Smart-Line
Hesaplı Buz
Makinesi

buzmat

Uygun Fiyat / İyi Kalite
Smart-Line serisi buz makineleri uygun fiyat-performans oranı ile etkiler.
Buz üretimi için düşük masraflı bir çözüm arayan, düşük buz gereksinimli
kullanıcıların ihtiyaçlarına özel olarak tasarlanmıştır.
Smart- Line ürün hattı WESSAMAT
programındaki diğer buzlardan sadece
görsel olarak farklı değildir. Smart-Line
küçük ila orta gereksinimli kullanıcılar
için daha düşük üretim masrafları
amacıyla tasarlanmış bir buz hazırlama
konseptidir. Oldukça uygun fiyat-performans oranının yanı sıra şunlar da
mevcuttur:
n
n
n
n
n

Buz Hazırlama Sistemi
Smart-Line serisinde çok yaygın olan
püskürtme sistemi kullanılır. Bu düşük
masraflı buz hazırlama tekniği ile
küçük ve orta ihtiyaçlar için, ucuz buz
makineleri üretilebilir. Bu düşük bütçe
konseptinde neden dalga tekniğini
kullanmadığımızın başlıca sebebidir.

Smart-Line
Küçük ve Orta Talepler
için Uygun Fiyatlı Buz
Makinesi

Kompakt ve az yer kaplayan yapı türü
Çekici tasarım
Bakımı kolay plastik gövde
Berrak, silindirik tam buz küpü
Temizliği kolay, değiştirilebilir
püskürtme elemanı

ya da bu buz hazırlayıcı için entegre,
yarı otomatik bir temizlik sistemi.
Düzgün Tasarım
Smart-Line ilk bakıldığında güzel bir
şekil sergiler. Zarif, az yer kaplayan
orantısı ve çekici ön tasarımının yanı sıra
açık gri rengindeki plastik gövde bu
makinenin etkileyici tasarımını oluşturur.

Res. model S 18 L / W

Berrak Tam Buz Küpleri
Smart-Line buz üretim sistemi 27 x
32 mm formatında silindirik tam
buz küpleri üretmektedir. Buz
küpleri berrak ve sağlamdır. Bu seri,
günde 18 kg'lik (yakl. 1000 adet) ile
58 kg'lik (yakl. 3200 adet) arası bir
performans arayan küçük ila orta
ihtiyaçlı kullanıcılar için ucuz
çözümler sunar.

Modeller
Smart-Line buz makineleri hava soğutmalı ve su soğutmalı model olarak temin
edilebilir. Hava soğutmalı tip ideal şekilde serbest duran "Tezgah-üstü cihaz"
olarak kullanılır. Daha yüksek çevre
sıcaklıklarında ve tezgahlardaki entegre
montaj için yeterli soğutma ve optimum
performans göz önünde bulundurulduğunda su soğutmalı (istisna model
S 38 L bkz. tablo) model tavsiye edilir.

Tam buz küpü Ø 27 x 32 mm · Ağırlık 18 g.

Teknik veriler / Performans verileri
Model

Sip.
no

Model1)

Bakım ve Servis Kolaylığı
Yüksek su sertliğinde püskürtme memelerindeki kireç birikintileri önlenemez.
Püskürtme elemanı temizlik işlemi için,
makineden kolayca çıkarılabilir ve
gerektiğinde komple değiştirilebilir.
Hijyenik temizliği daimi
olarak
korumak
için,
Smart-Line serisi buz
makineleri entegre, yarı
otomatik temizlik programı ile eğitimli personel
tarafından temizlenebilir.

Performans2)
Buz küpü/
kg/gün
gün

Stok3)

Ölçüler

kg

(YxGxD) mm

Güç
sarfiyatı
kW

Ağırlık
kg

Taze su tüketimi
Litre / kg buz
Buz hazırlama
Soğutma

S 18 L

2060

Çelik

18

1.000

6,5

617 / 345 / 460

0,29

29

9,5

–

S 18 W

2061

Çelik

18

1.000

6,5

617 / 345 / 460

0,29

29

9,5

16,5

S 38 L**)

2064

P. çelik

38

2.100

17

830 / 495 / 575

0,46

50

4,3

–

S 38 W

2065

P. çelik

38

2.100

17

830 / 495 / 575

0,46

50

4,3

13,0

S 58 L

2066

P. çelik

58

3.200

20

980 / 495 / 575

0,73

54

5,1

–

S 58 W

2067

P. çelik

58

3.200

20

980 / 495 / 575

0,73

54

5,1

14,2

Soğutma: L = Hava soğutmalı, W = Su soğutmalı
**) S 38 L modeli hava soğutmalı modelde de tamamen monte edilebilir.
1)

Kasa kaplamalı çelikten (S 18 modelleri) ya da paslanmaz çelikten (S 38 ve S 58 modelleri) oluşur, stok
haznesi plastiktir.

2)

10°C'lik çevre ve su sıcaklığında buz performansı (EW= Buz küpü) (ve su soğutmalı cihazlarda 20°C'lik
kondansatör sıcaklığı).

3)

Stok haznesinin kg olarak kapasitesi tüm, mevcut hazne hacminin tamamen kullanılmasında anlaşılır.

Yüksekliği ayarlanabilir ayaklar da (seri olarak teslim edilir) dâhil tüm ölçüler (yükseklik).
Hava soğutmalı cihazlar için tavsiye edilen kullanım : 10°C ila 30°C çevre sıcaklığı.
Su soğutmalı cihazlar için tavsiye edilen kullanım : 10°C ila 45°C çevre sıcaklığı.
İçme suyu bağlantısı: Esnek hortum bağlantısı DN 20 (bağlantı cıvatalı R 3/4” iç dişli).
Tüm buz makineler için su çıkışı (cihaz çıkışı): Esnek hortum DN 20.
Elektrik bağlantısı: Seri olarak
230 V/50 Hz (özel gerilimler telim edilebilir).
Teknik değişiklik ya da modelde, ölçülerde ve tasarımda
değişiklik yapma hakkı saklıdır.

