ecostore Koel- en vrieskasten

Electrolux Professional Koeling

Uiterst efficiënt en
de beste prestaties

U
vertelt...
Help mijn zaak om lopende kosten
te beperken en help ons te
voorkomen dat we zoveel voedsel
moeten weggooien omdat het
niet vers genoeg meer is om te
serveren. We moeten ervoor zorgen
dat ons voedsel veilig is en tegelijk
moeten we energie besparen en
de goede kwaliteit van de voeding
behouden! Met oog voor een
maximale hygiëne en schoonmaak.
Het keukenpersoneel vraagt me
zeer robuuste stevigheid en meer
opslagcapaciteit!

... wij luisteren
We hebben altijd eerst de vraag van de klanten in gedachten,
waardoor we doorheen de jaren verschillende innovatieve
techologische oplossingen hebben voorgesteld, steeds met oog
voor een lager energieverbruik en duurzaamheid. We waren de
eersten om schadelijke koelgassen uit onze apparatuur te halen,
slimme elektronica te ontwikkelen voor meer controle, 75mm
of 90mm dikke isolatie in te voeren en om IP21 bescherming te
verkrijgen. De eerste kasten met een geïntegreerd hadvat waren
onze uitvinding.
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Jaar na jaar maakt
Electrolux Professional
het werk van haar klanten
eenvoudiger, winstgevender
en echt duurzaam,
elke dag opnieuw.

Efficiëntie
Gebruik tot 65% minder
energie dan standaard
koelkasten.

Capaciteit
Gemiddeld 50 liter meer
effectieve ruimte dan
vergelijkbare modellen. De
beste in zijn categorie!

Prestatie
De beste oplossing
voor het bewaren van
voeding.

Hygiëne
Hygiëne en
schoonmaak zijn niet
langer een zorg.
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De klant komt altijd
op de eerste plaats
ecostore
A+++
A++
A+
A
B
C
D
E
F
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503 L
2015/1094-IV

0L

350

kWh/annum

80% totale besparing
Electrolux ecostoreHP koel-/vrieskasten
klasse A gebruiken tot 80% minder
energie* dan de standaard kasten
Het label voldoet aan de gedelegeerde regelgeving
(EU) 2015/1094 van de Commissie van 5 mei 2015

Draadframe condensor
Vuilafstotend om op elk tijdstip de
beste prestaties te garanderen.
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40°C-40%

LCD Touch screen
Innovatief touchscreen voor een
gemakkelijke en duidelijke bediening.

OptiFlow
Verticale en horizontale luchtcirculatie
voor een optimale en gelijkmatige
temperatuur.

Innovatieve luchtverdelers zorgen voor
een excellente en snelle luchtverdeling
en zijn volledig afneembaar voor een
gemakkelijke reiniging.

Afgeronde hoeken en afneembare
geleiders en ondersteuningspunten in
roestvrij staal vergemakkelijken de
reiniging van de binnenkant van de
koelkast.

Maximale stabiliteit en flexibiliteit
Kan gemonteerd worden op roestvrij
stalen voetsteunen, draaibare
wielen, betonnen sokkel of marine
voetsteunen.
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ecostore Premium:
de volgende
generatie digtale
elektronica.
*

ecostore Touch:
innovatieve touch screen
voor een zorgenloze
*
bediening.

ecostore:
intuïteve digitale bediening en
een hygiënisch design.
* Beste producten van Europa: de producten getoond op Topten.eu
zijn de beste producten op de Europese markt. Dit bewijs in de
Best Available Technology (BAT) ondersteunt de beleidsmakers,
experten en onderzoekers in hun werk over Europese producten, meer
bepaald over Energielabels en Ecodesign vereisten. Sinds 2009 wordt
het werk van Topten ten gunste van beleidsmaatregelen ondersteund
door de European Climate Foundation (ECF).

Zeer efficiënte componenten
Compressors met een laag
energieverbruik, verdampers met
grote oppervlakte en zeer efficiënte
ventilatoren.

Verborgen verdamper
voor een maximale
interne capaciteit.

Interne LED-verlichting
Het laagste energieverbruik
(interne neon verlichting op
modellen met glasdeur).

IPX5 waterbescherming
Volledige waterbestendige
voorzijde.

75mm of 90mm (voor HP
modellen) geïsoleerde
wanden en het verbeterde
ontwerp van de deurdichting
verzekeren een laag
energieverbruik.
Afneembare brede
ballonvormige deurrubbers
met isolatie in drie kamers,
zorgen voor een excellente
afsluiting en een verminderde
warmteverspreiding

Standaard op alle modellen
Inbegrepen functie op bepaalde modellen
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Laag
energieverbruik...
Met de Electrolux ecostoreHP koel- en vrieskasten kunt u 80% op
electriciteit besparen en tot 830 euro per jaar* door slechts 350 kWh per
jaar te verbruiken!*

80%

Totale energiebesparing dankzij:

32%

26%

Optiflow

20%

Isolatie

Efficiënte
onderdelen

12%

10%

R290
Frost Watch
natuurlijk gas Control

80% totale besparing

HFC, HCFC & CFC vrije Cyclopentaan isolatie

Electrolux ecostore koel- en vrieskasten
verbruiken tot 80% minder energie* dan standaard
koel- en vrieskasten dankzij de perfecte combinatie
van meerdere innovatieve uitvoeringen:

Electrolux koel- en vrieskasten worden geïsoleerd met
cyclopentaan, een koolwaterstofgas (HC) dat niet schadelijk
is voor de ozonlaag, niet bijdraagt aan het broeikaseffect en
een betere isolatie met een langere levensduur geeft. (Al 42
dagen na productie is een traditionele isolatie 18% minder
efficiënt dan cyclopentaan isolatie).

HP

OptiFlow, het intelligente luchtcirculatie-systeem
dat zich aanpast aan de belading van de kast
voor het beste koelresultaat en een gelijkmatige
temperatuur

Bespaar tot 830 euro per jaar*

 5 mm of 90 mm dikke cyclopentaan isolatie
7
van de kast, 60 mm dikke isolatie van het
koelaggregaat en het unieke ballonvormige
ontwerp met 3 luchtkamers van de magneetband
deursluiting zorgen voor drievoudige isolatie,
waardoor condensvorming wordt verminderd en
energieverlies wordt geminimaliseerd.

Gebaseerd op EU label data, is er een besparing van tot wel
€ 830/jaar bij de vergelijking tussen een Electrolux ecostoreHP
klasse A kast en een gelijkaardige kast klasse G.*

A+++
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

 290 en R600 natuurlijk koelmiddel
R
(koolwaterstof) is meer energie-efficiënt dan andere
koelmiddelen en reduceert het energieverbruik
met circa 12%, waardoor het broeikaseffect wordt
verminderd. Omdat R290 minder corrosief is, wordt
de levensduur van de compressor verlengd en
wordt bespaart op onderhoudskosten.

A

350

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA
ENERGY · ENERGIE · ENERGI

503 L

kWh/annum
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40°C-40%

2015/1094-IV

Frost Watch Control , de automatische
ontdooiing ontdooit enkel wanneer nodig,
waardoor energie bespaard wordt.
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Energie efficiëntie klasse

A

B

C

D

Bespaar tot*
€ 830(vrieskast)
en
€ 300(koelkast)
per jaar
op energie

ecostore

 oog efficiënte componenten: Compressors
H
met laag energieverbruik,verdampers met groot
oppervlak en hoog efficiënte ventilatoren.

E

* Potentiële besparing gebaseerd op de Europese
Ecodesign richtlijn en verkregen door klasse G koel- en
vrieskasten te vergelijken met gelijkaardige klasse A
kasten (energiekost van €0,21/kWh en netto volume
van 503lt).
Het label is overeenkomstig met de EU richtlijn 2015/1094
van de Commissie van 5 mei 2015.

F

G

Besparingen
tussen klasse
G en A
(€/jaar)*

Energiekost (€/jaar)*
Vrieskast

124

207

290

415

622

705

954

830

Koelkast

45

75

106

151

226

256

347

300
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…en de
hoogste efficiëntie
Maximale besparing van energieverbruik en de beste voedselkwaliteit!

Frost Watch Control4
ecostore Touch bespaart energie door alleen
te ontdooien als het nodig is. Frost Watch
Control4 is een gepatenteerd algoritme* dat de
informatie gebruikt van de vier geïnstalleerde
sensors en van het interne geheugen waarin
het gebruik van de kast is opgeslagen (aantal
maal dat de deur wordt geopend, tijdsduur dat
de deur open staat, en dergelijke), waardoor
het aantal benodigde ontdooicycli kan
verminderen. De ontdooicyclus wordt alleen
gestart als er ijsvorming is in de verdamper en
wordt gestopt zodra het ijs gesmolten is.

Condensor sensor

Verdamper sensor

Omgevingstemperatuur
sensor

Frost Watch Control
De geavanceerde elektronica in ecostore
Premium modellen berekent automatisch
wanneer de ontdooicyclus moet ingaan.
Een intelligent algoritme berekent
wanneer ontdooiing nodig is op basis
van ingestelde tijden en hoe vaak de deur
wordt geopend. Als de deur minder vaak
wordt geopend, resulteert dit in minder
ontdooicycli en meer energiebesparing.

Temperatuursensor
in de kamer

Eco defrost**
Verbeterde ontdooiing en regeling van
de verdamper ventilator geeft tot 15%
energiebesparing. De wijze van ontdooiing
is afhankelijk van de temperatuur:
onder +2 °C met elektrische ontdooiing
boven +2 °C met ontdooiing door middel
van luchtconvectie

Automatische smeltwaterverdamping
Hiervoor wordt heet gas gebruikt afkomstig
van de compressor, in plaats van elektrische
elementen, waardoor minder energie wordt
verbruikt (niet voor remote modellen met
aansluiting op een extern aggregaat).

* Patentnummer EU 1070925
** bij ecostore Touch en ecostore Premium modellen
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OptiFlow
Het intelligente luchtcirculatiesysteem dat zich aanpast aan de belading van de koelkast
voor de beste koelresultaten en een gelijkmatige temperatuur.
Wat is OptiFlow?
Optiflow zorgt voor luchtcirculatie tussen de
roosters en over de bewaarde etenswaren.
Dit resulteert in een optimale gelijkmatige
temperatuur en meer besparing op
energieverbruik.

Hoe?
In standaard koelkasten zijn krachtige
ventilatoren noodzakelijk voor luchtcirculatie in
de kast die veel energie verbruiken. Hoe meer
weerstand de luchtstroom ondervindt, hoe meer
energie er wordt verbruikt.
In de ecostore koel- en vrieskasten* is de vorm
van de condensor zodanig ontworpen dat de
interne luchtweerstand geminimaliseerd wordt,
deze minder diepe condensor garandeert de
beste koelresultaten.

Gelijkmatige temperatuur
 en combinatie van verticale en horizontale
E
luchtcirculatie voor een optimale en
gelijkmatige temperatuur

Verbeterde luchtstroom door het gladde
oppervlak van de voor- en achterkant
 ieuwe afneembare luchtgeleiders
N
garanderen uitstekende en snelle
luchtdistributie
 fficiënte werking is verzekerd zelfs wanneer
E
de roosters volledig geladen zijn.
* ecostore Touch en ecostore Premium modellen
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Uitstekende
prestaties
De hoge kwaliteit van uw voedsel blijft behouden!
Electrolux koelkasten zijn de beste oplossing voor het bewaren van uw voedsel.

In minder dan 60 seconden na het sluiten van de deur is de temperatuur van
de ecostore koelkast (ingesteld op +2°C) terug in de veilige zone (+3°C).

GEVARENZONE

10°C
9°C

deur gesloten

7°C
deur open

Temperatuur (°C)

Temperatuur (C°)

8°C

6°C
5°C
4°C
3°C
2°C
1 °C
0°C

0’’

20’’

40’’

60’’

80’’

100’’ 120’’

140’’

160’’

180’’

Tijd (sec)

Voedsel bewaren
Het behouden van een hoge
voedselkwaliteit is geen simpele
aangelegenheid, zeker in professionele
keukens waar de deur van de koelkast
herhaaldelijk wordt geopend
gedurende de dag, waardoor
temperatuurvariaties ontstaan (de
belangrijkste oorzaak voor slechte
bewaring van vers voedsel). Electrolux
koelkasten garanderen een hoge
prestatie voor het behoud van
voedsel dankzij de snelle terugkeer
naar de veilige temperatuur, buiten
de gevarenzone, zelfs met frequent
openen van de deur en bij een hoge
omgevingstemperatuur.

Tijd (sec)

Ziet u
het verschil?
Tussen vers, fris uitziend voedsel dat
bewaard is in een Electrolux ecostore
koelkast…
…of verkleurd, muf voedsel dat
bewaard is in een standaard type.

Wat heeft uw
voorkeur?

Trage temperatuuraanpassing
en slechte luchtvochtigheid
zijn de belangrijkste oorzaken voor
het verlies van organoleptische
eigenschappen en voedselstructuur.
Dit is een voorbeeld van het uiterlijk
van voedsel nadat het bewaard werd
in twee verschillende koelkasten:
een Electrolux ecostore koelkast
tegenover een standaard koelkast.
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Robuust en
onklopbare capaciteit
Dankzij het geavanceerde ontwerp geven Electrolux ecostore koelkasten gemiddeld
50 liter meer effectieve inhoud vergeleken met gelijkaardige kasten op de markt.
Maximale belading op een beperkt
vloeroppervlak
670 liter capaciteit op 0,58 m2 vloeroppervlak.
50 liter meer beschikbare ruimte.
 eer beschikbare ruimte vermindert de
M
bedrijfskosten per liter.
 aximale interne ruimte dankzij de verdamper
M
buiten de kamer en de doordachte indeling
van de componenten
 4 roosterniveaus beschikbaar voor
4
een verbeterde laadcapaciteit (40 kg
draagvermogen per rooster)
 eschikt voor 2/1GN roosters en containers
G
en met een optioneel accessoire eveneens
bakkerijplaten van 600x400 mm

Bijzonder degelijke constructie
 owel inwendig als uitwendig volledig van
Z
roestvrijstaal AISI304 (op bepaalde modellen)
RVS stelpoten voor maximale stabiliteit
Geleiders en geleidersteunen van roestvrijstaal
75 mm isolatie voor optimale koelprestaties
 igoureuze kwaliteitstesten om een lange
R
levensduur te garanderen:
De koelkast is met volledige belading opzij
geduwd om de sterkte van de stelpoten te
testen
Specifieke testen zijn uitgevoerd op de deur
(openen/sluiten) om de duurzaamheid van
de scharnieren en de magneetbandsluiting te
verifiëren
Transport tests garanderen de sterkte van de
transportverpakking om te voorkomen dat de
koelkast beschadigd raakt tijdens transport
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Hygiëne en
eenvoudige reiniging
Met de nieuwe Electrolux ecostore koel- en vrieskasten vormen hygiëne en reiniging
niet langer een probleem.

Volledig uitneembare
interne onderdelen
Roosters, geleiders, geleidersteunen
en luchtgeleiders zijn zonder
gereedschap verwijderbaar voor
eenvoudige reiniging
Uitneembare luchtgeleiders*

Uitneembare roosters, geleiders en
geleidersteunen

Hygiëne en eenvoudige reiniging
 envoudig verwijderbare
E
ballonvormige magneetbandsluiting
 nderhoudsvrije draadframe
O
condensor (WFC) garandeert
continu de beste prestaties (op
bepaalde modellen)
Afneembare magneetbandsluiting

Onderhoudsvrije draadframe
condensor
 e deurgreep is volledig van
D
roestvrijstaal zonder naden, zodat
stof- en vuilophoping niet mogelijk is
 innenkant van de kast met
B
afgeronde hoeken

RVS deurgreep

Toegang vooraan tot de onderdelen

Volledig opklapbaar frontpaneel
voor eenvoudige toegang tot
interne onderdelen
 aterbestendig frontpaneel (IPX5
W
waterdicht) maakt snelle reiniging
van externe oppervlakken mogelijk*
 e uitwendige bodemplaat
D
is gemaakt van noncorrosief
materiaal, bestendig tegen
agressieve schoonmaakmiddelen
en waterstralen

Binnenkant met afgeronde hoeken

* bij ecostore Touch en ecostore Premium modellen

IPX5 waterbestendig*

 e inwendige bodemplaat is geperst
D
van één stuk roestvrijstaal met minimale
naden (minder dan 0,5 mm) tussen de
bodem en de achter- en zijpanelen
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ecostore Touch
Innovatief LCD touchscreen display voor eenvoudige en duidelijke bediening.
Kies een voedselcategorie en de ecostore Touch doet de rest.

ecostore Touch
begeleidt u door de vier werkgebieden
(Categorie, Handmatig, Instellingen
en HACCP) met daarnaast nog de
mogelijkheden van Turbo Koeling en
Handmatige Ontdooiing.

1
2
3
4

1. Category modus

2. Handmatige modus

3. Instellingen modus

4. HACCP controlegebied

Vijf vooringestelde
voedselcategorieën.
Selecteer eenvoudig
de gewenste categorie
voor het type voedsel
dat u wilt bewaren en
de ecostore Touch
past automatisch alle
instellingen aan.

Voor precieze instelling
van temperatuur en
luchtvochtigheid
volgens uw specifieke
wensen. Met de
mogelijkheid om
persoonlijke instellingen
op te slaan.

Wijzig de instellingen
naar uw persoonlijke
wensen. Verander de
taal, stel datum en tijd
in, wijzig parameters,
controleer de
temperaturen van de
sensors, en veel meer.

Controleert continue en
registreert temperaturen
en eventuele afwijkingen.
Een grafiek toont de
werkingsstatus en mogelijke
pieken en dalen in de
temperatuur. De gegevens
kunnen gedownload
worden via de USB poort.
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ecostore Premium
De volgende generatie van geavanceerde digitale elektronica in koel- en vrieskasten.

Grote witte digitale cijfers,
ook op afstand goed zichtbaar

Frost Watch Control
intelligente ontdooiing voor
energiebesparing. Geavanceerde
elektronica berekent automatisch
wanneer de ontdooicyclus moet
worden gestart, waardoor minder cycli
nodig zijn en energie wordt bespaard.

Drie sensors
voor continue controle van de
externe temperatuur, de interne
temperatuur en de werking van de
condensor.

Zichtbare alarmstatus
in geval van een alarm, wordt de
LED verlichting rood, de alarmcode
wordt getoond op het scherm en een
akoestisch alarmsignaal weerklinkt. Het
alarmsignaal blijft doorgaan tot deze
handmatig wordt uitgezet door op het
alarm icoon te drukken. De rode LED
verlichting gaat pas uit wanneer het
probleem verholpen is.

Luchtvochtigheidscontrole
handmatig instellen
van drie niveaus voor
de luchtvochtigheid
binnen de koelkast
volgens uw wensen
(LAAG, GEMIDDELD,
HOOG).

Geschiedenis toets
de interne temperatuur
wordt iedere 24 uur
gemeten vanaf de
starttijd. De geregistreerde
temperaturen worden
opgeslagen voor 2
maanden en kunnen
op het scherm getoond
worden

Programmeer- en
insteltoetsen
worden gebruikt
om de gewenste
instellingen te maken
en op te slaan

Turbo Koeling
handig wanneer er
veel wijzigingen zijn in
het type voedsel dat
wordt opgeslagen.
De compressor blijft
in constante werking
onafhankelijk van de
ingestelde temperatuur

Handmatige
ontdooiing
indien een extra
ontdooicyclus
nodig is
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ecostore
Eenvoudig te gebruiken digitale bediening. Instelling van temperatuur en ontdooiing
met een druk op de knop!

Totale controle over uw
ecostore koel- en vrieskast
met 4 simpele toetsen
PRG/MUTE
Voor het instellen van
de service parameters
en het uitzetten van het
akoestische alarm
AAN/UIT button.
“OMHOOG”
Aan/uit toets en voor
het verhogen van de
temperatuur
SET
Voor het instellen van de
interne temperatuur en
technische parameters
MANUAL DEFROST
Activeert de handmatige
ontdooicyclus
“OMLAAG”
Om de temperatuur te
verlagen.

Duidelijke LED weergave van de
iconen en de interne temperatuur
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COMPRESSOR
AAN wanneer de
compressor start

ONTDOOIING
AAN wanneer de ontdooicyclus
wordt geactiveerd

FAN
AAN wanneer de ventilator
start

ALARM
KNIPPERT in geval van een alarm tijdens
normale werking (te hoge/lage temperatuur)

AUXILIARY (indien aanwezig)
AAN wanneer auxillaire
output, geselecteerd als AUX,
wordt geactiveerd

SERVICE
KNIPPERT indien
er storingen zijn

Gemoedsrust

ecostore Touch:
geen zorgen,
geen problemen...
Door het aanraken van het scherm kan
de technicus een logboek bekijken, dat
aangeeft welk probleem is opgetreden,
wanneer het plaats vond en hoe lang het
duurde.
Het akoestisch alarmsignaal blijft
doorgaan tot deze handmatig wordt
uitgezet door op het alarm icoon te
drukken.
Als het alarmsignaal uitgezet is, blijft het
visuele alarm op het scherm zichtbaar
totdat het probleem verholpen is.
Als het probleem verholpen is, schakelt
de rode LED verlichting uit, zodat
aangegeven wordt dat de werking
weer normaal is

Deur open

Bel technische
dienst

Hoge
temperatuur

Lage
temperatuur

Duidelijk zichtbare alarm iconen

ecostore Touch

•

•

•

•

ecostore Premium

•

•

•

•

ecostore

•

•
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Een compleet gamma
ecostoreHP Touch

ecostoreHP Premium

ecostoreHP

1 deur

1 deur

1 deur

670

670

Bruto capaciteit - liter

x

x

x

LED

LED

-2/+10 °C
of -15/-22 °C

-2/+10 °C
of -15/-22 °C

-2/+10 °C
of -15/-22 °C

R290

R290

R290

Interne verlichting
Temperatuur -°C
(bij omg.temp. +43°C)

670

LED

LCD Touch screen display

Koelmiddel

x

x

x

Frost Watch Control4

Frost Watch Control

Automatisch

Externe en interne wanden
in AISI

304

304

304

Afmetingen uitwendig - mm
(BxDxH)

740x861
x2080

740x885
x2080

740x860
x2080

A (Koelkast)
of C (Vrieskast)

A (Koelkast)
of C (Vrieskast)

B (Koelkast)
of C (Vrieskast)

Cyclopentaan isolatie
Ontdooi type

Energieklasse

ecostore Touch

Bruto capaciteit - liter
LCD Touch screen display
Geavanceerd digitaal display
Interne verlichting

1 deur

2 deuren

670

1430

x

x

n.b.

n.b.

LED

LED

Temperatuur -°C
(bij omg.temp. +43°C)

-2/+10 °C
of -15/-22 °C

-2/+10 °C
of -15/-22 °C

Dual temperatuur -°C
(bij omg. temp. +43°C)

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

Remote uitvoering
Koelmiddel

R134a/R404a/ R134a/R404a/
R290
R290

x

x

Frost Watch
Control4

Frost Watch
Control4

Externe en interne wanden
in AISI

304

304

Afmetingen uitwendig - mm
(BxDxH)

710x837
x2050

1441x837
x2050

Cyclopentaan isolatie
Ontdooi type
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ecostore Premium

1 deur

2 deuren

2 halve deuren

1 deur &
2 halve deuren

4 halve deuren

Bruto capaciteit - liter

670

1430

670

1430

1430

LCD Touch screen display

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

x

x

x

x

x

LED

LED

LED

LED

LED

Temperatuur -°C
(bij omg.temp. +43°C)

-2/+10 °C
of -15/-22 °C

-2/+10 ° C
of -15/-22 °C

-2/+10 °C
of -15/-22 °C

n.b.

-2/+10 °C
of -15/-22 °C

Dual temperatuur -°C
(bij omg. temp. +43°C)

n.b.

-2/-2 °C
of -2/-22 °C

-2/-2 °C
of -2/-22 °C

-2/-22 °C of
-2/-6 °C (Vis)

n.b.

x

x

x

n.b.

n.b.

R134a/R404a/
R290

R134a/R404a/
R290

Geavanceerd digitaal display
Interne verlichting

Remote koelunit
Koelmiddel
Cyclopentaan isolatie
Ontdooi type

R134a/R404a/R290

R134a/R404a/R290

R134a/R404a/R290

x

x

x

Frost Watch Control Frost Watch Control Frost Watch Control

x

x

Frost Watch
Control

Frost Watch
Control

Externe en interne wanden
in AISI

304

304

304

304

304

Afmetingen uitwendig - mm
(BxDxH)

710x837
x2050

1441x837
x2050

710x837
x2050

1441x837
x2050

1441x837
x2050

ecostore Premium

1 glasdeur

2 glasdeuren

Bruto capaciteit - liter

670

1430

LCD Touch screen display

n.b.

n.b.

x

x

Geavanceerd digitaal display
Interne verlichting

LED

LED

Temperatuur -°C
(bij omg.temp. +43°C)

+2/+10 °C of -15/-20 °C
(bij 32 °C)

+2/+10 °C of -15/-20 °C
(bij 32 °C)

Dual temperatuur -°C
(bij omg. temp. +43°C)

n.b.

n.b.

Remote koelunit

n.b.

n.b.

R134a/R404a/
R290

R134a/R404a/
R290

x

x

Frost Watch
Control

Frost Watch
Control

Externe en interne wanden
in AISI

304

304

Afmetingen uitwendig - mm
(BxDxH)

710x837
x2050

1441x837
x2050

Koelmiddel
Cyclopentaan isolatie
Ontdooi type
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ecostore

1 deur
Bruto capaciteit - liter

670

2 deuren
670

2 halve deuren

1430

1430

670

670

x

x

x

x

x

x

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

Temperatuur -°C
(bij omg.temp. +43°C)

-2/+10 °C
of -15/-22 °C

0/+6 °C,
-2/+10 °C of
-15/-22 °C

-2/+10 °C
of -15/-22 °C

0/+6 °C,
-2/+10 °C of
-15/-22 °C

-2/+10 °C
of -15/-22 °C

n.b.

Dual temperatuur -°C
(bij omg. temp. +43°C)

n.b.

n.b.

-2/-2 °C
of -2/-22 °C

n.b.

-2/-2 °C
of -2/-22 °C

n.b.

x

n.b.

x

x

n.b.

n.b.

R134a/R404a/
R290

R134a/R404a/
R290

R134a/R404a/
R290

R134a/R404a/
R290

R134a/R404a/
R290

R134a/R404a/
R290

x

x

x

x

x

x

Automatisch

Automatisch

Automatisch

Automatisch

Automatisch

Automatisch

304

430

304

430

304

430

x

x

x

x

x

x

710x837
x2050

710x837
x2050

1441x837
x2050

1441x837
x2050

710x837
x2050

710x837
x2050

Digital display
Interne verlichting

Remote koelunit
Koelmiddel
Cyclopentaan isolatie
Ontdooi type
Externe en interne wanden
in AISI
60Hz versie
Afmetingen uitwendig - mm
(BxDxH)

ecostore

1 deur &
4 halve deuren
2 halve deuren
Bruto capaciteit - liter

1430

1430

1 glasdeur
670

2 glasdeuren
670

1430

1430

x

x

x

x

x

x

Interne verlichting

n.b.

n.b.

LED

LED

LED

LED

Temperatuur -°C
(bij omg.temp. +43°C)

n.b.

-2/+10 °C
of -15/-22 °C

+2/+10 °C of
-15/-20 °C (bij 32 °C)

+2/+10 °C
(bij 32 °C)

+2/+10 °C of
-15/-20 °C (bij 32 °C)

+2/+10 °C
(bij 32 °C)

Dual temperatuur -°C
(bij omg. temp. +43°C)

-2/-6 °C (Vis)

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

R134a

R134a/R404a

R134a/R404a/
R290

R134a/
R290

R134a/R404a/
R290

R134a/
R290

Digital display

Remote koelunit
Koelmiddel

x

x

x

x

x

x

Automatisch

Automatisch

Automatisch

Automatisch

Automatisch

Automatisch

Externe en interne wanden
in AISI

304

304

304

430

304

430

60Hz versie

n.b.

n.b.

x

x

x

x

1441x837
x2050

1441x837
x2050

710x837
x2050

710x837
x2050

1441x837
x2050

1441x837
x2050

Cyclopentaan isolatie
Ontdooi type

Afmetingen uitwendig - mm
(BxDxH)
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x

n.b.

Standaard
Niet beschikbaar

Essentia.
Ons team staat voor u
klaar. Altijd, overal
Essentia is het hart van een superieure Customer Care, een service op maat die u
een concurrentievoordeel bezorgt. Essentia biedt u de ondersteuning die u nodig heeft
en verzorgt uw processen met een betrouwbaar servicenetwerk, een reeks op maat
gemaakte exclusieve diensten en een vernieuwende technologie.
U beschikt over meer dan 2.200 Authorized Service Partners, 10.000 servicemonteurs in
meer dan 149 landen en over meer dan 170.000 onderdelen.

Een servicenetwerk,
altijd beschikbaar

Onderhoudscontracten
waarop u kunt vertrouwen

Wij staan klaar om u ondersteuning te bieden
met een uniek servicenetwerk dat uw werk
vereenvoudigt.

U kunt kiezen uit verschillende op maat
gemaakte onderhoudspakketten, volgens uw
wensen, met verschillende onderhouds- en
ondersteuningsmogelijkheden.

Zorg ervoor dat uw
apparatuur blijft
presteren
Een correct onderhoud in overeenstemming
met de handleidingen en aanbevelingen
van Electrolux is essentieel om onverwachte
problemen te voorkomen. Electrolux Customer
Care biedt een aantal servicepakketten op
maat aan. Neem voor meer informatie contact
op met de gewenste Electrolux Authorized
Partner.
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Het bedrijf behoudt zich het recht om specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. De foto's zijn niet contractueel bindend.

Experience the Excellence

Experience the Excellence
professional.electrolux.com
professional.electrolux.com

Volg ons op

Excellence,
met het milieu in het gedachten
Al onze fabrieken zijn ISO 14001-gecertificeerd
 l onze oplossingen zijn ontworpen voor een laag verbruik
A
van water, energie en detergent, en voor lage schadelijke emissies
In de afgelopen jaren zijn meer dan 70% van onze productkenmerken
bijgewerkt in functie van de milieu-eisen van onze klanten
 nze technologie is ROHS- en REACH-conform,
O
en voor meer dan 95% recycleerbaar
Onze producten zijn door experts 100% op kwaliteit getest

Jaar na jaar maakt
Electrolux Professional
het werk van haar klanten
eenvoudiger, winstgevender
en echt duurzaam,
elke dag opnieuw.

