K Y L M Ä R AT K A I S U T

Kylmähyllykkö
TECTODECK MD5

Energy-efficient ja
Energiatehokas
high-performance
suorituskykyinen
multideck
kylmähyllykkö

TectoDeck MD5 parantaa päivittäistavarakaupan tuote-esittelyä ja
edistää myyntiä

Uudenlaista suorituskykyä
ja tehokkuutta
TectoDeck MD5 on uusi, tilatehokas kylmä-hyllykkö, jossa korkea suorituskyky yhdistyy energiatehokkuuteen, erinomaiseen tilankäyttöön
ja moniin muihin asiakasetuihin. Hyllykkö on
suunniteltu asiakaspalautteen sekä Viessmannin huippulaatua ja -suorituskykyä painottavien
vaatimusten perusteella. Lähtökohtana ovat
olleet kokonaistehokkuus ja kalusteen helppo
asennus, puhdistaminen ja huolto. TectoDeck
MD5-hyllykössä on tuotteiden esillepanoa
parantava integroitu ovimalli ja optimaalisen
tuotenäkyvyyden takaava uusi valaistusratkaisu.

Hyvä tuotenäkyvyys
TectoDeck MD5:ssä on uudenlainen integroitu
ovimalli, joka maksimoi tuotenäkyvyyden ja
tarjoaa 9 % enemmän näkyvää tuotetilaa
aikaisempiin ovellisiin malleihin verrattuna.
Karmittomat ovet ovat saatavana lisävarusteena parantamaan tuotenäkyvyyttä. Tuotevalaistukseen on kiinnitetty erityistä huomiota,
ja LED -valot mahdollistavat hyvän tuotenäkyvyyden sekä varmistavat energiatehokkuuden.
Hyllyvalot on sijoitettu hyllyn etureunaan
antamaan optimaalisen näkyvyyden.

Tilaa säästävä muotoilu
TectoDeck MD5:ssä on tilaa säästävä pohjahöyrystin, joka mahdollistaa jopa 23 % suuremman
tuotevolyymin samalla lattia-pinta-alalla verrattuna takaseinähöyrystin malleihin. Tehokkaan
tilankäytön ansiosta hyllykkö sopii niin pieniin
kuin suuriinkin myymälöihin, joissa tuotemäärän
tulee olla mahdollisimman suuri.

Helppo asentaa, puhdistaa ja
huoltaa
TectoDeck MD5 on suunniteltu huomioiden
asennus ja jokapäiväinen käyttö. Kalusteen
parannettu muotoilu takaa nopean, tarkan ja
laadukkaan hyllyköiden linjauksen. Jäähdytys-putkisto voidaan asentaa helposti kalusteen sisään, ja lisävarusteena on tilattavissa
tehtaalla esiasennetut putket asennusaikaa
nopeuttamaan. TectoDeck MD5:n puhdistus
ja huolto on tehty helpommaksi kuin koskaan
ennen. Kaikki kalusteen puhdistukseen tar-vittavat osat voidaan irrottaa ilman työkaluja,
joten kalusteen käyttö on helppoa. Huollon
helpottamiseksi puhaltimille ja höyrystimelle
on vaivaton pääsy, ja puhaltimet voidaan
tar-vittaessa vaihtaa muutamassa minuutissa.

Korkea suorituskyky ja erinomainen
energiatehokkuus
TectoDeck MD5:n ovellinen malli tarjoaa optimaaliset tuotelämpötilat sekä parasta mahdollista energiatehokkuutta, myös vaativissa
olosuhteissa. Tämä 3M0-luokkaan kuuluva ovellinen kaluste vähentää myymälän aukiolo-aikana
energiankulutusta jopa 77 % verrattuna avohyllyköihin. TectoDeck MD5:n avomalli on myös
suorituskykyinen ja energiatehokas. Sitä on
saatavana 3M1-luokassa erittäin suorituskykyisenä versiona ja 3M2-luokassa energiaoptimoituna versiona. Viessmannin ainutlaatuinen uusi
höyrystinratkaisu estää jään muodostumisen
höyrystimeen ja tarjoaa turvalliset lämpötilaominaisuudet myös vaativissa olosuhteissa. Sekä
kalusteen ovellisessa, että avoimessa mallissa
on vakiovarusteena Viessmannin ainutlaatuinen
patentoitu e-ncore -ilmaverhoteknologia.
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tila integroidun ovimallin
ansiosta
Optimoitu tuotenäkyvyys uudella hyllyvalaistuksella
Tilaa säästävä ja laadukas muotoilu
Suuri hyllyjen kantokyky
Suuri tuotteiden esillepanovolyymi
Suorituskykyinen 3M0,
3M1 ja 3M2–luokissa
Helppo asentaa, puhdistaa ja huoltaa

e-ncore teknologia minimoi
lämpimän ja kylmän ilman
sekoittumisen.

TEKNISE T TIEDOT

1250, 1875, 2500, 3750, päätyhyllyköt 1580, 1780, 1980,
2180

Ulkopituus (mm)

Ulkokorkeus (mm)

2055, 2255

Ulkosyvyys (mm)

790, 890, 1090, päätyhyllyköt 790, 890

Lämpötila-alue

+0... +2 °C ja +2... +4 °C

Refrigerants



R744 (CO2), R448, R134, liuosjäähdytteinen
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TectoDeck MD5 30-89-206











































































TectoDeck MD5 30-89-226









TectoDeck MD5 30-89-226 GD






























TectoDeck MD5 30-109-206


















TectoDeck MD5 30-109-226





























































































































































































































































































VA K I O VA R U S T E E T

__ Patentoitu ilmaverhoteknologia
__ Puhallinhöyrystin- ja paisun__

ta-venttiilit vakiona CO2-kylmäaineille
Energiansäästöpuhaltimet

__ Helposti irrotettavat imuritilät,
__

hunajakenno, katto-osat ja
takaseinä
Sulaveden viemäröintiputki
kalusteen pituisena, ulkohalkaisija 40 mm

__ LED-valot
__ Ylävalaistus
__ Sähkökytkentäkotelo kalusteen
katolla

L I S ÄVA R U S T E E T

Pohjatason ritilävälijakaja

Kulmasuoja, kromattu

__ Lämpömittari
__ Paisuntaventtiilit muille kylmäaineille

__ Lasi- tai peilipääty
__ Välipääty
__ Puskulista päätyyn
__ Konsolihyllyt 300, 400, 450, 500
__

ja 600mm, kolme eri asentoa 0°,
10°, 20°
LED-hyllyvalot

Hyllyn akryylivälijakaja

__ Kannattimet, jakajat jne.
__ Moottoriyöverho
__ Säätöautomatiikka
__ Jatkosarja
__ Hintalistapidike
__ Kulmasuoja
__ Lasiovet
__ Sulatusvastus

Puikkokannattimet ja hylly

HYÖDY T
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TectoDeck MD5 on tilaa säästävä
kylmähyllykkö, joka maksimoi tuotenäkyvyyden, lisää tehokkuutta
ja edistää päivittäistavarakaupan
myyntiä.
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1 Patentoitu ilmaverho
2 Tilaa säästävä ja ainutlaatuinen 		
pohjahöyrystimen muotoilu estää jään
muodostumista
3 Integroitu ovimalli mahdollistaa
tuotteiden optimaalisen esittelytilan
4 Helppo puhdistaa, tasaisemmat
pinnat ja irrotettavat osat
5 Entistä nopeampi linjaus – säästää 		
asennusaikaa

Alankomaat
koelen.viessmann.nl
Belgia
froid.viessmann.be
Espanja
refrigeracion.viessmann.es
Irlanti
cooling.viessmann.co.uk
Iso-Britannia
cooling.viessmann.co.uk
Itävalta
kuehlen.viessmann.at
Latvia
dzesesana.viessmann.lv
Liettua
saldymas.viessmann.lt
Norja
kjol.viessmann.no
Puola
chlodnicze.viessmann.pl
Ranska
froid.viessmann.fr
Ruotsi
kyla.viessmann.se
Saksa
kuehlen.viessmann.de
Suomi
kylma.viessmann.fi
Sveitsi
kuehlen.viessmann.ch
Tanska
koele.viessmann.dk
Venäjä
holod.viessmann.ru
Viro
kylm.viessmann.ee
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