6225A
Zmrzlinový stroj

MODEL 6225A

Třípákový,pultový s nášlehovými čerpadly.
Elektronické řízení hustoty zmrzliny
Zmrzlinové směsi
Lze používat všechny standardní směsi pro
točenou zmrzlinu, nízkotučné, jogurtové
směsi.
Mrazicí Válec
Dva, 1.7 Litru, každý
Vanička pro zmrlinový mix
Dvě, 10 Litrů každá
Chlazení vaniček udržuje teplotu zmrlinového
mixu cca 4.4ºC (40ºF) jak během provozu, tak i
během nočního režimu.
Indikace nízké hladiny zmrzlinového mixu
V případě, že je ve vaničkách nízká hladina
zmrzlinové směsi, rozsvítí se červená kontrolka
na čelním panelu. Doplňte mix.
Standby
V tomto režimu se udržuje teplota mixu ve
vaničkách a mrazicích válcích 4.4ºC (40ºF) .

50 Hz.
Models

Řízení Mikroprocesorem
Automaticky řídí process mrazení a kontroluje
nastavenou hustotu zmrzliny.
Počítadlo
Počítá vydané množství za den i celkové.
Ukazatel teploty
Teplotu ve vaničkách a válcích lze kontrolovat
na displeji.
Výkon stroje
270 porcí / hodinu
80 gramů / porce, při 4ºC mix & 24ºC okolní
teplotě

Sklopné nože na metle zaručují
větší nášleh a vyšší výkon.
Čerpadlo
Míchadlo
(Optional)

Bezpečnost, ochrana
 Ochrana proti nízké teplotě a přetížení
motoru chrání válec proti zamrznutí.
 Vysokotlaký spínač, proti přetížení kompresoru.
 Tepelná ochrana proti přehřátí motoru.
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Hmotnost
čistá
přepravní

Kg/lb
166 / 366.0
181 / 399.0

Přepravní rozměry
Rozměry
Šířka
Hloubka
Výška
Elektro info
220-240/50/1
208-230/60/1

420
(16.54)
544
(21.42)

350
(13.78)

0.565 CBM / 19.97 CBF

Čistá(mm/in)
553 / 21.8
653 / 25.7
957 / 37.7

Přepravní (mm/in)
620 / 24.4
800 / 31.5
1140 / 44.9

Maximum Minimum
Zatížení
Jištění
16
12
20
15

Poly (P)
Kabelů(W)
3P/5W
3P/3W

Toto zařízení mohlo být vyrobeno s jinou
elektrickou charakteristikou, pro vhodnost
užívání ve Vašich podmínkách prosím
kontaktujte Vašeho dodavatele tohoto zařízení.
Veškeré parametry jsou uvedeny na štítku,
připevněném na stroji.
Poznámka
Na vylepšení stroje se neustále pracuje, proto
uvedené údaje mohou být změněny bez
předchozího upozornění.

Specifikace
Elektrické připojení
Vhodnost připojení stroje upřesní dodavatel
zařízení.
Motor
Jeden motor, 1.25HP
Mrazicí Systém
Hlavní kompresor : Jeden, 3650 BTU/HR, R404A
Oddělený kompresor pro chlazení vaniček :
Jeden, 480 BTU/HR, R134A
(BTU závisí na použitém typu kompresoru )
Vzduchem chlazená kondenzace
Minimální vzdálenost mezi zdí a strojem musí být
větší než 152mm (6”), z důvodu dostatečného
odvětrání stroje.
Doplňky
 Vodní kondenzace
 Řídící systém v Češtiněl
 Držák zmrzlinových kornoutů
 Míchadlo ve vaničce
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