
Product code: EP1/4H
Four door refrigerator counter

Met een koelwerkbank van Foster, bent u verzekerd van de beste keuken koeling van hoge en duurzame kwaliteit.  Onze
koelwerkbanken zijn verkrijgbaar in alle soorten en maten. Van eenvoudig tot uitgebreid, met laden of met deuren.

Kenmerken & voordelen

De G3 koelwerkbank heeft een kleinere voetafdruk - het compactere ontwerp zorgt er voor dat ze passen in de krapste
keukens zonder aan koelcapaciteit te verliezen.
De koelwerkbank is voortaan ook voorzien van onze verbeterde +stayclear-condensor die de levensduur verlengt en het
energieverbruik vermindert. Daardoor heeft u een koelwerkbank met een laag energieverbruik dat een laag
energieverbruik zal blijven.
Het nieuwe en verbeterde 'Airlines'-ventilatiesysteem koelt de compressor, waardoor deze minder lang draait en u
energie bespaart.
Hoogwaardig 304 roestvrij staal wordt standaard gebruikt voor alle deuren en afdekkingen van de G3. Samen met ons
polijst systeem zijn zo de meeste belaste 'touchpoints' goed afgewerkt en makkelijk schoon te houden.
Ontworpen met behulp van ‘CFD’: een geavanceerde techniek die in de Formule 1 en de ruimtevaart wordt gebruikt om
de beweging van lucht te volgen, zorgt ervoor dat voedsel langer vers blijft.
Een kleinere voetafdruk - het compactere ontwerp van G3 werkbanken maken dat ze passen in de krapste keukens
zonder aan koelcapaciteit te verliezen.
Door het toevoegen van een gateway, bent u klaar voor connectivity en kunt u o.a. HACCP-temperatuur data of
informatie over energieverbruik eenvoudig vastleggen en delen.
Koelt met gemak tot omgevingstemperaturen van maar liefst 43°C.



Roosters

8 roosters (GN 1/1) Standaard

(Extra) rvs geleiders Optie

Extra rooster GN1/1 Optie

Koudemiddel

R290 - natuurlijk koudemiddel Standaard

Stekkerklaar Standaard

Remote koelsysteem Optie

Remote uitvoering Optie

Motor compartiment aan de
rechterzijde

Optie

Specificatie

Gross volume (ltrs) 585

Koelkast +1°/+4°C Standaard

Breedte 2270

Diepte 700

Hoogte 865

Werkblad Standaard

Basis uitvoering

Wielen 80 mm Standaard

Poten van 100 mm i.p.v.
zwenkwielen

Optie

Poten van 150 mm Optie

Elektrische aansluiting, Service &
Energie label

230/50/1 Standaard

Uitvoering

rvs 304 uitwendig & alu
inwendig

Standaard

rvs 304 uit- en inwendig Optie

rvs 304 achterzijde voor eiland
opstelling

Optie

Deuren

Rechts afgehangen deur(en) Standaard

Opties

Helicoil-stekker Optie

Spatrand Optie

RVS 304 achterzijde en unit cover Optie

Energie

kWh 1.42

AEC 518

Netto inhoud: 344.5

Energielabel A

GWP 3

EEI 19.41

Aandachtspunten

Standaard op vergrendelbare zwenkwielen, split modellen op poten.
Te leveren met helicoil netsnoer, voor eenvoudige verplaatsing voor reinigingsdoeleinden.
Zelfsluitende deuren (voor een constante opslagtemperatuur).
Nieuw! G3 koelwerkbanken zijn 50 mm minder breed dan voorheen.
Ook verkrijgbaar met laden.



Eco Design labels en informatie

Toepassing
Dit apparaat is bedoeld voor gebruik bij omgevingstemperaturen tot 40 ° C
Veiligheid
Voorzorgsmaatregelen en onderhoudsadvies, om een efficiënte werking te
garanderen, zijn te vinden in deze producthandleiding.
Recycling
Voor recycling en zorg rond het levenseinde van dit product, raadpleeg het
gedeelte over milieu op de website.

Foster Refrigerator, Mon Plaisir 75, 4879 AL Etten-Leur
+31 76 5087 500   |   info@foster-nl.com   |   www.fosterrefrigerator.com

Alle getoonde afbeeldingen dienen alleen ter illustratie. Het is niet de bedoeling dat alle afbeeldingen en foto's
worden gebruikt voor, of deel uitmaken van een contract tenzij dit specifiek schriftelijk in het contract is
opgenomen. Alleen de afmetingen en specificaties die zijn opgenomen in de offerte of de orderbevestiging zijn
contractueel bindend.


