MINIBOX

Productbeschrijving

De Minibox is een kleine modulaire koelcel voor particuliere
doelgroepen die producten in een gekoelde ruimte wensen te
bewaren. Deze toepassing kan eenvoudig worden geïntegreerd
op plaatsen met beperkte afmetingen.
Dankzij de modulaire opbouw en de eenvoudige installatie kan
de Minibox eenvoudig toegepast worden voor privégebruik als
ook voor commercieel gebruik op kleinere schaal zoals bij
bakkerijen, supermarkten, apotheken, catering en restaurants.
Of u nu op zoek bent naar een temperatuur gecontroleerde
omgeving om uw beste wijnen en voedsel te bewaren in een
koude omgeving of u wilt een koel- en vriescel hebben voor uw
privé-evenementen: de Minibox is de meest geschikte
oplossing. Het kan ook worden gebruikt voor MKB bedrijven die
hun voorraadbeheer zorgvuldig dienen bij te houden, maar de
benodigde ruimte voor een grotere installatie niet hebben.

Technische Gegevens

Beschrijving

Geïsoleerde panelen met een kern van PUR-schuim in modulaire
afmetingen

Modulemaat

300 mm

Paneeldikte / deurdikte

80 mm

Paneelsluiting

Speciaal sluitsysteem aangebracht in het paneel tijdens de injectie van
het schuim

Afmetingen

min. 900 mm x 900 mm; max. 2400 mm x 4500 mm

Hoogte

2100 mm of 2400 mm (buitenmaat)

Nuttige doorgang

700 mm breed x 1940 mm of 2240 mm hoog

Deur (opening totale hoogte)

Draaideur met slot aan de linker- of rechterzijde, centrale deurklink met
sleutel, met interne noodontgrendeling en twee scharnieren.
Drukvereffeningsventiel en roosterprofielen onder vloerpaneel voor
negatieve temperaturen op aanvraag.

Coating, interne wanden, plafond Verzinkte gelakte staalplaat, wit, RAL 9002, RAL 9006 of RAL 9010.
Totale dikte van 0,63 mm.

Vloer

Standaard
- Grijze kunststofcoating op gegalvaniseerde staalplaat dikte 1 mm,
voorzien van beschermfolie
Optioneel
- Multiplex van 9 mm dikte met glasvezelversterkte fenolhars antisliplaag
- Multiplex van 9 mm dikte, met RVS 5WL dikte 0,8 mm, RVS 304-R13

Lambdawaarde

0,0223 W/m.K - EN 12667 - na 9 weken

Brandreactie

Panelen en deuren B-s3, d0 volgens NF EN 13501-1

Installatie

De Minibox is snel en eenvoudig te monteren. Alle
verpakkingen zijn voorzien van een uitgebreide
installatiehandleiding.
Het oppervlak waarop de vloerpanelen geplaatst
worden, moet waterpas en vlak zijn. De panelen
worden aan elkaar vastgemaakt met behulp van het
unieke sluitsysteem dat tijdens de injectie van het
schuim is aangebracht. Het sluitsysteem verbindt met
een draai- en trekbeweging de panelen tweemaal aan
elkaar.
De deur is demonteerbaar.

Minibox Voordelen
- Praktische en
ergonomische oplossing

- Snelle en eenvoudige
installatie
- Grote keuze aan modellen
en toebehoren

Productassortiment

Afhankelijk van het gebruik van de Minibox kunnen twee types worden aangeboden:
- De Minibox MHF voor positieve temperaturen
- De Minibox MHD voor 0°C tot -25°C met roosterprofielen onder vloerpaneel (optioneel) en
drukverreffingsventiel (optioneel).
Geschikt voor conservering van producten die reeds zijn ingevroren en de opslag van diepvriesproducten.

