
GENEL ÖZELLİKLER 

DT FLY-390 B BLOK KAPAKLI AŞI DOLABI 

1. Cihaz 220 V / 50 Hz şebeke gerilimi ile çalışmalıdır. 
2. Cihaz, 0/+10°C çalışma aralığında istenilen sıcaklık değerlerine 0,1°C hassasiyetle ayarlanabilmelidir.  
3. Cihazın iç hücresi yapısı kolay temizlenebilir ABS malzemeden imal edilmiş olmalıdır.  
4. Cihazın dış gövdesi galvanize çelik üzeri elektrostatik toz boyalı olmalıdır. 
5. Hücre içerisinde 5 adet plastik kaplamalı çelik tel raf bulunmalı ve rafların yüksekliği kullanıcının isteğine 

göre ayarlanabilmelidir. 
6. Cihaz, evaporatör verimliliğini korumak için otomatik defrost sistemine sahip olmalıdır. 
7. Cihazın kontrol sistemi kullanım kolaylığı açısından üst tarafta yer almalıdır. 
8. Cihazın kabin içi sıcaklık değeri 0,1°C hassasiyetle ayarlanabilmelidir. 
9. Cihazın dijital mikroişlemci tabanlı sıcaklık kontrol cihazı dokunmatik tuşlara sahip olmalıdır.  
10. Cihaz, soğuk ışık veren, uzun ömürlü ve enerji tasarruflu kabin içi LED aydınlatma sistemine sahip olmalı,  

iç aydınlatma fonksiyonu kontrol panelinden tek tuş ile kontrol edilebilmelidir. 
11. Cihazın sıcaklık sensörleri 0,5≤ ölçüm hassasiyetine sahip olmalıdır.  
12. Cihaz, hücre içinde ±1,5°C eşit ısı dağılımını sağlayan fanlı soğutma sistemine sahip olmalıdır. 
13. Cihazın alarm sistemi ; alt ve üst sıcaklık limitleri aşıldığında, kapı açık kaldığında ve sıcaklık sensör arıza-

sında sesli ve görsel olarak kullanıcıyı uyarmalıdır. 
14. Cihaz, kolay temizlenebilir ve çıkarılabilir manyetik kapı contasına sahip olmalıdır. 
15. Cihaz, mükemmel ısı izolasyonu sağlayabilmesi için içerisine poliüretan enjekte edilmiş blok kapılı olmalı-

dır.  
16. Cihazın kapısı kilitlenebilir olmalıdır. 
17. Cihaz, çevre dostu HCFC içermeyen, yüksek yoğunlukla enjekte edilmiş C-PENTANE 40 mm. poliüretan 

izolasyon duvarlarına sahip olmalıdır. 
18. Cihaz, servis kolaylığı ve soğutma verimliliği sağlayan aşağıda konumlandırılmış soğutma grubuna sahip 

olmalıdır. 
19. Cihaz, CFC içermeyen R134a soğutucu akışkan gaz ile çalışan termal korumalı, sessiz ve titreşimsiz 

hermetik tip kompresöre sahip olmalıdır.  
20. Cihaz, maksimum +43ºC %65 nem ortam sıcaklığına kadar çalışabilmelidir. 
21. Cihaz, kolay hareket kabiliyeti için tek yönlü mini tekerlek sistemine sahip olmalıdır.  
22. Cihazın iç hacmi bürüt 390 litre olmalıdır. 
23. Cihazın dış ölçüleri, 590x620x1885 mm. ; iç ölçüleri 510x470x1575 mm olmalıdır. 
24. Cihaz firma üretim, tasarım, işçilik ve servisten kaynaklanan montaj hatalarına karşı 2 yıl ücretsiz ; 10 yıl 

ücreti mukabilinde servis ve yedek parça garantisine sahip olmalıdır. 
25. Cihaza ait CE belgesi mevcut olmalıdır. 
26. Üretici firma ISO 9001, ISO 13.485, TSE (HYB) Hizmet Yeterlilik belgelerine sahip olmalıdır. 
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Çalışma aralığı °C +2°C / +8°C 
Hacim Net / Brüt Lt 365/390 
UBB kodu   Yok 
Ayarlanmış ısı °C 4 
İç ölçüler ( G x D x Y ) cm 51 x 47 x 156 
Dış ölçüler ( G x D x Y ) cm 60 x 61 x 189  
Dijital Kontrol   Var 
Soğutucu Gaz   R134a 
Alarm (ısı)   Var 
İç aydınlatma   Var 
İç gövde   Plastik 
Kapı kilidi   Var 
Defrost   Otomatik 
Raf Sayısı Adet 5 
Ağırlık Net/Brüt Kg 75 /80 
Tekerlek   2 ön rotil  
Menşei   Türk Malı 


