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Afbeeldingen kunnen afwijken van aangeboden model.

Baktec BKL 200 ICE DUO Eco Friendly

Water koelen

Omschrijving
Alle BKL ICE waterkoelers werken volgens hetzelfde
principe: water loopt onder waterleidingdruk door
een spiraal in een waterbad van 0°C en wordt
geforceerd gekoeld door middel van ijs, dat zich
opbouwt langs de wanden van het bad. Het water
komt door het gesloten systeem niet in contact met
open lucht en kan dus niet vervuilen. Het gekoelde
water blijft op een stabiele temperatuur wat de
continue kwaliteit van het deeg bevordert. De
ijswaterkoelers zijn uitgevoerd met een digitale Ice
Mass Sensor (IMS). Hiermee wordt de controle over de
ijsopbouw in de koeler. Het model BKL ICE DUO EF is
voorzien van twee koelbakken en twee koelunits in
plaats van één, dus twee waterkoelers in één!

Wij adviseren u een lokaal installatiebedrijf Baktec
apparatuur te laten installeren.

Technische specificaties
Snelheid Doorloop 12-40 liter/min

(afhankelijk van waterdruk)

Compressor 1 x 1 pk (2 x ½ pk)

Inhoud netto Waterbad 144 liter

(2 x 72 liter)

Temperatuurbereik 0,5°C - 3°C

Wateringang 1 x R½''

Uitvoering RVS

Capaciteit 40-400 liter/uur (water)

Gewicht Ca. 95 kg

Afmeting machine 1000 x 535 x 940 mm (BxDxH)

Aansluiting 230 V, 50 Hz, 2,25 kW
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