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728555 (HB4CN) koelwerkbank 265 liter, 4
laden 1/2, voor 1/1 GN

Koelwerkbank met ingebouwd koelaggregaat aan de linkerzijde.
Temperatuur -2/+10°C. De binnenzijde heeft ronde hoeken en de
buitenzijden zijn glad uitgevoerd voor eenvoudige reiniging.
Uitgevoerd zonder bovenblad voor plaatsing onder een doorgaand
werkblad.
In- en uitwendig vervaardigd van roestvrijstaal AISI304. Inwendige
achterwand van aluminium voor goede koude geleiding.
Dubbelwandig en geïsoleerd met 50 mm CFK vrije polyurethaan met
milieu vriendelijk cyclopentaan gasinjectie. Bodemplaat uit één stuk
met afgeronde hoeken en afvoeropening voor lekwater. Laden met
gesloten bodem en geperforeerde zijkanten, roestvrijstalen
telescoopgeleiders, verzonken greeplijst en magneetbandsluiting.
IP21 waterdicht bediening paneel op het front met digitale
thermometer en elektronische thermostaat. Alarmering voor te hoge
of te lage temperatuur en voor storing aan de temperatuurvoeler.
Geventileerde koeling voor gelijkmatige temperatuur. De
koelinstallatie is gemonteerd op een slede met afneembaar front.
Aggregaat met gecoate verdamper, automatische ontdooiing en
heet gas smeltwaterverdamper. Koelmiddel R404A. Geplaatst op
150-200 mm hoge roestvrijstalen stelpoten.

Uitvoering
• Uitgevoerd met een digitaal bedieningspaneel.
• Geforceerde luchtcirculatie voor goede koeling en

een gelijkmatige temperatuurverdeling.
• Gekoeld compartiment geschikt voor 1/1 GN

containers.
• Conform de EG-vereisten inzake veiligheid.
• Automatische verdamping van dooiwater.
• Regelbare temperatuur van -2°C tot +10°C voor de

opslag van vlees, vis en zuivelproducten.
• Tropenbestendig (voor omgevingstemperatuur tot

+43°C).
• Dit apparaat is bedoeld voor gebruik bij

omgevingstemperaturen tot 40°C.

Constructie
• Voor eenvoudige service zijn de belangrijkste

componenten via de voorzijde bereikbaar.
• Ontwikkeld en geproduceerd in een ISO 9001 en

ISO 14001 gecertificeerde fabriek.
• Geplaatst op 150 mm hoge stelpoten.
• Afgeronde inwendige hoeken voor eenvoudige

reiniging.
• De inwendige en uitwendige deur en de voor- en

zijpanelen van roestvrijstaal AISI304. Verdamper
van aluminium.

• Voorbereid voor een afvoerpijp.
• Geïsoleerd met 50 mm dik polyurethaanschuim

met hoge dichtheid. Voor schuimen is
milieuvriendelijk cyclopentaan gebruikt.

• CFC en HCFC vrij.



Concept Line
Koelwerkbank Concept, 265 lt, 4

laden, zonder bovenblad

Concept Line
Koelwerkbank Concept, 265 lt, 4 laden, zonder bovenblad

Het bedrijf behoudt het recht de producten te modificeren

2016.07.19

Front aanzicht

Zij aanzicht

EI = Elektrische aansluiting

Boven aanzicht

Elektra
Voltage

728555 (HB4CN) 230 V/1 ph/50 Hz 
Elektrisch vermogen
maximaal 0.267 kW 
Stekker type Euro 
Energieverbruik, min, max 0 - 4.16 kW/h 

Algemene gegevens
Bruto Inhoud 265 lt 
Netto Inhoud 128 lt 
Uitwendige afmetingen,
lengte 1238 mm 
Uitwendige afmetingen,
hoogte 800 mm 
Uitwendige afmetingen,
breedte 700 mm 
Gewicht, netto 122.4 kg 
Geluidsniveau 55 dB(A) 
Aantal laden 4x1/2 

Overige gegevens
Controle type Digitaal 
Compressor vermogen 1/3 pk 
Koelmiddel R404a 
Temperatuur, minimaal -2 °C 
Temperatuur, maximaal 10 °C 
Isolatie 50 mm (Cyclopentaan) 
Klimaat klasse 5 

Productinformatie (in overeenstemming met EU
Wetgeving 2015/1094)
Energieklasse (in
overeenstemming met EU
Wetgeving 2015/1094): C 
Energieverbruik (in
overeenstemming met EU
Wetgeving 2015/1094): 803kWu/jaar 
Klimaatklasse (in
overeenstemming met EU
Wetgeving 2015/1094) Zware belasting (kl.5) 
EEI index (in
overeenstemming met EU
Wetgeving 2015/1094): 37,93 

Optionele accessoires
• 4 ZWENKWIELEN, 2 met rem, Ø 125mm, met

tussenstuk 45mm, voor een werkhoogte van
900 mm 

PNC 880025 ❑

• BOVENBLAD VLAK, MET OPSTAANDE
RAND, voor 2-deurs Benefit/Concept koel
werkbank 265lt

PNC 880097 ❑

• LADENSET MET 3 LADEN, voor directe
belading of 1/1-100GN, voor Concept
koelwerkbank (niet voor vrieswerkbank)

PNC 880115 ❑

• LADENSET MET LADE EN FLESSENLADE,
lade voor directe belading of 1/1-100GN,
voor Concept koelwerkbank (niet voor
vrieswerkbank)

PNC 880126 ❑

• SLOT per draaideur of lade, voor Concept
koelwerkbanken

PNC 880130 ❑
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• BOVENBLAD VLAK voor 2-deurs
Benefit/Concept koel werkbank 265lt

PNC 880194
❑

• CONNECTIESET VOOR HACCP
REGISTRATIE, (IR33 Carel) voor een
digitale koel-vrieskast of koel-vries
werkbank

PNC 880252
❑

• HACCP PRINTER, voor 2 koel-
vrieskasten of 2 koel-vries werkbanken,
wandmontage

PNC 881457
❑



Concept Line
Koelwerkbank Concept, 265 lt, 4

laden, zonder bovenblad

Concept Line
Koelwerkbank Concept, 265 lt, 4 laden, zonder bovenblad

Het bedrijf behoudt het recht de producten te modificeren

2016.07.19

EU energie labels vanaf 1 Juli 2016

Het schema van Europese energie labels voor
professionele koelkasten en vrieskasten is gebaseerd
op de instelling vereisten van de Minimum Energy
Performance standaard voor commerciële koelkasten
die verkocht worden binnen de EU. Deze vereisten zijn
opgesteld voor het bevorderen van energie besparing
en een milieuvriendelijke benadering voor professioneel
gebruik. Het schema van Europese energie labels is
van toepassing voor alle fabrikanten en importeurs die
producten promoten en verkopen binnen de EU en
deze zijn verplicht voor Europa. 

Belangrijk: alle producten die energie verbruiken boven
het minimale level mogen niet meer verkocht worden
binnen de EU vanaf 1 Juli 2016.


