
Titelseite 210 mm

Potenciál energetických úspor 
So systémami Pan-dur pre prístenné vitríny
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       1. Innenseite links aussen 210 mm

eco Style
štandardné nočné rolety
jedna vrstva

horizontálne osvetlenie T8, 76W

eco Style 34
vysoko účinné nočné rolety
jedna vrstva

horizontálne osvetlenie T8, 76W

eco door S
Sklenené dvere s jediným sklom
jedna tepelnoreflexná 
“low-e“ vrstva

horizontálne osvetlenie T8, 76W

Potenciál energetických úspor systém       
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3. Innenseite – Mitte im aufgeklappten Zustand 210 mm     

ca. 70 % ca. 70 %

  
    

  
 

   

   émov Pan-dur pre prístenné vitríny  

eco door Sl
Posuvné dvere
izolačné dvojsklo 
jedna tepelnoreflexná
“low-e“ vrstva
horizontálne osvetlenie T8, 76W

vertikálne osvetlenie T5, 84W

osvetlenie spolu, 160W

eco door d
tepelnoreflexné sklenené 
dvere s izolačným dvojsklom
jedna tepelnoreflexná
“low-e“ vrstva
horizontálne osvetlenie T8, 76W

vertikálne osvetlenie T5, 84W

osvetlenie spolu, 160W 

eco door t
tepelnoreflexné sklenené 
dvere s izolačným dvojsklom
jedna tepelnoreflexná
“low-e“ vrstva
horizontálne osvetlenie T8, 76W

vertikálne osvetlenie T5, 84W

osvetlenie spolu, 160W 
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  2. Innenseite rechts im eingeklappten Zustand  oder:  Einklapper von aussen 207 mm

Pan-dur sa zameriava na vývoj, výrobu a
uvádzanie na trh inovatívnych sy-
stémov pre inteligentné energetické
využitie.

Zvyšovanie energetickej efektívnosti –
vždy na mysli
Od roku 1986, Pan-Dur ponúka technické
know-how, inžiniering a atraktívny dizajn
– potvrdené niekoľkými národnými a
medzinárodnými patentmi.

Systémy Pan-dur pre úsporu energie
prístenných vitrín

v spolupráci s poprednými výrobcami
chladiaceho nábytku, boli systémy pre
úsporu energie od Pan-dur porovná-
vané v podmienkach supermarketu.

Podmienky testu

• Doba trvania: 24 h

• Prevádzková doba: otvorené: 14 h
zatvorené: 10 h

• Podmienky prostredia:
21 ° C / relatívna vlhkosť vzduchu 50%

• Otváranie dverí podľa DIN EN ISO 25
953, 24 otvorov za hodinu

nočné rolety Pan-dur eco Style 
a sklenené dvere eco door umožňujú
zníženie spotreby energie vašej 
prístennej vitríny až o 72%.

Čísla hovoria za seba
Krištáľovo jasné zníženie nákladov energií
a výrazný pokrok v rámci redukovania
emisií CO2. 

ohľaduplnosť k životnému prostrediu –
vylepšuje váš imidž
Ohľaduplnosť k životnému prostrediu
neustále narastá a stáva sa kľúčovou
témou. Systémy pre podporu životného
prostredia sú akceptované a budú 
odmenené priateľskou odozvou zo strany
zákazníkov.

vždy v kontakte s najnovšími trendmi
Aktívne podporujeme ochranu podnebia -
globálne otepľovanie sa musí znížiť.

maximálna energetická účinnosť – chránime naše životné prostredie

Systémy Pan-dur pre úsporu energie prístenných vitrín
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Rückseite 210 mm             

     

okrem potenciálu úspor energie, systémy
Pan-dur ponúkajú aj najvyššiu kvalitu
skladovania a prezentácie tovaru.

Naše riešenia umožňujú menej odmrazo-
vacích cyklov, a tým zaisťujú konštantnú
teplotu a vysokú kvalitu tovaru.

odporúčania pre lepšie výsledky

• Inštalácia moderných riadiacich 
jednotiek vedie k ďalším úsporám

• Teploty chladenia nastavte tak nízko
ako sa len dá a tak vysoko ako je 
potrebné

• Nestavajte váš chladiaci nábytok 
do blízkosti vzduchotechniky a 
ventilačného systému

• Pravidelne kontrolujte vetracie otvory

• Vyberajte nábytok s vysokými 
odparovacími teplotami. Čím vyššia 
odparovacia teplota, tým nižšia 
spotreba energie.

• Používajte energeticky úsporné 
ventilátory

Jednoducho len to najlepšie – pre vás a vašich zákazníkov

      

rekonštruovať chladiaci nábytok s našimi systémami pre úsporu energie sa oplatí!
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