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Λειτουργικές απαιτήσεις

    Χαρακτηριστικά

Item #:

Project:

Quantity:

www.scotsman-ice.it
www.scotsman-ice.com
www.linevitaki-ice.gr
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   Πιστοποιήσεις

IВажные замечания: Модели и характеристики могут быть 
изменены без уведомления. Данный лифлет предназначен 
только для рекламных целей.
Для получения полной информации, пожалуйста, обратитесь 
к нашим техническим руководствам.

Загрузите бесплатное приложение
Scotsman Ice в 
Apple store
Google play
Windows store

Χωρητικότητα εσωτερικού δοχείου

3 kg

✔ : Ιδανικός συνδυασμός παγομηχανής και δοχείου
● : Δημιουργία εσοχής ολισθητήρα πάγου κατά την τοποθέτηση
CBTxxxxxxxxx: απαιτείται πρόσθετο κάλυμμα δοχείου

ΣΥΝΙΣΤΏΜΕΝΑ ΔΟΧΕΙΑ
Κεφαλή Δοχεία kg

   

Λεζάντα:

R134a

230/50/1
230/60/1

Air cooled

• Παράγει μεμονωμένα διαυγή παγάκια τύπου γκουρμέ. Υγιεινό εξωτερικό 
περίβλημα από πλαστικό ABS. Plug-n-play: δεν απαιτεί υδραυλικά 
εξαρτήματα.

• • Μπορείτε να τοποθετήσετε (εμφιαλωμένο) νερό χειρωνακτικά στη 
δεξαμενή. Ιδανικό για περιοχές με κακή ποιότητα νερού. Η πρόσοψη διαθέτει 
ενδεικτική λυχνία της στάθμης νερού στη δεξαμενή.

• Το νερό που προκύπτει από λιωμένους παγοκύβους στο δοχείο 
αποθήκευσης καταλήγει στη δεξαμενή.

• Απλές και αξιόπιστες ηλεκτρομηχανικές διατάξεις ελέγχου.
• Ροή αέρα εισόδου και εξόδου από την πρόσοψη (μόνο για το αερόψυκτο 

μοντέλο), για εντοιχιζόμενη τοποθέτηση.
• Φίλτρο αέρα συμπυκνωτή με εμπρόσθια πρόσβαση, αφαιρούμενο και 

πλενόμενο (μόνο στο αερόψυκτο μοντέλο).
• Εύκολα προσβάσιμος διακόπτης ON-OFF στην πρόσοψη.
• Πρόσβαση στο δοχείο αποθήκευσης πάγου, με εργονομικό σχεδιασμό, 

και θύρα που καταλήγει σε μη ορατό σημείο. Σύστημα απόσβεσης για την 
κίνηση κλεισίματος της θύρας.
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Αυτόνομη παγομηχανή 10 kg

ACM 25   

     

         

AC M 25

Medium Gourmet 20 g

Ø 30 x H 34 mm

Minimum Maximum

 Θερμοκρασία αέρα 10 38

 Θερμοκρασία νερού 5 38

 Πίεση νερού 1 bar (14 psi) 5 bar (70 psi)

 Ηλεκτρική τάση -10 10



Позиция #:

Проект:

Количество:

Efthimiou S. & E. S.A. LINEVITAKI ICE
Attalias 39-41 & Thirwn, Nikea - Piraeus 
Greece

Tel: + 30.210.5610.711 - Fax: + 30.210.5617.485
E-Mail: info@linevitaki-ice.gr   
www.linevitaki-ice.gr

Αυτόνομη παγομηχανή 10 kg

Α
υτ

όν
ομ

η 
π

αγ
ομ

ηχ
αν

ή 
10

 k
g

Μονάδα μέτρησης: mm

1. ΔΕΣΜΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

ACM 25   

24ωρη παραγωγή πάγου σε kg, σε θερμοκρασία 
περιβάλλοντος °C/θερμοκρασία νερού °C Κατανάλωση ενέργειας* Χρήση 

νερού*
Στιγμιαία 

ισχύς Συμπιεστής
Καλώδια 

κυκλώματος
μέγεθος 

ασφάλειας

Έκδοση Συμπύκνωση
10°C/10°C 21°C/10°C 32°C/21°C kWh/

100 kg
kWh/
24h

l/h W W No. x Ømm2 A
kg kg kg

AC M 25 AE 230/50/1 10 10 9 92.0 6.0 0.3 270 510 3 x 1.0 10

AC M 25 AE 230/60/1 10 10 9 92.0 6.0 0.3 270 510 3 x 1.0 10

(*)  Τα στοιχεία αφορούν συνθήκες θερμοκρασίας περιβάλλοντος 32 °C/νερού 21 °C

Δεδομένα μονάδας Δεδομένα μεταφοράς

Μέγεθος (W x D x H) 380 x 388 x 640 mm Χαρτοκιβώτιο  (W x D x H) 490 x 470 x 740 mm

Καθαρό βάρος 31 kg Βάρος 34 kg


