ÇiĞDEM

CROCUS

ÇiĞDEM
CROCUS
Dikey Reyon / Vertical Rayon

Çiğdem modeli ince alüminyum çerçeveli sürgü
sistemi sayesinde hem enerji tüketiminde verimlilik sağlar hem de içinde teşhir edilen ürünleri
kolayca görülebilir kılar. Çiğdem modeli süt,
şarküteri ve içecek ürünleri için tasarlanmıştır. Bu
model petrol istasyonları ve küçük işletmeler için
ideal bir tercihtir.

Crocus model would both provide efficiency for
the energy consumption since it has sliding with
thin aluminum frame and it would also makes
products easily visible in the display. It has been
designed for milk, delicatessen and for drinks. This
model is an ideal choice for small shops and
petrol stations.

• Alçak bazası sayesinde geniş teşhir alanı sunar.
• Aşağı-yukarı doğru ve açılı olarak ayarlanabilen rafları sayesinde ürün yerleştirme ve
sunumunda kolaylık sunar.

• It provides large display area because of its low
base.
• It provides ease of use for placement of the
products and for the display because of its
shelves that could be adjusted vertically and at
an angle.
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Çiğdem Kapaklı / Crocus Hinged Door

Çiğdem Sürgülü / Crocus Sliding Door

Uzunluk / Length mm
Teşhir Alanı
Display Area m²
Yan Panel Kalınlığı
End Panel Thickness mm

Uzunluk / Length mm
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Display Area m²
Yan Panel Kalınlığı
End Panel Thickness mm
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TEKNİK DETAYLAR / TECHNICAL DETAILS
SOĞUTMA TİPİ
COOLING TYPE
Fanlı
With Fan

ÇALIŞMA SICAKLIĞI
OPERATING TEMPERATURES

DEFROST TİPİ
DEFROST TYPE

ÇALIŞMA VOLTAJI
OPERATING VOLTAGE

ORTAM KOŞULLARI
AMBIENT CONDITIONS

+2 / +4 °C

Off Cycle

380V

25 °C / %60 rH

• Çağlayan Soğutma önceden haber vermeksizin teknik özellikler ve aksesuarları değiştirme hakkını saklı tutar.
• Çağlayan Refrigeration reserves the right to change any technical details and accessories without previous notice.

www.caglayansogutma.com.tr

I www.caglayanrefrigeration.com

