
Característiques i equipament de sèrie

* Rang de temperatura  -1...+7 °C

* Acabat interior en acer inoxidable

* Refredament dinàmic

* Ventiladors electrònics EBMPAST

* Acabat exterior i potes en la versió

oberta en qualsevol color RAL

Versions:

DIONA S HG

DIONA S LG

DIONA S STORAGE

DIONA S PASTRY

Condensada per aigua

* Vàlvula d'expansió termostàtica

DANFOSS TES-2 R-134a R134a / R290

* Vàlvula solenoide DANFOSS EVR3-10

* Filtre de líquid DML033

* Vàlvula de bola

* Connexió elèctrica amb proteccions,

pel desglaç i il.luminació

d'una pota en la versió oberta.

FREOR DIONA

Versió REMOTA Versió PLUG-IN  condensada per aire

* Compressor hermètic ASPERA * La versió condensada per

aigua incorpora un 

intercanviador de plaques amb 

vàlvules de tall en les 

connexions

* Controlador CAREL PJEZ00000

* Vàlvula d'expansió termostàtica

DANFOSS TES-2 R-134a

* Condensador a la part inferior, * La versió híbrida incorpora 

condensador i un intercanviador 

de plaques per funcionar amb 

totes dues versions

en la versió tancada, o a l'interior



*Vitrina tradicional de servei al detall

*Vidre corbat d'una peça, d'alta resistència, abatible cap

*Opcional il.luminació superior

*Part inferior oberta, amb potes, o tancada, en ambdos

  casos acabat superficial en qualsevol color RAL

*El compressor s'allotja en una de les potes i el condensador

  endavant

  o bé l'intercanviador de plaques, en una altra.

*Possibilitat de modulació no lineal amb mòduls de

  cantonera interiors i exteriors a 45° i 90°

VERSIONS DE MOBLE

DIONA S HG



  o bé l'intercanviador de plaques, en una altra.

*Possibilitat de modulació no lineal amb mòduls de

  cantonera interiors i exteriors a 45° i 90°

*Perfil igual que el model DIONA S HG amb el vidre curt

*Part inferior oberta, amb potes, o tancada, en ambdos

  casos acabat superficial en qualsevol color RAL

*El compressor s'allotja en una de les potes i el condensador

DIONA S LG

*Vitrina d'autoservei amb accés de d'un lateral



MÒDULS DE CANTONERA Models DIONA S HG i DIONA S LG



DIONA S STORAGE

*Vitrina tradicional amb la unitat condensadora a la part

inferior i un o dos calaixos (en funció de la modulació)

de reserva refrigerada amb evaporador estàtic

*Filtre, capil.lar i termostat de les resrva independents

*Temperatura de la reserva +2...+4°C

  o bé l'intercanviador de plaques, en una altra.

  cantonera interiors i exteriors a 45° i 90°

Mòduls de  1880, 2500 i 3750 mm amb un calaix, 150 litres

Mòduls de  3750 opcional amb dos calaixos, 290 litres



DIONA S PASTRY

*Vitrina tradicional especial per a pastisseria

*Perfil igual que el model DIONA S HG

*Part inferior oberta, amb potes, o tancada, en ambdos

  casos acabat superficial en qualsevol color RAL

*El compressor s'allotja en una de les potes i el condensador

  o bé l'intercanviador de plaques, en una altra.

*Equipada amb un sistema de calaixos que permet accedir

a la superfície d'exposició còmodamentt

Modulacions en 1225, 2500 i 3750 mm


