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TBF092D
Snelkoeler vriezer

CONSTRUCTIE •	Constructie volledig RVS 18/10
•	Kamer uit één stuk gevormd met afgeronde hoeken
•	Verwijderbare zijrekken
•	Isolatie met een hoge isolatie waarde en de behuizing is geïsoleerd met CFK vrije PUR 

schuim
•	Geintegreerde ergonomische deurgreep met magneteische deursluiting
•	RVS poten
•	Zelf sluitende deur met een deur stop op 100°
•	Milieu vriendelijke hermetische compressor met R404A
•	Verdamper voorzien van een krachtige ventilator voor een maximaal koel resultaat
•	Compressor is beveiligd met spannings beveiliging met automatische reset micro schakelaar. 

Stopt de ventilator en compressor wanneer de deur geopend is.  
•	Condens verdampingsmeter element onder de magnetische afdichtings schakelaar
•	Koperen	condensor	met	aluminium	pennen	voor	een	hoge	en	efficiënte	warmte	wisseling	en	

voorzien van een anti corrosie laag
•	Eenvoudig te bereiken service kompartiment

FUNCTIONELE 
UITRUSTING 

•	Electronisch temperatuur controle met automatisch ontdooiings programma
•	Eenvoudig te bedienen controle paneel
•	Functie voor koelen naar 3°C met een hard of zachte snelkoelfunctie
•	Functie voor het koelen naar -18°C met een harde – of zachte snelvriesfunctie
•	Koelprogramma te besturen op tijd of op kerntemperatuur
•	Voor koel functie
•	Functie om de snelkoeler te gebruiken alleen als een koelkast
•	Ontdooi functie bij geopende deur
•	Condens opvang schaal

STANDAARD
UITRUSTING 

•	Interne kerntemperatuur voeler
•	Uitneembare zijrekken

UITRUSTINGEN 
OP AANVRAAG / 

ACCESSOIRES

�� HACCP USB POORT 
�� Meetpunten Kerntemperatuurvoeler
�� Verwarmde Kerntemperatuurvoeler
�� Set wielen waarvan twee met rem
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Externe afmetingen 
(L x P x H) - mm 980 x 850 x 1440h

Aantal GN schalen
6 (GN 2/1) h 65

9 (GN 2/1) h 40

12 (GN 2/1) h 20

Nominale spanning 
[Vac] 400 Vac 3N 50 Hz

Opgenomen totaal 
vermoge [Kw] 3473

Koel vermogen 
[Kw] 4581

Temperatuur  
bereik [°C] -40°C / +0°C

Rendement  
per cyclus [kg] 54

A Hoofdschakelaar
B Knop snelkoelcyclus 

(+3°C)
C Knop diepvriescyclus 

(-18°C)
D Display
E Knop cyclus soft
F Knop Voorkoelen

G Knop ontdooien en 
toets terug

H Knop verwarming 
voeler

I Knop tijd/voeler
J Knop toename
K Knop afname
L Knop START/STOP

INSTALLATIE-
SCHEMA’S


