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COMBO FRIGIDER/CONGELATOR - BLCRF 370 W 

Fabricat in Italia 

Structură: tip vertical, realizată din oțel acoperit cu epoxid alb (material  

                 rezistent la rugină) la exterior și material plastic atoxic în interior. 

Izolație: poliuretan spumat cu densitate mare (40 Kg / m³), cu o grosime de 70 

               mm în frigider și 75 mm în congelator. Fără CFC. 

Picioare/role: Doua picioare, reglabile pe înălțime în partea din față și role   

                        montate în spate 

Ușă izolată: Doua usi, fabricate din același material și izolație ca și restul  

                     structurii (din oțel acoperit cu epoxid exterior și material plastic 

                     atoxic).  Ușile sunt prevăzute cu o garnitură de cauciuc 

                     magnetic pentru a oferi o închidere ermetică perfectă 

Echipament intern: Comp. intern: 4 rafturi din otel, rezistent la rugina, usor  

                                   detasabile si reglabile in inaltime 

                                   Comp. extern: 3 cosuri de depozitare Coșurile sunt susținute de rafturi din sticlă călită 

Panouri de control: Doua panouri de control, câte unul pentru fiecare compartiment, ambele amplasate în 

partea superioară a structurii. Panourile de control sunt controlate de microprocessor permite controlul 

tuturor funcțiilor de lucru (inclusiv alarme).  

Afișaj LED, cu indicație luminoasă, albastră, in timp real temperatură și pictograme iluminate care indică 

funcționarea aparatului starea (funcționarea compresorului, dezghețarea, ventilatorul funcționează etc.) 

Reglarea digitală a temperaturii cu o precizie de 0,1 ° C 

Semnalizare vizuală și acustică a alarmei (cu resetare automată) pentru: 

- temperatură înaltă și joasă cu limite programabile de utilizator 

- ușa întredeschisă, întârziată pentru a permite operațiunile standard 

- întreruperea curentului (la returul rețelei de alimentare) 

- defectarea senzorilor 

Contact NO/NC pentru semnalele de alarmă de la distanta 

Unitate de răcire: doua compresoare montatăe în partea inferioară, răcite cu aer, Toate componentele  

                               utilizate sunt de calitate industrială, oferind fiabilitate maximă 

Agent frigorific: R600a fără CFC și HCFC 

Dezghețare: Frigiderul are dezghetarea automata si congelatorul manuala.  

Refrigerare: Prin aer forțat pentru frigider si static pentru congelator.  

Domeniu de temperatură: Frigiderul cu temp. reglabila între + 3 °C / + 8 °C 

                                              Congelatorul cu temp. reglabila intre -9 °C/-30 °C 

Tensiune 220-230 V si 50 Hz,  

Capacitate netă (litri): Frigider: 245 

                                       Congelator: 105 

Dimensiuni (L x A x H): 60 x 62 x 200 cm 

Greutate netă: 85 Kg 


