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\algemene beschrijving 

Veelzijdigheid en flexibiliteit zijn belangrijke meerwaarden van deze koel-/vriesvariant van drie bij 
drie meter. De unit is in te stellen als koel- of vriescel, uitgerust met afwasbare wanden en voorzien 
van een antislip vloerafwerking. Door het hoge afwerkingsniveau kunt u er bovendien volledig 
conform de geldende HACCP-regelgeving in werken. 
 
 
Standaard uitvoering  

� Inzetbaar als gebruik voor koelen of vriezen 
� Cel voor opslag van gekoelde / diepgevroren producten (niet voor invriezen van grote 

hoeveelheden) 
� Koeling voldoet aan STEK-normen 

� Capaciteit koeling 0  tot 10 graden Celsius 
� Capaciteit vriezer 0 tot -25 graden Celsius 
� Laadvolume 3 europallets elk 80 x 120 cm 
� Binnenbekleding volgens HACCP-voorschriften 
� Spatwaterdichte verlichting: 2 x 60 W (Bully) 
� Antislip vloerafwerking 

� Doorzichtige kunststof strippengordijn als optie 
 
 

Watertechnische voorzieningen 

� 4x Hemelwaterafvoer kunststof 50 mm in hoekkolom van containerchassis 
 
 

Veiligheidsvoorzieningen  

� Insluitalarm; zwaailicht en sirene 

� Slagdrukker t.b.v. noodstop koel- / vriesinstallatie 
� Slagdrukker t.b.v. openen deur     

 
 

Deuren  

� Enkele koelceldeur (100 x 200 cm) 

� Inclusief randverwarming 
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Opbouw constructie dak, wand, bodem  

� Dakopbouw: 
� Gegalvaniseerde damwandplaat, 0,75 mm, diepte 40 mm  

� Stalen constructie uit koker- en gewalste profielen, kleur RAL9002 
� Gegalvaniseerde plaat met polyester coating, 0,6 mm, kleur RAL9002 
� PIR isolatie, 100 mm,  K-waarde 0,22 W/m²K 
� Gegalvaniseerde plaat met polyester coating, 0,6 mm kleur RAL9002 

� Wandopbouw: 
� Gegalvaniseerde plaat met polyester coating, 0,6 mm, kleur RAL9002 

� PIR isolatie, 100 mm,  K-waarde 0,22 W/m²K 
� Gegalvaniseerde plaat met polyester coating, 0,6 mm kleur RAL9002 

� Bodemopbouw: 
� Fortodeck met antislip vloerafwerking, 9 mm, kleur bruin 
� Gegalvaniseerde plaat met polyester coating, 0,6 mm, kleur RAL9002 
� PIR isolatie, 80 mm,  K-waarde 0,28 W/m²K 

� Gegalvaniseerde plaat met polyester coating, 0,6 mm kleur RAL9002 
� Stalen kokerconstructie, geverfd kleur RAL9002 

 
 

Technische specificaties 

� Afmeting  ca. 300 x 300 x 300 cm 
� Instaphoogte  ca. 21 cm 
� Gewicht  ca. 4.000 kg 
� Isolatiewaarde wand K = 0,22 W/m²K 

� Isolatiewaarde vloer K = 0,28W/m²K 
� Isolatiewaarde dak K = 0,22 W/m²K 
� Vloeroppervlakte bruto ca. 9 m² 
� Vloeroppervlakte netto ca. 8 m² 
� Vloerbelasting  500 kg/m2 
� Dakbelasting  100 kg/m2 

� Koudemiddel   R507 
� Systeeminhoud  3 kg 

 
 

Technische aansluitingen 

� Stroom   3~+N+PE, 400 V / 32 A  
� Aansluiting  CEE-Norm 
� Afzekeren op  3 x 20 A 


