
230 V/1N/50 Hz

420 (670) W

3 × GN 2/3, h = 40/65 mm

70 mm

6 kg/cyklus

4 kg/cyklus

R 404A

440 × 599,5 × 640 mm

336 × 361 mm

246 mm

L (na hloubku)

ENTRY

s horní deskou

ano

48 kg

Napájení

Příkon (chladící kapacita)

Kapacita

Rozteč vsunů

Zchlazování +90 °C/+3 °C

Zmrazování +90 °C/-18 °C

Chladivo

Rozměry (š × h × v)

Rozměry komory (š × h)

Výška komory

Umístění zásuvů

Elektronický ovládací panel

Provedení

Sonda pro teplotu jádra

Hmotnost

Technická data

entry 2/3

šokové zchlazovače / zmrazovače

entry

46 900 Kč

39 990 Kč
bez DPH

M A D E   I N   I T A L Y

6179902č. artiklu:

1

Ceny jsou uvedeny bez DPH (akční doporučené prodejní ceny jsou ve skupině B).
Platnost: pro objednávky zaslané od 1. 10. do 30. 11. 2019.

akční nabídka

SKVĚLÝ VÝKON - NÍZKÁ SPOTŘEBA   



230 V/1N/50 Hz

560 (880) W

3 × GN 1/1, h = 40/65 mm

70 mm

12 kg/cyklus

6 kg/cyklus

R 404A

645 × 629,5 × 785 mm

541 × 339 mm

301 mm

T (na šířku)

ENTRY

s horní deskou

ano

65 kg

Napájení

Příkon (chladící kapacita)

Kapacita

Rozteč vsunů

Zchlazování +90 °C/+3 °C

Zmrazování +90 °C/-18 °C

Chladivo

Rozměry (š × h × v)

Rozměry komory (š × h)

Výška komory

Umístění zásuvů

Elektronický ovládací panel

Provedení

Sonda pro teplotu jádra

Hmotnost

Technická data

entry 3

šokové zchlazovače / zmrazovače

entry

230 V/1N/50 Hz

790 (1 390) W

5 × GN 1/1, h = 40/65 mm

70 mm

17 kg/cyklus

11 kg/cyklus

R 404A

645 × 629,5 × 835 mm

541 × 331 mm

391 mm

T (na šířku)

ENTRY

s horní deskou

ano

75 kg

Napájení

Příkon (chladící kapacita)

Kapacita

Rozteč vsunů

Zchlazování +90 °C/+3 °C

Zmrazování +90 °C/-18 °C

Chladivo

Rozměry (š × h × v)

Rozměry komory (š × h)

Výška komory

Umístění zásuvů

Elektronický ovládací panel

Provedení

Sonda pro teplotu jádra

Hmotnost

Technická data

entry 5

SKVĚLÝ VÝKON - NÍZKÁ SPOTŘEBA   

SKVĚLÝ VÝKON - NÍZKÁ SPOTŘEBA   

6179905č. artiklu:

6179903č. artiklu:

2

Ceny jsou uvedeny bez DPH (akční doporučené prodejní ceny jsou ve skupině B).
Platnost: pro objednávky zaslané od 1. 10. do 30. 11. 2019.

66 900 Kč

56 990 Kč
bez DPH

59 900 Kč

49 990 Kč
bez DPH

Šokové zchlazovače/zmrazovače řady ENTRY předního evropského výrobce rmy NORMANN (NORTECH) jsou vyráběny z kvalitních komponentů

evropských výrobců, na které jsou kladeny vysoké požadavky na funkčnost, spolehlivost a šetrnost k životnímu prostředí. Zařízení je v provedení

(vnitřní/vnější) z nerez oceli AISI 304 18/10. Je osazeno vzduchem chlazeným agregátem s garantovaným výkonem při max. okolní teplotě +38 °C.

Kompaktní provedení, speciální konstrukce a izolace stěn výrazně snižuje tepelné ztráty, hlučnost zařízení a zvyšují potřebný výkon při minimální 

spotřebě elektrické energie. Hygienické nerezové provedení komory s vyjímatelnými zásuvy. Snadné dotykové elektronické ovládání ENTRY Normann

(barevný displej s přehledným zobrazováním veškerých požadovaných hodnot a nastavení). Vpichová teplotní sonda je standardem (volba přesného

řízení zchlazení/zmrazení dle teploty jádra nebo časové řízení dle daných norem HACCP). Zchlazovací výkon je udáván při použití

GN s hloubkou 40 mm (intenzivní proudění vzduchu s rovnoměrným rozložením teploty v komoře).



3

230 V/1N/50 Hz

980 (1 650) W

7 × GN 1/1, h = 40/65 mm

70 mm

25 kg/cyklus

15 kg/cyklus

R 404A

645 × 629,5 × 1 085 mm

541 × 331 mm

541 mm

T (na šířku)

ENTRY

s horní deskou

ano

89 kg

Napájení

Příkon (chladící kapacita)

Kapacita

Rozteč vsunů

Zchlazování +90 °C/+3 °C

Zmrazování +90 °C/-18 °C

Chladivo

Rozměry (š × h × v)

Rozměry komory (š × h)

Výška komory

Umístění zásuvů

Elektronický ovládací panel

Provedení

Sonda pro teplotu jádra

Hmotnost

Technická data

entry 7

šokové zchlazovače / zmrazovače

entry

230 V/1N/50 Hz

1 250 (1 950) W

10 × GN 1/1, h = 40/65 mm

70 mm

31 kg/cyklus

20 kg/cyklus

R 404A

645 × 629,5 × 1 285 mm

541 × 331 mm

741 mm

T (na šířku)

ENTRY

s horní deskou

ano

96 kg

Napájení

Příkon (chladící kapacita)

Kapacita

Rozteč vsunů

Zchlazování +90 °C/+3 °C

Zmrazování +90 °C/-18 °C

Chladivo

Rozměry (š × h × v)

Rozměry komory (š × h)

Výška komory

Umístění zásuvů

Elektronický ovládací panel

Provedení

Sonda pro teplotu jádra

Hmotnost

Technická data

entry 10

SKVĚLÝ VÝKON - NÍZKÁ SPOTŘEBA   

SKVĚLÝ VÝKON - NÍZKÁ SPOTŘEBA   

6179910č. artiklu:

6179907č. artiklu:

Ceny jsou uvedeny bez DPH (akční doporučené prodejní ceny jsou ve skupině B).
Platnost: pro objednávky zaslané od 1. 10. do 30. 11. 2019.

99 900 Kč

79 990 Kč
bez DPH

77 900 Kč

64 990 Kč
bez DPH

Šokové zchlazovače/zmrazovače řady ENTRY předního evropského výrobce rmy NORMANN (NORTECH) jsou vyráběny z kvalitních komponentů

evropských výrobců, na které jsou kladeny vysoké požadavky na funkčnost, spolehlivost a šetrnost k životnímu prostředí. Zařízení je v provedení

(vnitřní/vnější) z nerez oceli AISI 304 18/10. Je osazeno vzduchem chlazeným agregátem s garantovaným výkonem při max. okolní teplotě +38 °C.

Kompaktní provedení, speciální konstrukce a izolace stěn výrazně snižuje tepelné ztráty, hlučnost zařízení a zvyšují potřebný výkon při minimální 

spotřebě elektrické energie. Hygienické nerezové provedení komory s vyjímatelnými zásuvy. Snadné dotykové elektronické ovládání ENTRY Normann

(barevný displej s přehledným zobrazováním veškerých požadovaných hodnot a nastavení). Vpichová teplotní sonda je standardem (volba přesného

řízení zchlazení/zmrazení dle teploty jádra nebo časové řízení dle daných norem HACCP). Zchlazovací výkon je udáván při použití

GN s hloubkou 40 mm (intenzivní proudění vzduchu s rovnoměrným rozložením teploty v komoře).
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