Nové nápady pro životní prostředí:
Energeticky úsporné chladničky a mrazničky

LIEBHERR pro komerční použití

ActiveGreen

Znamenitá energetická účinnost

ActiveGreen začíná u Liebherru již při navrhování profesionálních chladniček a mrazniček. Pro spolehlivou a
bezpečnou funkci a maximální energetickou účinnost i při
nejvyšších požadavcích profesionálního nasazení používá
Liebherr vysoce jakostní komponenty. Profi přístroje
Liebherr jsou obzvlášť energeticky úsporné, protože jsou v
nich spojeny přesné řízení a vysoce účinné chladící komponenty.

Liebherr je první výrobce, který celý svůj výrobní program
profesionálních chladniček a mrazniček přestavěl na
ekologická chladící média R 290 a R 600a. Tato chladící
média neobsahují freon (HFC) a nemají žádný škodlivý vliv
na ozónovou vrstvu a s tím spojený skleníkový efekt.
Použití nových, vysoce efektivních kompresorů umožnilo
značně snížit spotřebu elektrické energie přístrojů.
Všechny evropské výrobní závody Liebherr jsou certifikovány podle mezinárodní normy.

Energetická účinnost byla a je u Liebherra hlavním
hlediskem, které mělo rozhodující vliv již při konstruování
přístroje pro komerční využití. Liebherr byl již v soutěži
Pro CoolAward 2006 vyznamenán za energetickou účinnost a ekologičnost chladniček a mrazniček pro komerční
využití třemi z pěti udělovaných cen. Spotřeba elektrické
energie vyznamenaných přístrojů byla až o 70 % nižší než
průměr na trhu. I v jiných státech jako jsou například

Holandsko nebo Kalifornie jsou produkty od společnosti
Liebherr registrovány kvůli jejich nízké spotřebě energie v
oblasti TOP přístrojů. Precizní elektronické řízení ve spojení s optimalizovanými chladícími komponenty, využití izolačních materiálů s vysokou izolací schopností a použití
velmi účinných kompresorů zajišťují trvalé zlepšení energetické účinnosti.

Spotřeba energie za 24 h

Spotřeba energie za 24 h

Zkušenosti, které se cení!
S padesátiletými zkušenostmi se závod Liebherr-přístroje
pro domácnost (Hausgeräte) specializoval na vysoce
hodnotné chladničky a mrazničky špičkové kvality a top
designu. Liebherr pravidelně zavádí do přístrojů nové
nápady pro ještě více komfortu a úspory energie. V oblasti přístrojů pro domácnost přepracoval Liebherr jako první
výrobce celý svůj výrobní program volně stojících přístrojů
na používání bezfreonových chladících médií.

Také samotný výrobní proces je u Liebherra zaměřen na
efektivní využití zdrojů. Tak například teplo, které přirozeně vzniká při výrobním procesu, se používá pro vytápění.
Všechny plechy jsou potahovány ekologickými práškovými
laky. Ty neobsahují žádná ředidla a při jejich používání
nevzniká odpadní voda, která by mohla nepříznivě ovlivnit
životní prostředí. Díly z umělých hmot jsou označeny pro
optimální recyklaci.

Kvalita výrobku na nejvyšší úrovni
Kvalita výrobku a s ní spojená dlouhá životnost v profesionální oblasti má rozhodující vliv na ekologickou bilanci
přístroje. Použitím vysoce kvalitních komponentů je zajištěna životnost přístroje po mnoho let. Pro zajištění čerstvosti potravin, na kterou je kladen důraz obzvláště v profesionální oblasti, má rozhodující roli kvalita chlazení přístroje. Hlavními tématy jsou rychlé zchlazení uložených
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potravin, teplotní stabilita a rychlost při odmrazování. Ve
všech oblastech, kde je denně zpracováno velké množství
potravin, má hlavní roli hygiena, na kterou Liebherr přísně
dbá již při konstruování přístroje. Tak jsou například povrchy přístroje provedeny pokud možno bez spár a hran.
Vnitřní povrch je z hlubokotaženého materiálu a tak ho lze
snadno čistit.

Úspora za 15 let:

2.735 € (0,23 €/kWh)

Úspora za 15 let:

4.252 € (0,23 €/kWh)

Dvojnásobně ekologické
Liebherr je první výrobce, který celý svůj sortiment v
oblasti profesionálních chladniček a mrazniček pro
komerční použití přebudoval na bezfreonová chladící
média. Jsou používána výhradně ekologicky nezávadná
chladící média R 290 a R 600a. V důsledku přestavby na
tato ekologická média mohly být použity účinnější chladící
komponenty, a tím je celý program ještě úspornější ve
spotřebě energie.

bez
HFC
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Chladničky

bez
HFC

Chlazení

Profesionální
přístroje pro
komerční použití
Ve všech profesionálních oblastech, ve kterých je
čerstvost potravin těžištěm kvality, jsou na chladničky
kladeny obzvlášť velké požadavky. Liebherr má proto
speciální program, který je svou kvalitou chlazení a
použitými materiály koncipován pro ty nejvyšší požadavky. Profesionální přístroje Liebherr odolávají bez
problémů častému otevírání dveří, ukládání velkého
množství potravin nebo nápojů, jakož i vysokým teplotám okolí. Kombinace velkého chladícího výkonu, až
do detailu kvalitního zpracování a pro profesionální
potřeby navržené výbavy nabízí „čerstvý” výkon pro
nejvyšší profesionální požadavky.
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Nové nápady pro životní prostředí
Ve všech oblastech komerčního použití, kde je hlavním
kvalitativním hlediskem čerstvost potravin, jsou na chladničky
kladeny obzvlášť vysoké požadavky. A to jak v oblasti chladí-

Odpařování odtáté vody horkým plynem
pracuje spolehlivě a energeticky úsporně.

Velké plochy výparníku
pro vynikající kvalitu chlazení.

Vysoce efektivní ventilátory
snižují spotřebu energie.

Optický a akustický dveřní a teplotní alarm
upozorňují na nekontrolovaný nárůst teploty
a zbytečnou ztrátu chladu.
Vysoce jakostní těsnění dveří
pro optimální hygienické poměry – integrovaný systém
drážek umožňuje snadnou výměnu těsnění.
Izolační vrstva o tloušťce 83 mm s vysokou izolací
kvůli nízké spotřebě energie a pro maximální udržování
konstantní teploty ve vnitřním prostoru.
Možnost změny směru otevírání dveří
usnadňuje přizpůsobení přístroje ke každému
individuálnímu místu instalace.
Shoda s ROHS a WEEE docílená
použitím ekologických materiálů s
optimální schopností recyklace.
Integrovaný nožní pedál podporuje
snadné a pohodlné otevírání dveří.

Chlazení

materiálů, koncipování chladících komponent nebo vývoji
designu je hlavním kritériem dlouholeté bezproblémové používání našich přístrojů pro podnikatele.

Výklopná a demontovatelná čelní stěna strojního prostoru pro snadný
přístup k technickým chladícím dílům při servisu a čištění.

Chladící systém s vysokou účinností pro zřetelné snížení
spotřeby energie a provozních nákladů.

Chladící médium R290 je ekologické,
výkonné a energeticky efektivní.

cího výkonu nebo při udržování hygieny v denním provozu.
Přístroje Liebherr pro profesionální využití se vyznačují pokrokovými nápady ve špičkové kvalitě a top designem. Při výběru

bez
HFC

bez
HFC

Precizní elektronika ve spojení s vysoce kvalitními chladícími díly pro minimální
spotřebu energie. Pro velmi snadné čištění a pro vždy hygienické podmínky je
elektronika integrována do roviny s okolním povrchem.
Sériové bus rozhraní, bezpotenciálový kontakt a infračervené rozhraní
odpovídají požadavkům HACCP a umožňují zapojení do sítě s centrálním
dokumentačním a výstražným systémem.
Systém vedení vzduchu Liebherr pro optimální kvalitu chladu.

Vnitřní prostor bez výparníku pro minimální zvyšování teploty
při odmrazování a zvýšení hrubého objemu.
Odmrazování horkým plynem řízené podle potřeby
snižuje dodatečnou spotřebu energie. Vysoce účinné odmrazování horkým plynem
zaručuje časy odmrazování kolem 10-ti minut. Tím je během odmrazování minimalizován
nárust teploty ve vnitřním prostoru, což šetří energii a ochraňuje potraviny.

Funkce automatického vypnutí ventilátoru při otevření dveří
minimalizuje vnikání teplého vnějšího vzduchu dovnitř.
Tak zůstává chlad v přístroji a šetří se cenná energie.
Hlubokotažený chromniklový vnitřek s čistícím odtokem
zaručuje stabilitu, flexibilitu, jakož i hygienu a snadné čištění.

Chromniklový ocelový vnější povrch s jednodílnými bočnicemi je
proveden bez štěrbin a je tak velmi hygienický a snadno ošetřovatelný.

Samozavírací dveře zabraňují ztrátám chladu a přispívají tak ke
snižování spotřeby energie. Ergonomická lišta madla vedená po
celé výšce dveří zaručuje obzvlášť komfortní otevírání dveří.

Sériové vybavení výškově nastavitelnými nohami
kvůli snadnému čištění podlahy pod přístrojem.

Údaje platné pro GKPv 6590 a GKPv 1490
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bez
FKW
HFC
frei
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Die Kühlgeräte in ChromNickelstahl-Ausführung können auch in zentral
betriebene Kälteanlagen integriert werden und
werden entsprechend vorgerüstet ohne Kälteaggregate ausgeliefert.
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Chlazení
Kühlen
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normgerecht
–
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odpovídající
Innenbehälter
–die
vnitřní
prostor
Die normgerechten
Innenbehälter
sind zaus
hochVnitřní
stěny odpovídající
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vysoce
jakostní
wertigem
chromniklové
Chrom-Nickel-Stahl.
oceli 304. To Dies
zaručuje
gewährstabilitu,
leistet
flexibilitu,
Stabilität,
optimální
Flexibilität,
hygienu
optimale
a snadné
Hygiene
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Rošty mají
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nosnost
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60 zu
kg.60 kg
extrem belastbar.
Bild: Bestückungsbeispiel

Přesné
Präzise
a und
komfortní
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– elektronické
–
ovládání
Přesné
die elektronischen
elektronické ovládání
Steuerungen
ve spojení s optimalizovanými chladícími
komponenty
Präzise elektronische
zaručují kvalituSteuerungen
chlazení pro profesionály.
in Verbindung
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Kältekomponenten
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Die Steuerungen
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bedienungsfreundlich
bezpečnostnímu
und verfügen
systému. über
Nežádoucí
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změny teploty
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dveře
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Anschluss
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an zentrale
dveřní a teplotní
Alarm-Systeme
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möglich. je
Bei
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unerwünschten
přívětivá
Temperaturver
a hygienickyänintegrovaná
derungen und
za bei
fólií.nicht geschlossener Tür
warnt der integrierte Tür- und Temperaturalarm. Die Elektronik ist
bedienerfreundlich und hygienisch hinter einer Folie integriert.

Snadno
Leicht zu
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reinigen
V Inoborech,
Bereichen,
ve kterých
in denen
se denně
täglichzpracovává
große Mengen
velké množství
Lebensmittel
potravin,
verarbeitet
hraje
hygiena
velkou roli.
modely
jsouRolle.
uvnitřAlle
vybaveny
werden,obzvlášť
spielt Hygiene
eineVšechny
besonders
große
Modellestěnami
sind mit
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chromniklové
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einfach
und leicht
zu reinigen.
der je
mit
čistící
odtok.
großen
Eckradien ausgeführten, aus einem Stück tiefgezogenen Bodenwanne befindet sich ein Reinigungsablauf.
Maximální hygiena –
Výškově
nastavitelné
Maximale
Hygiene –nohy
Nohy
chromniklové oceli jsou výškově nastavitelné v rozsahu 150 mm až
diezStellfüße
180
To umožňuje snadné umývání
podmm
přístroji.
Diemm.
Chrom-Nickelstahl-Stellfüße
sindpodlahy
von 150
bis zu 180 mm
höhenverstellbar. Dies ermöglicht die mühelose Reinigung der Böden unter
den Geräten.
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Chladničky pro podporu prodeje s
Po svežích nápojích je v každém ročním období silná
poptávka. Aby bylo možné udržovat zásobu nápojů při
správné teplotě, je nutný vysoký výkon – a to neustále.

bez
HFC

Chlazení

životností, která je zajištěna kvalitním zpracováním. Všechny
nápojové chladničky využívají obzvlášť energeticky účinné
a ekologické bezfreonové chladící médium R 600a.

Světelný displej garantuje velkou pozornost přístroji
a jeho obsahu. Motiv displeje lze individuálně přizpůsobit.

Variabilní teplotní rozsah nastavitelný podle individuální
potřeby v rozsahu +2°C až +15°C.

Funkce automatického vypnutí ventilátoru
při otevření dveří minimalizuje vnikání teplého vnějšího vzduchu dovnitř.

Robustní zámek zabraňuje nežádoucímu přístupu.

Možnost změny směru otevírání dveří
usnadňuje přizpůsobení přístroje ke každému
individuálnímu místu instalace.

Dynamický chladící systém zchladí rychle právě vložené
nápoje a potraviny a zajišťuje konstantní teplotu ve
vnitřním prostoru.

Dveře z izolačního skla
pro účinnou a přesvědčivou prezentaci nabízených produktů.

Analogový teploměr informuje na stupeň přesně o
teplotě nastavené ve vnitřním prostoru.

Povrch z ocelového plechu s práškovým povlakem
je proveden bez štěrbin a je tak velmi robustní a odolný nárazům.

Samostatně spínané LED vnitřní osvětlení
zvýrazňuje zboží správným osvětlením – pozvání k nákupu.

Pozinkované a průhledným ochranným lakem lakované úložné rošty
jsou výškově přestavitelné a dovolují variabilní využití
vnitřního prostoru. Rošty mají nosnost 45 kg.

Ergonomické tyčové madlo
zaručuje stabilitu i při častém otevírání dveří.

Umělohmotný vnitřní povrch
zaručuje jak flexibilitu tak také hygienu a snadné čištění.

Shoda s ROHS a WEEE
docílená použitím ekologických materiálů s optimální
schopností recyklace.

Bezfreonové chladící médium
ekologické, výkonné a energeticky účinné.

Nápojové chladničky Liebherr zajišťují rychlé zchlazení produktů, a to i při častém otevírání dveří. Disponuji velkým
chladícím výkonem, jsou spolehlivé a vyznačují se extrémní

chlazením cirkulací vzduchu

bez
HFC

Zesílená izolace
pro nižší spotřebu energie a konstantní teplotu.

Samozavírací dveře zabraňují zbytečným ztrátám
chladu a přispívají tak ke snižování spotřeby energie.

Údaje platné pro model FKDv 3713
24

25

