Menard RA z vami že 38 let

Debelina izolacije

60/80/100/120/140/160 mm
Sestavljive hladilnice Menar RA izpolnjujejo vse zahteve sodobnega
shranjevanja ohlajenih oziroma zamrznjenih živil. Kvalitena zasnova in
proizvodnja omogoča upoštevanje najstrožjih higiensko sanitarnih
standardov.
Hladilnice so sestavljene iz stenskih, stropnih in talnih panelov.
Paneli in kotni elementi so opremljeni z
utorom kar zagotavljajo
tesne spoje, maksimalno termično
izolacijo in enostavno sestavljanje.
Elementi so na notranji in zunanji
strani protikorozijsko zaščiteni z
večslojnim nanosom
Izbirajo se lahko INOX ali različne RAL barvne kombinacije panelov.
Na robovih so vgrajeni proti udarcem in nizkim
temperaturam odporni PVC profili.

TEHNIČNE ZNAČILNOSTI
Izolacija:
-poliuretan 60 mm koeficient toplotne prehodnosti k: 0.36 W/m2K
-poliuretan 80 mm k:0,27W/m2K
-poliuretan 100 mm k:0,22W/m2K
-poiluretan 120 mm k:0,18 W/m2K
-poliuretan 140 mm k:0,16W/m2K
-poliuretan 160 mm k:0,14W/m2K
-popolna redukcija CFC,
-gostota 40 – 55 kg/m3,
Obloga stenskih in stropnih elementov:
- zunanja obloga – pocinkana pločevina, debeline 0,5 mm lakirana z belim lakom
ali INOX
- notranja obloga – pocinkana pločevina debeline 0,5 mm lakirana z belim lakom
ali INOX
Obloga talnih elementov:
- notranja obloga - pocinkana pločevina, debeline 0,5 mm+vodoodporna limana
plošča prekrita s pohodnim proti zdrsnim aluminijem
Standardna hladilniška vrata:
- vrata krilna s tečaji, možno izbrati desno ali levo odpiranje
- svetla mera vrat 800 ,900,1000,1200 x 2000 mm ali večjih dimenzij drsna vrata
- debelina izolacije vrat 90 mm, obloga kot pri stenskih in stropnih elementih

Dimenzije:
- izvedba hladilnic po naročilu kupca

1100mm
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po končani montaži se namestijo zaključni profili

izdelava po naročilu kupca
visokokakovostni izolativni paneli Brucha
LED rasvetljava
varčni uparjalniki iz alu. ali pvc ohišjem (ECO,LU-VE)
temperaturni režimi hladilnic od -1°C do +12°C
temperaturni režimi zamrzovalnic od -18°C do- 24°C

hladilno zamrzovalne komore Menard RA

Primer postavitve:

Hladilniška vrata za hladilnice
in zamrzovalnice
krilna in drsna dimenzije na željo kupca

krmilni procesor za prikaz in nadzor temperatur
ter krmiljenje vseh funkcij hlajenja
centralni nadzor delovanja in alarmov do 264
hladilnih in zamrzovalnih komor

V podjetju Menard RA d.o.o projektiramo
in izdelujemo vse vrste hladilnih naprav za hlajenje
v živilsko prehrambeni industriji,hlajenje tehnoloških procesov
v industriji ter toplotne črpalke.
Hladilni agregati Menard RA so tipski ali pa narejeni po željah kupca
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