CoolCollect
indoor-automaatit
moduuleista

Moduuleista rakennetut automaatit

CoolCollect-automaatti voidaan rakentaa yhdistämällä
eri määrä moduuleja. Moduulin lämpötila soveltuu
joko kylmätuotteille, pakasteille tai huoneenlämmössä
säilytettäville tuotteille. Kaikilla moduuleilla on oma
erillinen kylmäkoneistonsa ja ne ovat pääasiassa varustettu
älylukoilla. User Interface -moduuli toimii automaatin
ohjausyksikkönä.

CoolCollect-automaatteja valmistetaan eri käyttötarkoituksiin
ja asennuskohteisiin. Yleisiä käyttökohteita ovat
päivittäistavarakauppa, kiinteistöyhtiöt, yksityiset nouto- ja
jakeluautomaatit. Älylukkojen sijaan moduulit voivat toimia myös
perinteisellä tai numerokoodilukolla. CoolCollect-automaatti
räätälöidään aina tarkasti asiakkaan tarpeiden mukaisesti.
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User Interface -moduuli
User Interface -moduuli toimii ohjausyksikkönä. Se on
varustettu RFID-lukijalla ja kosketusnäytöllä. Ohjauksen
sisältö räätälöidään asiakkaan tarpeiden mukaan.

2264 mm

Tekniset tiedot
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Rungon väri		
valkoinen RAL9003
Ulkomitat (KxLxS)		
2264 x 350 x 705 mm
Paino			67 kg
Liitäntäteho		
650 W
Jännite			
230 V / 50 Hz
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Lisävarusteet
•
mainosteippaukset

Valmistaja
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Cooler 3D -moduuli
Omakoneellinen moduuli kolmella
kylmälokerolla. Kompaktin kokonsa ansiosta
helppo siirrellä ja asettaa paikkaansa rivistössä.

2265 mm

Tekniset tiedot
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Rungon väri			
valkonen RAL9003
Ulkomitat (KxLxS)			
2265 x 512 x 708 mm
Lokerikon sisämitat (KxLxS)		
3 lokeroa 476-543 x 450 x 513 mm
Lokerikon pohja-ala (LxS)		
406 x 381 mm
Lokerikon tilavuus			
2 lokeroa 125 l
				1 lokero 110 l
Nettopaino			120 kg
Nettotilavuus			360 l
Liitäntäteho			300 W (1.25A)
Sulatus				automaattinen
Lämpötila-alue | 			
-1 ... +5°C		
4.0 kWh/vrk
Energiakulutus			
+4 ... +8°C
2.5 kWh/vrk
(valittavissa käyttökohteen mukaan) +8 ... +12°C
2.5 kWh/vrk
Käyntiaika			13 t/vrk
Äänitaso				<56 dB
Sulake 				10 A
Kylmäaine | Täyttömäärä		
R600a / 102 g
Lämpötilaohjaus			elektroninen termostaatti
				(Dixell XR40CX)
Lauhdutinrakenne			lamellilauhdutin
Höyrystinrakenne			lamellihöyrystin
Ilmastoluokitus			3
Toimintaolosuhteet		
minimi + 16°C
				maksimi + 25°C/60% suht.ilmankosteus
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Lisävarusteet
•
etäohjattava ovien käyttö ja hallinta
•
lämpötilan seuranta
•
lokeroiden LED-sisävalot
•
räätälöidyt lokerokoot (huom! minimi
valmistuserä)
•
oma runkoväri (huom! minimi valmistuserä)
•
lokeroiden nimikointi
•
mainosteippaukset
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Cooler 1D -moduuli
Omakoneellinen moduuli yhdellä ovella, jonka
takana oleva kylmätila jaettu kolmeen osaan.
Yhteen suureen kylmälokeroon mahtuu iso
ostoserä kerralla.

2265 mm

Tekniset tiedot

70

6m

Rungon väri			
valkoinen RAL9003
Ulkomitat (KxLxS)			
2265 x 512 x 706 mm
Lokerikkojen sisämitat (KxLxS)
3 lokeroa 476-543 x 450 x 513 mm
Lokeron pohja-ala (LxS)		
406 x 381 mm
Lokeroiden tilavuus		
3 x 120 l
Nettopaino			120 kg
Nettotilavuus			360 l
Liitäntäteho			300 W (1.25A)
Sulatus				automaattinen
Lämpötila-alue | 			
-1 ... +5°C		
4.0 kWh/vrk
Energiankulutus			
+4 ... +8°C
2.5 kWh/vrk
(valittavissa käyttökohteen mukaan) +8 ... +12°C
2.5 kWh/vrk
Käyntiaika			13 t/vrk
Äänitaso				<56 dB
Sulake				10 A
Kylmäaine | Täyttömäärä		
R600a / 102 g
Lämpötilaohjaus			elektroninen termostaatti
				 (Dixell XR40CX)
Lauhdutinrakenne			lamellilauhdutin
Höyrystinrakenne			lamellihöyrystin
Ilmastoluokitus			3
Toimintaolosuhteet		
minimi +16°C
				
maksimi +25°C / 60% suht. ilmankosteus
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Lisävarusteet
•
etäohjattava ovien käyttö ja hallinta
•
lämpötilan seuranta
•
lokeroiden LED-sisävalot
•
oma runkoväri (huom! minimi valmistuserä)
•
lokeroiden nimikointi
•
mainosteippaukset

Valmistaja
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Freezer 5D -moduuli
Omakoneellinen moduuli, jossa viisi pakastavaa
lokeroa. Kompaktin kokonsa ansiosta helppo
siirrellä ja asentaa rivistöön.

2265 mm

Tekniset tiedot
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Runkoväri			valkoinen RAL9003
Ulkomitat (KxLxS)			
2265 x 572 x 757 mm
Lokerikon sisämitat (KxLxS)		
1 iso lokero: 522 x 450 x 410 mm
				
4 pientä lokeroa: 203-272 x 450 x 410 mm
Lokerikon pohja-ala (LxS)		
450 x 410 mm
Lokerikon tilavuus			
37 - 50 - 96 l
Nettopaino			140 kg
Nettotilavuus			285 l
Liitäntäteho			
825 W (3.6 A)
Sulatus				automaattinen
Lämpötila-alue |
Energiankulutus			
-15 ... -18°C
10 kWh /vrk
Käyntiaika			14,5 t/vrk
Äänitaso				<56 dB
Sulake				10 A
Kylmäaine | Täyttömäärä		
R290
115 g
Lämpötilaohjaus			
elektroninen termostaatti, 2 kpl
Lauhdutinrakenne			lamellilauhdutin
Höyrystinrakenne			lamellihöyrystin
Ilmastoluokitus			3
Toimintaolosuhteet		
minimi + 16°C
				
maksimi + 25°C / 60% suht. ilmankosteus

mm

Lisävarusteet
•
etäohjattava ovien käyttö ja hallinta
•
lämpötilan seuranta
•
lokeroiden LED-sisävalot
•
räätälöidyt lokerokoot (huom! minimi
valmistuserä)
•
oma runkoväri (huom! minimi valmistuserä)
•
lokeroiden nimikointi
•
mainosteippaukset

Valmistaja
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Neutraalit moduulit
Tekniset tiedot
Runkoväri		
valkoinen RAL9003
Lämpötila-alue |
Energiakulutus		
huoneenlämpö,
			ei kylmäkoneistoa
Lämpötilaluokitus		
S

Neutral 8D -moduuli

2265 mm
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Neutral 14D -moduuli

2253 - 2300 mm

Neutral 3D -moduuli

2253 - 2300 mm

Huoneenlämpöisillä lokeroilla varustettuja
moduuleja on 3-, 8- ja 14-ovisina.
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Ulkomitat
(KxLxS)

2265 x 512 x 708 mm

2253-2300 x 1250 x 681 mm

2253-2300 x 1250 x 681 mm

Lokeron
sisämitat
(KxLxS)

3 lokeroa
533-544 x 414 x 615 mm

8 lokeroa
533-544-241 x 624 (418) x 617 mm

14 lokeroa
241-273-260 x 624(418) x 617 mm

Nettotilavuus

507 l

1438 l

1438 l

Nettopaino

90 kg

220 kg

220 kg

Lisävarusteet
•
etäohjattava ovien käyttö ja hallinta
•
lokeroiden LED-sisävalot
•
räätälöidyt lokerokoot (huom! minimi
valmistuserä)
•
oma runkoväri (huom! minimi valmistuserä)
•
lokeroiden nimikointi
•
mainosteippaukset

Valmistaja

Coolcenter Forssa Oy
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Neutral 24D UI -moduuli
Moduuli, jossa 24 huoneenlämpöistä lokeroa ja
User Interface -ohjausyksikkö keskellä.

1990 mm

Tekniset tiedot

68

0
25

Runkoväri			valkoinen RAL9003
Ulkomitat (KxLxS)			
1990 x 1250 x 681 mm
Lokeron sisämitat (KxLxS)		
24 lokeroa
				
251-271 x 165 x 617 mm
Nettotilavuus			1438 l
Nettopaino			220 kg
Lämpötila-alue |
Energiakulutus			huoneenlämpö,
				ei kylmäkoneistoa
Lämpötilaluokitus			S
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Lisävarusteet
•
etäohjattava ovien käyttö ja hallinta
•
lokeroiden LED-sisävalot
•
räätälöidyt lokerokoot (huom! minimi
valmistuserä)
•
oma runkoväri (huom! minimi valmistuserä)
•
lokeroiden nimikointi
•
mainosteippaukset

Valmistaja
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Combi 1D -moduuli
Omakoneellinen yhdistelmäkaappi, jossa yhden
ison oven takana erillinen pakaste-, kylmä- sekä
huoneenlämpöinen lokero. Mahdollistaa ison
ostosmäärän noudon yhdestä moduulista.

2258 mm

Tekniset tiedot
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Runkoväri			valkoinen RAL9003
Ulkomitat (KxLxS)			
2258 x 586 x 957 mm
Sisämitat (KxLxS) 		
1 pakastelokero 362 x 404 x 605 mm
				
1 kylmälokero
743 x 404 x 605 mm
				
1 huoneenlämpö 428 x 505 x 732 mm
Lämpötila-alueet			
15...-18°C
				-1...+5°C
				huoneenlämpö
Äänitaso				<56 dB
Sulake				10 A
Netopaino
		225 kg
Nettotilavuus			pakastelokero
88 l
				kylmälokero
181 l
				huoneenlämpö
249 l
Liitäntäteho			
1125 W (4.9 A)
Sulatus				automaattinen
Kylmäaine | Täyttömäärä		
pakastelokero
R290
66 g
				kylmälokero
R600a 90 g
Lämpötilaohjaus			elektroninen termostaatti
Lauhdutinrakenne			lamellilauhdutin
Höyrystinrakenne			lamellihöyrystin
Ilmastoluokitus			
3
Toimintaolosuhteet		
minimi + 16°C
				
maksimi + 25°C / 60% suht. ilmankosteus
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Lisävarusteet
•
etäohjattava ovien käyttö ja hallinta
•
lämpötilan seuranta
•
lokeroiden LED-sisävalot
•
oma runkoväri (huom! minimi valmistuserä)
•
lokeroiden nimikointi
•
mainosteippaukset
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Lisävarusteena oma runkoväri
Moduulien runkoväri on valkoinen RAL9003.
Lisävarusteena moduulit ovat saatavina myös omalla runkovärillä.
Kuvassa valkoinen ja harmaa. Lokeroiden sisäväri on aina valkoinen.
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