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Ražojuma informācijas lapa
KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (EU) 2019/2016, KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (EU) 2021/340

Aukstumiekārtas veids: Ver�kālais saldētājs

Iekārta ar zemu trokšņa līmeni: Nē Konstrukcijas veids: brīvi stāvošs

Vīna uzglabāšanas iekārta: Nē Cita veida aukstumiekārta: Jā

Vispārējie izstrādājuma parametri:

Parametrs Vēr�ba Parametrs Vēr�ba

Vispārējie izmēri
(milimetros)

Augstums 845

Kopējais �lpums (dm³ vai l) 86Platums 560

Dziļums 579

EEI 100 Energoefek�vitātes klase E

Gaisvadītā trokšņa emisijas (dB(A) re 1 pW) 40 Gaisvadītā trokšņa emisijas klase C

Gada enerģijas patēriņš (kWh/gadā) 165 Klimata klase:
 Mērenā, Paplašinātā

mērenā, Subtropu,
Tropu

Minimālā apkārtējās vides temperatūra (°
C), kurai piemērota dzesēšanas iekārta 10

Maksimālā apkārtējās vides temperatūra (°
C), kurai piemērota dzesēšanas iekārta 43

Ziemas iesta�jums

Nodalījuma parametri:

Nodalījuma �ps

Nodalījuma parametri un vēr�bas

Nodalījuma �lpums
(dm³ vai l)

Ieteicamie
temperatūras

iesta�jumi op�mālai
pār�kas uzglabāšanai

(ºC) Šie iesta�jumi
nedrīkst būt
pretrunā IV

pielikuma 3. tabulā
noteiktajiem
uzglabāšanas

apstākļiem

Saldēšanas jauda
(kg/24h)

Atkausēšanas veids
(automā�ska

atkausēšana = A,
manuāla

atkausēšana = M)

Pieliekamā nodalījums Nē  -  - - -

Vīna uzglabāšana Nē - - - -

Pagraba nodalījums Nē - - - -

Svaigas pār�kas nodalījums Nē - - - -

Dzesināšanas nodalījums Nē - - - -

Bezzvaigznītes nodalījums vai
ledus gatavošanas
nodalījums

Nē - - - -

Vienas zvaigznītes
nodalījums Nē - - - -

Divu zvaigznīšu nodalījums Nē - - - -

Trīs zvaigznīšu nodalījums Nē - - - -

Četru zvaigznīšu nodalījums Jā 86,0 -18 4,0 M

Divu zvaigznīšu sekcija Nē - - - -

Nodalījums ar maināmu
temperatūru

Nē - - - -

Četru zvaigznīšu nodalījums

Ātrās sasaldēšanas funkcija Nē

Gaismas avota parametri:

Gaismas avota �ps Izmantotā apgaismojuma tehnoloģija:

Energoefek�vitātes klase

Papildus informācija:

Tīmekļa saite uz piegādātāja �mekļvietni, kur atrodama Komisijas Regulas (ES) 2019/2019 pielikuma punktā 4(a) minētā informācija:
h�ps://www.gorenjegroup.com


