
 

 

  

  

 

ΨΥΓΕΙΟ ΘΑΛΑΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕ 
ΜΙΑ ΠΟΡΤΑ 

 

• Κατασκευασμένο εσωτερικά και 

εξωτερικά από ανοξείδωτο χάλυβα 

• Μόνωση με οικολογική πολυουρεθάνη 

πάχους 6 cm 

• Πάτος με υγειονομικές γωνίες 

• Σχάρες πλαστικοποιημένες 

ρυθμιζόμενες καθ’ ύψος 

• Οδηγούς Inox για GN λεκανάκια 

• Πόδια ανοξείδωτα ρυθμιζόμενα 

• Τερματικός διακόπτης που σταματάει 

την λειτουργία του στοιχείου με το 

άνοιγμα της πόρτας 

• Φρέον οικολογικό 

• Τοποθέτηση σωλήνα για τσιγκέλια 

• Αγωγός αέρα για ομοιόμορφη 

κατανομή της ψύξης 

 

  

ΜΟΝΤΕΛΟ US 68 

Εξωτερικές διαστάσεις 
(ΜxΠxΥ) cm 

68 x 80 x 

210 

Χωρητικότητα (Lt.) 620 

Θερμοκρασία (℃) -2 έως +10 

Πόρτες 1 

Διαστάσεις πόρτας 
(ΜxΥ) cm. 

68 x 163 

Σχάρες λευκές 
(Τεμ./Διαστάσεις (ΜxΠ) 
cm.) 

3 / 53 x 65 

Πόδια Inox 
(Τεμ./Διαστάσεις (Υ) 
cm.) 

4 / 10 -13 

Ηλεκτρική τάση / 
Συχνότητα (V/Hz) 

220 - 240 / 

50 

Ισχύς (W) 450 

Συμπιεστής (HP) 3/8 

Τύπος ψύξης Βεβιασμένη 

Απόψυξη Αυτόματη 

Θερμοστάτης Ψηφιακός 

Ψυκτικό υγρό R 134 a 

Εσωτερικός φωτισμός  ✓ 

Καθαρό βάρος (kg) 127 

Καθαρός όγκος (m3) 1,00 
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ΨΥΓΕΙΟ ΘΑΛΑΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕ 
ΔΥΟ ΠΟΡΤΕΣ 

 

• Κατασκευασμένο εσωτερικά και 

εξωτερικά από ανοξείδωτο χάλυβα 

• Μόνωση με οικολογική πολυουρεθάνη 

πάχους 6 cm 

• Πάτος με υγειονομικές γωνίες 

• Σχάρες πλαστικοποιημένες 

ρυθμιζόμενες καθ’ ύψος 

• Οδηγούς Inox για GN λεκανάκια 

• Πόδια ανοξείδωτα ρυθμιζόμενα 

• Τερματικός διακόπτης που σταματάει 

την λειτουργία του στοιχείου με το 

άνοιγμα της πόρτας 

• Φρέον οικολογικό 

• Τοποθέτηση σωλήνα για τσιγκέλια 

• Αγωγός αέρα για ομοιόμορφη 

κατανομή της ψύξης 

  

ΜΟΝΤΕΛΟ US 135 

Εξωτερικές διαστάσεις 
(ΜxΠxΥ) cm 

135 x 80 x 

210 

Χωρητικότητα (Lt.) 1232 

Θερμοκρασία (℃) -2 έως +10 

Πόρτες 2 

Διαστάσεις πόρτας 
(ΜxΥ) cm. 

68 x 163 

Σχάρες λευκές 
(Τεμ./Διαστάσεις (ΜxΠ) 
cm.) 

6 / 61 x 61 

Πόδια Inox 
(Τεμ./Διαστάσεις (Υ) 
cm.) 

4 / 10 -13 

Ηλεκτρική τάση / 
Συχνότητα (V/Hz) 

220 - 240 / 

50 

Ισχύς (W) 650 

Συμπιεστής (HP) 1/2 

Τύπος ψύξης Βεβιασμένη 

Απόψυξη Αυτόματη 

Θερμοστάτης Ψηφιακός 

Ψυκτικό υγρό R 134 a 

Εσωτερικός φωτισμός ✓ 

Καθαρό βάρος (kg) 185 

Καθαρός όγκος (m3) 2,27 
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