
De EcoPro G2 van Foster
De nieuwe generatie professionele 
koeling is gearriveerd 

Demand more. Choose Foster

Technische  
gegevens
Breedte in mm 700 700 700 820 1440 1440

Diepte in mm 820 820 865 745 820 865

Hoogte in mm 2080 2080 1980 1980 2080 1980

Capaciteit (liters) 600 600 600 600 1350 1350

Koelkast (+1°C/+4°C)* EP700H EP700H2 EP700HU EP820HU EP1440H EP1440HU

Vrieskast (-18°C/-21°C)* EP700L EP700L2 EP700LU EP820LU EP1440L EP1440LU

Vleeskoelkast (-2°C/+2°C)* EP700M EP700M2 EP700MU – EP1440M EP1440MU

Viskast (-1°C/+1°C)$ EP700F – – – – –

Glazen deur** EP700G – – – EP1440G –

Aantal 2/1 GN roosters 3 3 3 3 6 6

Afmeting rooster in mm 530 x 650 530 x 650 530 x 650 530 x 650 530 x 650 530 x 650

Aantal wijnflessen*** 140 – – – 280 –

Aantal visboxen 7 – – – – –

820 
Broadway

*  1 en 2 deurs koel- en vrieskasten zijn standaard uitgevoerd met het natuurlijke 
koelmiddel propaan R290 (Hydrocarbon). Viskasten en/of met de optie glazen deur 
hebben geen R290, maar R-134A of R-404A. Note: alleen de EP 700HU, EP1440 HU en 
de EP820HU zijn verkrijgbaar met R290 – voor de vriesuitvoering geldt: R404A

** Glazen deur max. +32°C omgevingstemperatuur (klimaatklasse 4)

***  Optie wijnkast moet worden opgegeven bij de bestelling 
$ Koelsysteem is speciaal ontworpen om uitdroging van de vis te voorkomen.  
Let op, een viskoelkast heeft een afvoer nodig. 
+ EP700H hydrocarbon koelmiddel.
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A Generation of Innovation

EcoPro G2: Enkele feiten De EcoPro G2 serie is het resultaat van onze 
voortdurende inspanningen om te innoveren

De EcoPro G2 munt uit door het nieuwe ontwerp, 
de kwaliteit, de betrouwbaarheid, de efficiëntie en 
de prestaties

EcoPro G2

Innovatie

Periodiek onderhoud
> Eenvoudig periodiek onderhoud  
   en gemakkelijke reiniging   
   van de condensor dankzij   
   een opklapbare unit cover

> Ons ontwerpteam maakt gebruik  
   van software die de beweging  
   van luchtdeeltjes simuleert. Zo  
   wordt door de hele koelkast een  
   optimale en stabiele temperatuur  
   gegarandeerd

>
Energie-efficiëntie

> Marktleider in energie-efficiëntie

> R-290 natuurlijk koelmedium  
   leverbaar zonder meerkosten

> Functioneert efficiënt zelfs  
   in warme keukens (tot 43°C  
   omgevingstemperatuur)

MD285

Waar voor uw geld

Kwaliteit en betrouwbaarheid

>

>

Intuïtief bedieningspaneel

> Gemakkelijk te reinigen door het ont  
   breken van knoppen

> Duidelijke display met intuïtief touch- 
   screen, vergelijkbaar met een  
   smartphone

> Energiebesparing dankzij energieregelaar  
   met ‘e-modus’

Uitmuntende prestaties
> Optimale prestaties dankzij  
   hoogwaardige onderdelen en robuuste  
   constructie
> Superieure thermische efficiëntie dankzij  
   70 mm cyclopentaanschuim

>

Aero dynamische 
sleuven in unit cover
> Waardoor de compressor wordt gekoeld  
   en de looptijd met 15% wordt  
   verminderd >

> De beste kwaliteit materialen
> Ieder product wordt voor verscheping   
   uitvoerig getest

>

> Verborgen technologie met  
   eenvoudige pictogrammen  voor  
   gemakkelijke diagnose door de  
   onderhoudsmonteur

> Het gehele koelsysteem bevindt  
   zich in een ruimte boven de kast.  
   Dit betekent geen verdamper  
   ventilatoren in de kast zelf, dus  
   meer bewaarruimte in de EcoPro  
   G2 dan in vergelijkbare kasten  
   met dezelfde vloeroppervlakte

> De producten van Foster zijn  
   robuust van ontwerp en kennen  
   een lange levensduur>

>

> Slimme eigenschappen in het  
   ontwerp, zoals afvalwarmte  
   van het koelsysteem die naar het  
   verwarmingselement in de deur  
   wordt geleid, besparen energie en  
   verminderen de bedrijfskosten


