GEMINI

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

STANDARD FITTINGS

chłodzenie statyczne

static refrigeration

agregat wbudowany

integral condensing unit

szyba gięta hartowana, uchylna

curved and tempered front glass, tilt forward

grzałka szyby przedniej

heater of front glass

powierzchnia ekspozycyjna lady z blachy

stainless steel exposition surface

nierdzewnej
komora do przechowywania żywności z blachy

stainless steel storage room

nierdzewnej
granitowy blat roboczy

granite worktop

bok abs (okrągły lub kwadratowy)

abs side cover (round or square)

oświetlenie, pojedyncze, białe 840

top lighting, single, white 840

sterownik elektroniczny

electronic control panel

odmrażanie elektryczne

electric defrost

zasłonki pleksi

perspex covers

odbojnik pcv

pvc bumper

możliwość łączenia w ciągi

multiplexable

es system k sp. z o.o. I ul. Wrzosowa 10, 32 - 340 Wolbrom I tel. +48 32 644 04 00 I fax. +48 32 644 21 82

LADA Z AGREGATEM WBUDOWANYM I PLUG-IN COUNTER

REALIZACJE i PROJECTS

LCG GEMINI
długość bez boków (mm)
lenght without end walls
długość z bokami [mm]
lenght with end walls
pojemność użytkowa [dm3]
total useful capacity

wymiary i SCHEMATICS

1,2

1,5

1,7

2,0

1125

1425

1625

1925

1205

1505

1705

2005

300

380

430

510

czynnik chłodniczy
refrigerant
klasa temperaturowa
temperature class
napięcie zasilania
power supply

URZĄDZENIA CHŁODNICZE I REFRIGERATED CABINETS

r404a
3H1
+1/+10OC
230[v]
50[hz]

10I11

GEMINI SL

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

STANDARD FITTINGS

chłodzenie statyczne

static refrigeration

agregat wbudowany

integral condensing unit

szyba gięta hartowana, uchylna

curved and tempered front glass, tilt forward

grzałka szyby przedniej

heater of front glass

powierzchnia ekspozycyjna lady z blachy

stainless steel exposition surface

nierdzewnej
komora do przechowywania żywności z blachy

stainless steel storage room

nierdzewnej
granitowy blat roboczy

granite worktop

półka szklana wewnątrz lady

glass shelf inside counter

bok abs

abs side cover

oświetlenie, pojedyncze, białe 840

top lighting, single, white 840

sterownik elektroniczny

electronic control panel

odmrażanie elektryczne

electric defrost

odbojnik pcv

pvc bumper

es system k sp. z o.o. I ul. Wrzosowa 10, 32 - 340 Wolbrom I tel. +48 32 644 04 00 I fax. +48 32 644 21 82

LADA Z AGREGATEM WBUDOWANYM I PLUG-IN COUNTER

REALIZACJE i PROJECTS

LCG GEMINI SL
długość bez boków (mm)
lenght without end walls
długość z bokami [mm]
lenght with end walls
pojemność użytkowa [dm3]
total useful capacity

wymiary i SCHEMATICS

1,0

1,2

1,5

1,7

2,0

963

1125

1425

1625

1925

1043

1205

1505

1705

2005

185

220

278

318

376

czynnik chłodniczy
refrigerant
klasa temperaturowa
temperature class
napięcie zasilania
power supply

URZĄDZENIA CHŁODNICZE I REFRIGERATED CABINETS

r404a
3H1
+1/+10OC
230[v]
50[hz]

12I13

GEMINI SL H

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

STANDARD FITTINGS

chłodzenie statyczne

static refrigeration

agregat wbudowany

integral condensing unit

szyba gięta hartowana, uchylna

curved and tempered front glass, tilt forward

grzałka szyby przedniej

heater of front glass

powierzchnia ekspozycyjna lady z blachy

stainless steel exposition surface

nierdzewnej
komora do przechowywania żywności z blachy

stainless steel storage room

nierdzewnej
granitowy blat roboczy

granite worktop

2 półki szklane wewnątrz lady

2 glass shelfs inside counter

bok abs

abs side cover

2 panele oświetleniowe, białe 840

2 lighting panels, white 840

sterownik elektroniczny

electronic control panel

odmrażanie elektryczne

electric defrost

odbojnik pcv

pvc bumper

es system k sp. z o.o. I ul. Wrzosowa 10, 32 - 340 Wolbrom I tel. +48 32 644 04 00 I fax. +48 32 644 21 82

LADA Z AGREGATEM WBUDOWANYM I PLUG-IN COUNTER

REALIZACJE i PROJECTS

LCG GEMINI SL H
długość bez boków (mm)
lenght without end walls
długość z bokami [mm]
lenght with end walls
pojemność użytkowa [dm3]
total useful capacity

wymiary i SCHEMATICS

1,0

1,2

1,5

1,7

2,0

963

1125

1425

1625

1925

1043

1205

1505

1705

2005

192

229

290

303

392

czynnik chłodniczy
refrigerant
klasa temperaturowa
temperature class
napięcie zasilania
power supply

URZĄDZENIA CHŁODNICZE I REFRIGERATED CABINETS

r404a
3H1
+1/+10OC
230[v]
50[hz]

14I15

ORION

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

STANDARD FITTINGS

chłodzenie statyczne

static refrigeration

agregat wbudowany

integral condensing unit

odmrażanie elektryczne

electric defrost

sterownik elektroniczny

electronic control panel

szyba gięta hartowana, uchylna

curved and tempered front glass, tilt forward

grzałka szyby przedniej

heater of front glass

powierzchnia ekspozycyjna lady z blachy

stainless steel exposition surface

nierdzewnej
komora do przechowywania żywności z blachy

stainless steel storage room

nierdzewnej
bok abs (okrągły lub kwadratowy)

abs side (round or square)

granitowy blat roboczy

granite worktop

oświetlenie pojedyncze, białe 840

top lighting, single, white 840

możliwość łączenia w ciągi

multiplexable

zasłonki z pleksi

perspex covers

odbojnik pcv

pvc bumper

es system k sp. z o.o. I ul. Wrzosowa 10, 32 - 340 Wolbrom I tel. +48 32 644 04 00 I fax. +48 32 644 21 82

LADA Z AGREGATEM WBUDOWANYM I PLUG-IN COUNTER

REALIZACJE i PROJECTS

LCO ORION
długość bez boków (mm)
lenght without end walls
długość z bokami [mm]
lenght with end walls
pojemność użytkowa [dm3]
total useful capacity

wymiary i SCHEMATICS

90OINT

90OEXT

1,2

1,5

1,7

2,0

2,5

3,75

-

-

1125

1425

1625

1925

2500

3750

-

-

1205

1505

1705

2005

2580

3830

270

330

380

480

550

660

770

980

czynnik chłodniczy
refrigerant
klasa temperaturowa
temperature class
napięcie zasilania
power supply

URZĄDZENIA CHŁODNICZE I REFRIGERATED CABINETS

r404a
3H1 +1/+10OC
230[v]
50[hz]

16I17

DORADO

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
chłodzenie statyczne / dynamiczne

STANDARD FITTINGS
static / fan assisted refrigeration

agregat wbudowany

integral condensing unit

odmrażanie elektryczne

electric defrost

sterownik elektroniczny

electronic control panel

szyba gięta hartowana, uchylna

curved and tempered front glass, tilt forward

grzałka szyby przedniej

heater of front glass

wnętrze lady z blachy nierdzewnej

stainless steel exposition surface

komora do przechowywania żywności z blachy

stainless steel storage room

nierdzewnej
bok abs

abs side

granitowy blat roboczy

granite worktop

oświetlenie pojedyncze, białe 840

top lighting, single, white 840

szeroki górny profil aluminiowy (200 mm)

wide top aluminium profile

(200 mm)

podświetlenie cokołu dolnego

illumination of front bottom panel

możliwość łączenia w ciągi

multiplexable

zasłonki z pleksi

perspex covers

odbojnik pcv

pvc bumper

dostępna wersja z niską szybą/ mroźnicza/

also available as hot/ freezer/ self-service

grzewcza
es system k sp. z o.o. I ul. Wrzosowa 10, 32 - 340 Wolbrom I tel. +48 32 644 04 00 I fax. +48 32 644 21 82

LADA Z AGREGATEM WBUDOWANYM I PLUG-IN COUNTER

REALIZACJE i PROJECTS

wymiary i SCHEMATICS

wersja statyczna i static version

LCD DODRADO
LCDD DORADO
długość bez boków (mm)
lenght without end walls
długość z bokami [mm]
lenght with end walls
pojemność użytkowa [dm3]
total useful capacity

90O
INT

90O
EXT

1,2

1,5

1,7

2,0

2,5

3,75

-

-

1125

1425

1625

1925

2500

3750

-

-

1205

1505

1705

2005

2580

3830

380

480

550

660

770

980

270

330

czynnik chłodniczy
refrigerant
klasa temperaturowa
temperature class
napięcie zasilania
power supply

URZĄDZENIA CHŁODNICZE I REFRIGERATED CABINETS

r404a
lcd: 3H1 +1/+10oC
lcdd: 3M1 +2/+5oC
230[v]
50[hz]

18I19

TUCANA 01

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

STANDARD FITTINGS

chłodzenie dynamiczne

fan assisted refrigeration

agregat wbudowany

integral condensing unit

szyba podnoszona do góry na siłownikach*

lift up system of front glass*

powierzchnia ekspozycyjna lady z blachy nierdzewnej

stainless steel exposition surface

komora do przechowywania żywności z blachy nierdzewnej

stainless steel storage room

blat roboczy nierdzewny

stainless steel worktop

bok abs

abs side

oświetlenie, pojedyncze, białe 840

top lighting, single, white 840

sterownik elektroniczny

electronic control panel

termometr solarny

digital thermometer

odmrażanie elektryczne

electric defrost

odbojnik metalowy

metal bumper

zawór rozprężny

expansion valve

możliwość łączenia w ciągi

multiplexable

dostępna wersja z niską szybą/ mroźnicza/ grzewcza

also available as hot/ freezer/

*tylko w modułach prostych

*in straight modules only

self-service

es system k sp. z o.o. I ul. Wrzosowa 10, 32 - 340 Wolbrom I tel. +48 32 644 04 00 I fax. +48 32 644 21 82

LADA Z AGREGATEM WBUDOWANYM I PLUG-IN COUNTER

REALIZACJE i PROJECTS

LCT TUCANA 01
długość bez boków (mm)
lenght without end walls
długość z bokami [mm]
lenght with end walls
pojemność użytkowa [dm3]
total useful capacity

wymiary i SCHEMATICS

90OINT

90OEXT

1,25

1,875

2,5

3,75

-

-

1250

1875

2500

3750

-

-

1350

1975

2600

3850

321

176

289

434

580

871

czynnik chłodniczy
refrigerant
klasa temperaturowa
temperature class
napięcie zasilania
power supply

URZĄDZENIA CHŁODNICZE I REFRIGERATED CABINETS

r404a
3M1
0/+4OC
230[v]
50[hz]

20I21

TUCANA SPH

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

STANDARD FITTINGS

chłodzenie dynamiczne

fan asisted refrigeration

agregat wbudowany

integral condensing unit

system szyb sferycznych

spherical system of glass

szyba podnoszona do góry na siłownikach

lift up system of front glass

powierzchnia ekspozycyjna lady z blachy nierdzewnej

stainless steel exposition surface

komora do przechowywania żywności z blachy nierdzewnej

stainless steel storage room

blat roboczy nierdzewny

stainless steel worktop

sterownik elektroniczny

electronic control panel

odmrażanie elektryczne

electric defrost

odbojnik metalowy

metal bumper

zawór rozprężny

expansion valve

termometr solarny

digital thermometer

możliwość łączenia w ciągi

multiplexable

dostępna wersja z grzewcza/ mroźnicza/ niską szybą

also available as hot/ freezer/
self-service

es system k sp. z o.o. I ul. Wrzosowa 10, 32 - 340 Wolbrom I tel. +48 32 644 04 00 I fax. +48 32 644 21 82

LADA Z AGREGATEM WBUDOWANYM I PLUG-IN COUNTER

REALIZACJE i PROJECTS

LCT TUCANA SPH
długość bez boków (mm)
lenght without end walls
długość z bokami [mm]
lenght with end walls
pojemność użytkowa [dm3]
total useful capacity

wymiary i SCHEMATICS

45OEXT

1,25

1,875

2,5

3,75

-

1250

1875

2500

3750

-

1330

1955

2580

3830

176

289

434

580

871

czynnik chłodniczy
refrigerant
klasa temperaturowa
temperature class
napięcie zasilania
power supply

URZĄDZENIA CHŁODNICZE I REFRIGERATED CABINETS

r404a
3M1
0/+4OC
230[v]
50[hz]

22I23

PEGAS 03
REALIZACJE i PROJECTS

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

STANDARD FITTINGS

chłodzenie dynamiczne

fan assisted refrigeration

agregat wbudowany

integral condensing unit

odmrażanie elektryczne

electric defrost

sterownik elektroniczny

electronic control panel

szyby niskie do samoobsługi

short glass for self service

wnętrze lady z blachy ocynkowanej malowanej

powder painted galvanisted exposition

proszkowo

surface

bok abs

abs side

blat roboczy nierdzewny

stainless steel worktop

termometr solarny

digital thermometer

odbojnik pcv

pvc bumper

urządzenie na kółkach

fitted with castors

es system k sp. z o.o. I ul. Wrzosowa 10, 32 - 340 Wolbrom I tel. +48 32 644 04 00 I fax. +48 32 644 21 82

LADA Z AGREGATEM WBUDOWANYM I PLUG-IN COUNTER

REALIZACJE i PROJECTS

lenght without end walls
długość z bokami [mm]
lenght with end walls
pojemność użytkowa [dm3]
total useful capacity
czynnik chłodniczy
refrigerant
klasa temperaturowa
temperature class
napięcie zasilania
power supply

1250
1350
195
r404a

665

długość bez boków (mm)

wymiary i SCHEMATICS

1,25

940

LCP PEGAS 03

3M1
-1/+5OC
230[v]
50[hz]

URZĄDZENIA CHŁODNICZE I REFRIGERATED CABINETS

24I25

LADA Z AGREGATEM WBUDOWANYM I PLUG-IN COUNTER

RYSUNKI TECHNICZNE I TECHNICAL SCHEMATICS

LCD INT90

LCD EXT90

es system k sp. z o.o. I ul. Wrzosowa 10, 32 - 340 Wolbrom I tel. +48 32 644 04 00 I fax. +48 32 644 21 82

RYSUNKI TECHNICZNE I TECHNICAL SCHEMATICS

LCt 01 INT90

LCt 01 EXT90

URZĄDZENIA CHŁODNICZE I REFRIGERATED CABINETS

LCt 01 INT45

Lct 01 EXT45

26I27

LADA Z AGREGATEM WBUDOWANYM I PLUG-IN COUNTER

RYSUNKI TECHNICZNE I TECHNICAL SCHEMATICS

LCO INT90

LCO EXT90

RYSUNKI TECHNICZNE I TECHNICAL SCHEMATICS

LCT Sph EXT45

Więcej modeli lad w katalogu WHITE BOOK
More counters in WHITE BOOK catalogue

TUCANA 01

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

STANDARD FITTINGS

chłodzenie dynamiczne

fan assisted refrigeration

szyba podnoszona do góry na siłownikach*

lift up system of front glass*

powierzchnia ekspozycyjna lady z blachy nierdzewnej

stainless steel exposition surface

komora do przechowywania żywności z blachy nierdzewnej

stainless steel storage room

blat roboczy nierdzewny

stainless steel worktop

oświetlenie, pojedyncze, białe 840

top lighting, single, white 840

sterownik elektroniczny

electronic control panel

odmrażanie elektryczne

electric defrost

odbojnik metalowy

metal bumper

zawór rozprężny

expansion valve

termometr solarny

digital thermometer

możliwość łączenia w ciągi

multiplexable

dostępna wersja z niską szybą/ mroźnicza/ grzewcza

also available as hot/ freezer/

*tylko w modułach prostych

*in straight modules only

self-service

es system k sp. z o.o. I ul. Wrzosowa 10, 32 - 340 Wolbrom I tel. +48 32 644 04 00 I fax. +48 32 644 21 82

LADA NA AGREGAT ZEWNĘTRZNY I REMOTE COUNTERS

wymiary i SCHEMATICS

REALIZACJE i PROJECTS

LCT TUCANA 01
długość bez boków (mm)
lenght without end walls
długość z bokami [mm]
lenght with end walls
pojemność użytkowa [dm3]
total useful capacity

45O
INT

45O
EXT

90O
INT

90O
EXT

1,25

1,875

2,5

3,75

-

-

-

-

1250

1875

2500

3750

-

-

-

-

1350

1975

2600

3850

160

88

321

176

289

434

580

871

czynnik chłodniczy
refrigerant
klasa temperaturowa
temperature class
napięcie zasilania
power supply

URZĄDZENIA CHŁODNICZE I REFRIGERATED CABINETS

r404a
3M1
0/+4OC
230[v]
50[hz]

32I33

TUCANA SPH

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

STANDARD FITTINGS

chłodzenie dynamiczne

dynamic refrigeration

system szyb sferycznych

spherical system of glass

szyby frontowe podnoszone do góry na siłownikach

lift up system of front glass

powierzchnia ekspozycyjna lady z blachy nierdzewnej

stainless steel exposition surface

komora do przechowywania żywności z blachy

stainless steel storage room

nierdzewnej
blat roboczy nierdzewny

stainless steel worktop

odmrażanie elektryczne

electric defrost

odbojnik nierdzewny

stainless steel bumper

zawór rozprężny

expansion valve

lada na cokole lub nogach

pedestal or full base

termometr solarny

digital thermometer

dostępna wersja z niską szybą/ mroźnicza/ grzewcza

also available as hot/ freezer/
self-service

es system k sp. z o.o. I ul. Wrzosowa 10, 32 - 340 Wolbrom I tel. +48 32 644 04 00 I fax. +48 32 644 21 82

LADA NA AGREGAT ZEWNĘTRZNY I REMOTE COUNTERS

REALIZACJE i PROJECTS

LCT TUCANA SPH
długość bez boków (mm)
lenght without end walls
długość z bokami [mm]
lenght with end walls
pojemność użytkowa [dm3]
total useful capacity

wymiary i SCHEMATICS

45O EXT

1,25

1,875

2,5

3,75

-

1250

1875

2500

3750

-

1330

1955

2580

3830

88

289

434

580

871

czynnik chłodniczy
refrigerant
klasa temperaturowa
temperature class
napięcie zasilania
power supply

URZĄDZENIA CHŁODNICZE I REFRIGERATED CABINETS

r404a
3M1
0/+4OC
230[v]
50[hz]

34I35

PEGAS

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

STANDARD FITTINGS

chłodzenie dynamiczne

fan assisted refrigeration

szyba podnoszona do góry na siłownikach*

lift up system of front glass

powierzchnia ekspozycyjna lady z blachy nierdzewnej

stainless steel exposition surface

blat roboczy nierdzewny

stainless steel worktop

odmrażanie elektryczne

electric defrost

odbojnik pcv

PVC bumper

zawór rozprężny

expansion valve

lada na cokole lub nogach

pedestal or full base

*

termometr solarny

digital thermometer

dostępna wersja z niską szybą/ mroźnicza/ grzewcza

also available as hot/ freezer/

*tylko w modułach prostych

*in straight modules only

self-service

es system k sp. z o.o. I ul. Wrzosowa 10, 32 - 340 Wolbrom I tel. +48 32 644 04 00 I fax. +48 32 644 21 82

LADA NA AGREGAT ZEWNĘTRZNY I REMOTE COUNTERS

wymiary i SCHEMATICS

REALIZACJE i PROJECTS

LCP PEGAS
długość bez boków (mm)
lenght without end walls
długość z bokami [mm]
lenght with end walls
pojemność użytkowa [dm3]
total useful capacity

45O
INT

45O
EXT

90O
INT

90O
EXT

1,25

1,875

2,5

3,75

-

-

-

-

1250

1875

2500

3750

-

-

-

-

1350

1975

2600

3850

108

113

215

225

195

290

390

885

czynnik chłodniczy
refrigerant
klasa temperaturowa
temperature class
napięcie zasilania
power supply

URZĄDZENIA CHŁODNICZE I REFRIGERATED CABINETS

r404a
3M1
-1/+5OC
230[v]
50[hz]

36I37

LADA Z AGREGATEM WBUDOWANYM I PLUG-IN COUNTER

RYSUNKI TECHNICZNE I TECHNICAL SCHEMATICS

LCt 01 INT90

LCt 01 INT45

LCt 01 EXT90

Lct 01 EXT45

es system k sp. z o.o. I ul. Wrzosowa 10, 32 - 340 Wolbrom I tel. +48 32 644 04 00 I fax. +48 32 644 21 82

RYSUNKI TECHNICZNE I TECHNICAL SCHEMATICS

LCp int90

LCp ext90

URZĄDZENIA CHŁODNICZE I REFRIGERATED CABINETS

38I39

LADA Z AGREGATEM WBUDOWANYM I PLUG-IN COUNTER

RYSUNKI TECHNICZNE I TECHNICAL SCHEMATICS
LCp int45

LCp ext45

es system k sp. z o.o. I ul. Wrzosowa 10, 32 - 340 Wolbrom I tel. +48 32 644 04 00 I fax. +48 32 644 21 82

RYSUNKI TECHNICZNE I TECHNICAL SCHEMATICS

LCT Sph EXT45

Więcej modeli lad w katalogu WHITE BOOK
More counters in WHITE BOOK catalogue

