
1 OBECNÉ INFORMACE

1.1 Chladicí vitríny CRW445L, CRW410EL (dále jen “chladničky”, obr. 1) jsou určeny k chlazení, skladování a 
vystavování hermeticky uzavřených potravin a nápojů. Nad chladničkou je prostor pro reklamní poutač (CRW410EL), 
spodní část spotřebiče tvoří základna s chladicí jednotkou. Chladnička je určena k provozu v obchodech a podnicích 
veřejného stravování. Součástí chladničky je (v závislosti na modelu a verzi):

— elektronická řídící a signalizační jednotka (dále jen “řídící jednotka”) určená k nastavení teploty a zobrazování 
dat; tato jednotka se nachází na ovládacím panelu (II, obr. 1);

1.2 Provozní podmínky chladničky:
— teplota okolního vzduchu v rozmezí od +10 °С do + 43 °С;
— relativní vlhkost vzduchu max. 75 %;
— napětí 220-230 V s odchylkou napětí od -15% do +10% jmenovité hodnoty a frekvence (50±1) Hz v 

elektrickém obvodu střídavého proudu.
Odlišné provozní podmínky, včetně teploty okolního vzduchu vyšší než 50 °C, mohou ovlivnit výkon a vlastnosti 

spotřebiče uvedené v tabulce 1.
1.3 Základní technické charakteristiky spotřebiče jsou uvedeny v tabulce 1.
1.4 Po přepravě spotřebiče při teplotě okolního vzduchu pod 0 °C, je nutné před připojením k elektrické síti 

nechat spotřebič alespoň 4 hodiny stát při pokojové teplotě.
1.5 Výrobce si (v důsledku snahy o zdokonalování a modernizaci spotřebiče) vyhrazuje právo na jeho estetické 

a technologické změny bez předchozího upozornění, při garanci zachování jeho hlavních funkcí.

Tabulka 1

TECHNICKÁ SPECIFIKACE CRW445L CRW410EL

Hrubý objem, l 445 410

Čistý objem, l 440 400

Úložná plocha polic, m2 1,60 1,30

Vnitřní teplota, °С Od +1 do +10 Od +1 do +10

Jmenovitá denní spotřeba elektrické energie při teplotě okolního 
vzduchu +25 °C a vnitřní teplotě +8 °С, kW/h
— s vypnutým osvětlením i reklamním poutačem;
— se zapnutým osvětlením i reklamním poutačem;
— s vypnutým osvětlením;
— se zapnutým osvětlením

—
—
1,8
2,2

2,5
2,8
—
—

Jmenovitý příkon, W 300 300

Celkové rozměry, mm

výška 1960 2001,7 

šířka 702 700

hloubka bez 
madla

570 573,9

Prostor před spotřebičem pro bezpečné otevření dveří, m2 0,89 0,89

Klimatická třída SN,N,ST,T

Hmotnost, kg 96 98

Hlučnost, dB(A) 60 60

Chladicí kapalina R134а
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