240litrů, jak to požadují hygienické
předpisy.
Skříň je tvořena izolačními panely z tvrdé polyuretanové (PUR) pěny. Panely tl. 50mm jsou
oboustranně opláštěny bíle lakovaným hliníkovým plechem nebo plechem z korozivzdorné
oceli. Dveře jsou vyrobeny ze stejných materiálů jako skříň a jsou na přání uzamykatelné
zámkem vestavěným v křídle.
V přístavbě skříně je zabudována kompaktní bloková chladící jednotka, která je postavená
na boku skříně a žádná její část nezasahuje do prostoru skříně. Jednotka je snadno
vyměnitelná. Vzduch je ze skříně nasáván otvorem na boku skříně, ochlazen na výparníku a
znovu zaveden do skříně.
Odtátá námraza z výparníku je svedena do odpařovací misky pod kondenzátorem, kde se
vlivem tepla z horkého výtlačného potrubí samočinně odpaří do okolí.
Pro spolehlivý a úsporný chod blokové chladicí jednotky je nutno zajistit odvětrání
kondenzačního tepla.
Všechny ovládací prvky (teplota, odtávání …) jsou integrovány v regulátoru, který je
zabudován v čelní masce přístavby skříně.
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Základní parametry skříně na odpadky
Model

CHS-O1

CHS-O2

+2 až +10 °C

+2 až +10 °C

Šířka

1100

1800

Hloubka (vč. dveří a madla)

1070

1070

Hloubka (otevřené dveře)

1700

1700

1390 / 1800

1390 / 1800

Šířka

600

1300

Hloubka

910

910

Výška

1200

1200

HMOTNOST (kg)

130kg

160kg

CHLADIVO / NÁPLŇ (g)
ELEKTRICKÝ PŘÍVOD **)

R 404A / 320
230V/50Hz

R 404A / 320
230V/50Hz

JMENOVITÝ PŘÍKON (W)

600

600

ROZMEZÍ TEPLOT CHL. PROSTORU *)
VNĚJŠÍ ROZMĚRY

Výška (vč. poklopu a madla z/o)
VNITŘNÍ ROZMĚRY

*) při okolní teplotě vitríny +25°C
**) jištění 16A(C)

Chladicí skříň CHS-O1

Chladicí skříň CHS-O2

Sídlo firmy :
 Mělnická 150, 277 06 Lužec nad Vltavou
 315 619 111,606 610 066
Fax 315 619 999
E-mail: prodej@horak-bros.com

Obchodně-technické oddělení :
Plzeňská 59, 150 00 Praha 5


257 314 759
Fax: 257 314 758
E-mail: oto@horak-bros.com

http://www.horak-bros.com
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