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FRIGIDER Model FS20V 

Fabricat in Italia 

Structură 

Structura exterioară în oțel zincat la cald, tratată anti-coroziv și 

acoperită cu film din PVC.  

Structura internă din otel  inoxidabil Scotch-Brite. 

Izolatie 

Izolație de 60 mm obținută prin injecția de spumă ecologică 

poliuretanică ecologică de înaltă densitate pentru obținerea unui 

produs excelent și a unei economii de energie. 

Usa 

Ușă solidă sau cu stilca, cu închidere automată, cu garnitură 

magnetică pliabilă pe patru laturi pentru închidere perfectă.  

Lumina 

LED (economie de energie până la 70%, ecologic) cu comutator automat la deschiderea ușii. 

Comutare manuală pe panoul de comandă. 

 

Rafturi 

4 rafturi din oțel inoxidabil Scotch-Brite. Reglabile în înălțime. 

Rang temperatura  

Setare între + 2 °C și + 12 °C.  Pre-setarea la + 4 °C. 

Sistemul de racire 

Complet sigilat, silențioas și extrem de eficient; compresor ermetic și condensator de aer ventilat. 

Vaporizatorul intern. Acest sistem forțând circulația aerului asigură o temperatură uniformă în interiorul 

frigiderului. Ventilatorului vaporizatorului se oprește în timpul deschiderile ușilor. CFC-free agent.  

Dezghețarea 

Ciclu de dezghețare complet automat și auto-evaporare a apei condensate. 

Capacitate  - 200 de litri 

Voltaj - 230 V / 50 Hz (230 V / 60 Hz) 

Absorbție - 360 Wati 

Gaz -  R452a sau CFC/HCFC-free 

Panou de comandă și alarme 

 

Panou de comandă cu microprocesor, cu afișaj digital, ușor de citit care afișează meniul, temperatura 

interioara, valoarea setată, data și oră, modelul aparatului. 
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Setările echipamentului și oprirea numai cu ajutorul parolei.  

Monitorizarea continuă a temperaturii cu valoarea setată și alarmele pe afișaj. 

Are o sondă PT1000. 

Alarme vizuale și acustice: temperatură ridicată și joasă (prag reglabil), ușă deschisă, eficiență condensator, 

sonde deteriorate, întrerupere curentă, baterie descărcată (opțional). 

Port USB pentru a descărca date despre temperatură și alarme.  

Data logger 

Pentru a înregistra temperaturile și alarmele înregistrate în ultimele 30 de zile.  

Descărcați datele pe stick-ul USB. 

Oferta Standard 

    - 3 rafturi 

    - 4 roți cu picioare reglabile  

    - Incuietoare cu cheie 

    - Cablu de alimentare cu ștecher de tip Schuko  

    - Siguranțe de protecție 

    - Filtru RFI  

    - Comutatorul principal de alimentare cu ajutorul parolei 

    - Panou electronic de control cu sistem de alarmă 

    - Contact de la distanță (uscat, volt-free) pentru alarmă 

    - Port USB 

    - Memoria alarmei 

Dimenisuni externe: 600x600x1770 (LxDxH - mm)  

Greutatea:  86 Kg 

 


