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_Soğutucu ve derin dondurucu. Fişe tak çalıştır.
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GÖRSEL SATIŞI DESTEKLEME
MALTA ürünlere dört taraftan optimum erişim ile 
çekici ürün sunumunu bir araya getiriyor. Parlak 
LED iç aydınlatma sayesinde MALTA küçük bir 
alanda maksimum satış etkisi sağlar.

YÜKSEK ENERJI TASARRUFU
AHT Geliştirilmiş teknolojisi, dizaynı ve ekonomik 
enerji tüketimi ile geleneksel merkezi sistem mo-
dellere kıyasla daha fazla tasarruf sağlar. Elektronik 
kontrollü, değişken hızlı kompresör (VS) %25 enerji 
tüketimi azaltır. Ayrıca, akıllı fanlar her gün 0,5 kWh 
tasarruf sağlar.

ÇEVRE VE IKLIM
Çevre dostu MALTA dolaplar kesinlikle FCKW ve 
FKW içermez ve ekolojik açıdan zararsız ve doğal 
olan propan soğutucu maddesi (R290) kullanır. 

DÜŞÜK MALIYET
Düşük yatırım ve işletim maliyetleri kendini gösterir.  
Ayrıca Malta dolabındaki gövde tipi kondanser 
bakım gerektirmez. 

AKILLI KURULUM
Fişe takıp kullanmaya hazır kurulum sayesinde 
MALTA ne zaman isterseniz hemen kullanılabilir.

YARI OTOMATIK BUZ ÇÖZME
Yarı otomatik buz çözme tüm sıcaklık aralıklarında 
(-,S) çalışmaktadır. Sabit sıcaklık ve yüksek kaliteli 
plastik iç gövde sayesinde ürünlerin raf ömrü ve 
hijyeni her zaman sağlanır. Plastik iç su gideri kolay 
temizliği garanti eder. 

AMS ILE UYUMLU 
Aktif İzleme Sistemimiz (AMS), sorunları siz fark et-
meden önce tespit etmemizi sağlar. Temel olarak tüm 
AHT ürünlerine ek olarak AMS ile mağazalarınızdaki 
tüm dolaplarınızı yönetmek ve izlemek çok kolay.

Maksimum satış etkisi hedefi ile daha küçük alanlar için özel olarak geliştirildi. 
MALTA’ya her yönden erişilebilir ve ürünleri görmek kolaydır.

Odak noktası satış.

1  Sabit ön ayar, servis teknisyeni tarafından değiştirilebilir

SICAKLIK ARALIKLARI

Soğutma +3°C to +15°C 1 

Derin Dondurucu -18°C to -23°C
Kıyma/et soğutma 0°C to +2°C  

AHT soğutma üniteleri teker teker üretilmektedir: 
Şablonumuzu kullanarak tasarımınızı yaratın biz de 
üretim sırasında uygulayalım. 

BIREYSEL MARKALAMA



AVANTAJLAR
BAĞIMSIZ KONUMLANDIRMA
MALTA’ya her iki taraftan da erişilebilir. Perakende alanları 
daha küçük olanlar için ideldir çünkü dar koridorlarda tekli 
kullanıma uygundur.



MALTA 145

MALTA 185

Tekli Sıralı

KULLANIM ÇEŞITLERI



_  Toz ve su koruma şeridi 
_  İç raf sistemleri
_  İsteğe bağlı olarak tekerlek
_  Tüm aksesuarlarda müşteriye özel renk seçenekleri
_  Aktif İzleme Sistemi (AMS- Active Monitoring System)

AKSESUARLAR

AMS Sistemi 
Ile Uyumlu

Gri renkli (RAL 7045) 
veya beyaz (RAL 7016) 

plastik parçalar

Ayarlanabilir  
Iç Raf Sistemi

Her RAL koduna uygun 
koruyucu şeritler

Etiketlik

Farklı RAL kodlarında 
tamamlayıcı aksesuarlar

Isteğe bağlı RAL 
kodlarında gövde 

renkleri



MALTA 145 / 185

BOYUTLAR

MALTA   | 145 | 185

Uzunluk, Dış/İç | mm | 1.456 / 1.328 | 1.851 / 1.723

Derinlik, Dış/İç | mm | 855 / 723 | 855 / 723

Yükseklik, Ön/Arka | mm | 770 / 833 | 770 / 833

Ürün yükleme yüksekliği, Ön/Arka | mm | 490 / 490 | 490 / 490
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AHT Soğutma Sistemleri Tic. Ltd. Şti

Adalet Mah. Manas Blv. No:39 
Folkart Towers B Kule Ofis 2011  
BAYRAKLI / İZMİR 
T: +90 232 462 74 33 
info@tr.aht.at 
www.tr.aht.at


