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Plattegrond & Afbeelding 

 

 

       
 
 

Algemene beschrijving 

Deze koelvariant van ca. zes bij twee en een halve meter is ingesteld als koelcel, uitgerust met 
afwasbare wanden en voorzien van een antislipvloer-afwerking van traanplaat. De unit is bovendien 
zodanig afgewerkt dat er volledig conform de geldende HACCP-regelgeving in gewerkt kan 

worden. 
 
 

Standaard uitvoering  

� Cel voor opslag van gekoelde producten 

� Koeling voldoet aan STEK-normen 
� Capaciteit koeling 0 tot 12 graden Celsius 
� Laadvolume 8 europallets elk 80 x 120 cm 
� Binnenbekleding volgens HACCP-Voorschriften 
� Spatwaterdichte verlichting: 2 x 60 W (Bully) 
� Antislip traanplaten vloerafwerking 

� Doorzichtige kunststof strippengordijn als optie 
� Oprijplaat als optie 

 
 

Veiligheidsvoorzieningen  

� Insluitalarm; sirene 
� Slagdrukker t.b.v. noodstop koelinstallatie 

� Slagdrukker t.b.v. openen deur 
 
 

Deuren  

� Dubbele koelceldraaideur (175 x 210 cm) 
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Opbouw constructie dak, wand, bodem  

� Dakopbouw: 
� Staalplaat, 0,8mm, kleur wit 

� Stalen dakconstructie met omegaprofielen, 1,6 mm  
� PU-Schuim isolatie, 80 mm 
� Plafondplaat, 1 mm, aluminium 

� Wandopbouw: 
� Damwandplaat, 0,8 mm, kleur wit 
� Stalen wandconstructie met omegaprofielen, 1,6 mm 

� PU-Schuim isolatie, 61 mm 
� Wandbeplating, 0,7 mm, RVS 

� Bodemopbouw: 

� Traanplaat, 5 mm, aluminium, antislip 
� PU-Schuim isolatie, 75 / 141 mm 

� Stalen vloerconstructie met hoekprofielen, 2 mm  
� Damwandplaat, 1,6 mm, kleur wit 
� Voorzien van 2 heftruckgaten, hartafstand 208 cm 

 
 

Technische specificaties 

� Afmeting   ca. 606 x 244 x 272 cm 

� Binnenhoogte plafond  ca. 232 cm 
� Instaphoogte   ca. 16 cm 
� Gewicht   ca. 3.500 kg 
� Vloeroppervlakte bruto  ca. 15 m² 
� Vloeroppervlakte netto  ca. 13 m² 
� Vloerbelasting   3.000 kg/m2 

� Dakbelasting   100 kg/m2 
� Koudemiddel    R404a 
� Systeeminhoud   6 kg 

 

 
Technische aansluitingen 

� Stroom   3~+N+PE, 400 V / 32 A  
� Aansluiting  CEE-Norm 

� Afzekeren op  3 x 20 A 
 


