
Încercaţi o creştere a 
vânzărilor şi în magazinul 
dumneavoastră. Lăsaţi-ne
 să vă oferim o eficienţă 
neegalată la nivel de energie, 
precum şi costuri scăzute de 
funcţionare.

www.aht.at

SALZBURG
Lăzi frigorifice pentru păstrarea produselor congelate si refrigerate. 
Gata de utilizare. 

ISO 9001
ISO 14001



Beneficiile cheie
•  Disponibilitatea de utilizare imediată

•  Oferă condiţii perfecte de depozitare

•   Economie mai mare de energie care poate fi obţinută comparativ 
cu lazile frigorifice obişnuite, descoperite

• Volum net mai mare ce permite expunerea mai multor produse

•  Costuri reduse de investiţie şi de funcţionare

•  Profitabilitate îmbunătăţită pe metru pătrat

• Sistem de refrigerare fără necesitatea întreţinerii

•  Funcţionare silenţioasă şi emisii reduse de căldură

Opţiuni flexibile de locaţie
• Ca unitate autonomă

• În lanţ cu alte lăzi

• Într-un bloc de lăzi

•  Maximizează utilizarea suprafeţei pardoselii
cu o ladă finală 

• Poate fi instalată fie sub rafturi, fie integrată în sistemele de rafturi existente

Intervale de temperatură
• Răcire: de la +3 °C la +15 °C

• Congelare: de la –18 °C la -23 °C

•  Refrigerare carne şi carne tocată: de la 0 °C la +2 °C
Aceasta este posibilă datorită tehnologiei de 
refrigerare continuă

Modelul SALZBURG. Renumitul design de calitate al acestui model de răcitoare şi congelatoare, cu capace glisante 
de sticlă dreaptă, l-au transformat în standardul industriei. Răcitoarele şi congelatoarele gata de utilizare SALZBURG 
de la AHT vă oferă un design puternic şi o zonă mare de expunere a mărfurilor, cu capace glisante de sticlă. 
Acest sistem de refrigerare cu capacitate impresionant de mare nu implică întreţinerea şi va reduce 
timpul, efortul şi costurile implicate în întreţinerea lăzilor. Mai mult, tehnologia AHT de refrigerare 
binecunoscută va asigura stocarea produselor dumneavoastra la temperatura 
ideală. Acest lucru este imperativ pentru client şi îl veţi putea oferi de 
acum datorită modelului nostru SALZBURG.

Conceput pentru mărirea vânzărilor 
şi reducerea costurilor de funcţionare.
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* Nu ezitaţi să ne solicitaţi catalogul cu accesorii.* Nu ezitaţi să ne solicitaţi catalogul cu accesorii.

Accesorii*
• Capace pentru aranjare pe un rând

•  Unitate de iluminare disponibilă în versiuni diferite

•  Separatoare şi unităţi de bază pentru o mai buna prezentare

• Bare de protecţie la impact disponibile în diferite culori

• Scuturi care previn scurgerea apei şi acumularea prafului sub lăzi



Supus modificărilor tehnice şi erorilor de tipar. Versiune: 08/2007

Date tehnice SALZBURG
83/175 (–)

SALZBURG
83/175 (U)*
+/S/–

SALZBURG
83/210 (–)

SALZBURG
83/210 (U)* 
+/S/–

SALZBURG
83/250 (–)

Capacitate totală litri 672 672 829 829 1008

Capacitate netă conform EN 23953** litri 577 (545) 580/375/577 713 (674) 726/462/713 865 (822)

Zonă totală expunere (TDA) m2 1,07 1,07 1,39 1,39 1,59

Clasifi care conform EN 23953** 3L1 (4L1) 3S/3S/3L1 3L1 (4L1) 3S/3S/3L1 3L1 (4L1)

Intervale de temperatură ambientală** °C +16 la +25 (30) +16 la +25 (30) +16 la +25 (30) +16 la +25 +16 la +25 (30)

Intervale de temperatură interioară °C –18 la –23 +3 la +15/0 la +2
–18 la –23

–18 la –23 +3 la +15/0 la +2
–18 la –23

–18 la –23

Nivel zgomot la 1 m distanţă dB(A) 43,8 43,8 43,8 43,8 43,8

Date  electrice

Voltaj/frecvenţă  nominale V/Hz 220–240/50 220–240/50 220–240/50 220–240/50 220–240/50

Consum electric nominal W 400 430/430/400 400 430/430/400 455

Consum electric iluminare A 2,3 2,5/2,5/2,3 2,3 2,5/2,5/2,3 3,1

Curent nominal A 16 16 16 16 16

Protecţie siguranţe IP 21 IP 21 IP 21 IP 21 IP 21

Consum energie (la 25 °C) kWh/24 h 7,4 2,1/4,4/7,4 7,9 3,0/4,7/7,9 9,7

Lungime cablu de alimentare electrică mm 1750 1750 1750 1750 1750

Date refrigerare

Tip agent frigorifi c R404A R404A R404A R404A R404A

Greutate agent frigorifi c g 220 220 250 250 300

Presiune maximă de funcţionare bar 30 30 30 30 30

Dimensiuni

Lungime exterioară/interioară mm 1750/1620 1750/1620 2100/1970 2100/1970 2500/2370

Adâncime exterioară/interioară mm 800/670 800/670 800/670 800/670 800/670

Înălţime acces faţă/înălţime exterioară mm 830/668 830/668 830/668 830/668 830/668

Înălţime depozitare*** mm 578 (551) 610/510/578 578 (551) 610/510/578 578 (551)

Greutate netă (exclusiv ambalajul, inclusiv accesoriile interne pentru 

procesul de răcire)****

kg 106 123 121 138 142

Greutate totală (inclusiv ambalajul şi accesoriile interne pentru 

procesul de răcire)****

kg 117 134 133 150 158

  *  Ladă frigorifică universală: Folosită in mod obişnuit pentru carne tocată – aceasta poate fi utilizată atât în intervalul negativ, precum şi în cel pozitiv de temperatură. Lada frigorifică acoperă toate cele trei 
intervale ale temperaturii de refrigerare de la + 3 °C la +15 °C / carne şi refrigerare carne tocată de la 0 °C la +2 °C / congelare de la -18 °C la -23 °C.

  ** Lăzile pot funcţiona până la o temperatură ambientală de 30 °C la marcajul inferior de capacitate. Valorile pentru 30 °C sunt specificate între paranteze.
   *** Marcajul de capacitate corespunde înălţimii coşurilor pentru refrigerarea cărnii tocate.
     **** Accesoriile interne pentru procesul de răcire constau dintr-un dispozitiv de montare pentru ventilator, conducte de aer şi coş.
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AHT Cooling Systems GmbH · 8786 Rottenmann · Austria · Tel. +43/ (0) 36 14/24 51-0 · Fax +43/ (0)36 14/24 51-8 · Email office@aht.at

ISO 9001, ISO 14001


