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ביאורסעיף

מקרר מגירות 

אינטגרלי

כ המקרר נלקח בתוספת "בד, מקרר אינטגרלי שממוקם מתחת למשטח העבודה ונפתח בצורת מגירות

.למקרר ראשי

מקרר שעומד בפני עצמומקרר רגיל

מקרר 

אינטגרלי

מכניסים את המקרר אל הארון ומצמידים את דלת . בארון המטבח ליצירת עיצוב אחיד שילוב המקרר

.למקרר כך שפתיחתה תביא לפתיחת דלת המקרר הארון

מקרר קו 

"אפס"

מקרר שחזיתות ארונות המטבח וחזיתות המקרר באותו מישור

סוג זה של . במקרר זה המקפיא נמצא בצד שמאל ואילו תא הקירור נמצא בצד ימין (SBS)-דלת ליד דלת SBSדלת לצד דלת

יתרון במטבחים )פיצלו את הדלת לשנים , במקום ליצור דלת גדולה, מקרר נפוץ יותר בדגמים הגדולים יותר

.(בהם יש מעבר צר ליד המקרר
י מנגנון חשמלי"פתיחה בלחיצה עחשמלי

.בחלק מן המקררים ניתן להפוך את כיוון הדלת על מנת להתאימו למטבח, מקרר סטנדרטי נפתח לצד ימין כיוון פתיחה

אפשרויות 

פתיחה

מגירות, דלתות ומגירה, דלת ליד דלת, דלת אחת

.ממוקם בחלקו העליון הנפוץ ביותר תא ההקפאהמקפיא עליון

.מקרר שבו תא ההקפאה ממוקם בחלקו התחתון של המקררמקפיא תחתון

 תא הקפאה מיכל, מגש קוביות קרח, מגירות נשלפות, מדפים מחולקים, מדפים מודולריים, אפשרויות אחסון לבחירה  

אחסון בדלת המקפיא,  לקוביות קרח .

נפח תא , נפח תא קירורנפח

.במקרים מסוימים  יוצג נפח הברוטו של המוצר. מוצג בליטרים הוא נפח הנטו של המקררהקפאה

מונח

סוג 

מקרר

דלתות

תאים
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,  כולל פיקוד שבתפיקוד שבת

אפשרות לביטול תאורה 

אופציה להתקנת , בלבד

מפסק שבת , מפסק שבת

לביטול תאורה

. בלחיצת לחצן מגע המקרר עובר לתפקוד אוטומטי המתוכנת לפעול בשבתות וחגים. מיועד לשומרי שבת

וכן על פעולת  (מדחס ומאוורר)במצב זה אין כל השפעה של פתיחת הדלתות על מערכת החשמל 

.לחיצה נוספת על לחצן המגע יעביר את המקרר לפעולה רגילה.התאורה

מסך תצוגה 

ותפעול

דגמים  מסויימים של מקררים מצוידים במסך המשמש להצגת נתונים ובמקרי בחלקם מסך מגע שמאפשר 

.שליטה על פונקציות מסויימות

מערכת בקרה 

אלקטרונית

שליטה אופטימלית בטמפרטורה. לוח פיקוד ותצוגה שבעזרתו ניתן לשלוט על האיזורים שונים של המקרר .   

ולחיסכון בחשמל

מגירה עבור 

ירקות ופירות

.עם טמפרטורה ורמת לחות מיוחדות לשמירה על טריות הפירות והירקות מגירה

.מדף מודולרי שנע מעלה ומטה על תכולתומדפי מעלית

מדפים 

מודולריים

.מדפים שניתן לשנות את גובהם

מדפים 

מפוצלים

.שניתן לשנות מיקום של חצי מדף, מדפים חצויים לרוחבם

דלת חיצונית על דלת מקרר מאפשרת אחסון של בקבוקים או מצרכים שמשתמשים בהם בתדירות גבוהה בר חיצוני

.ואין צורך לפתוח את דלת המקרר

.ולהפשרת מוצרים קפואים, של בשר  מתאימה לאחסון מגירה עם טמפרטורהמגירת בשר

מתקן לייצור 

קוביות קרח

Ice Makerמתקן אוטומטי לייצור קוביות קרח.

 .פילטר המסנן את המים לשתיה בקיוסק ובקרחפילטר מים

.ברז למים קרים ומכונה לייצור קרח וקרח כתושקיוסק

תוספות

תפעול

פנימי
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.גז ידידותי לסביבה שמונע פגיעה בשכבת האוזוןCFC,HCFCסוג גז קירור

פיזור אוויר 

אחיד

Multi Air 

Flow,Surround Air 

Flow

.(שמות שונים ליצרנים שונים).פיזור קור לשמירה על טמפרטורה אחידה בכל חלקי המקרר

הפשרה 

אוטומטית

 No-frost. למניעת היווצרות קרח בדפנות המקרר, הפשרה אוטומטית

הפשרה חצי 

אוטומטית

De-frostהפשרת המקרר באמצעות ניתוקו מהחשמל ופתיחת הדלת עד להמסת הקרח 

.יש לנתק מקרר מזרם החשמל ולהפשירוLow Frostהפשרה ידנית

התראת דלת 

פתוחה

.התראה על דלת פתוחה באמצעות קול או תאורה

יעילות צריכת 

תווית ,חשמל

אנרגיה

A, B, C, D, E, F, Gהדירוג מחולק . כדי להשוות בין יעילות הדגמים שונים נקבעה שיטת דירוג לבדיקת יעילות צריכת החשמל

 היא הדרגה הכי פחות G היא היעילה ביותר ואילו Aכאשר דרגה , לשבע דרגות המצוינות באותיות לועזיות

.תווית אנרגיה חייבת להופיע על כל הדגמים בציון מספר הדגם. יעילה

 מתאים CLASS N- ו,  מתאים לאקלים טרופיCLASS T. המקררים מסווגים לפי התאמתם לסוג האקליםCLASS T, CLASS Nתנאי אקלים

 שמותאם לתנאי החום והלחות CLASS Tהתקן הישראלי מחייב שהמקררים יהיו מסוג . לאקלים אירופאי

עמיד יותר בפני חלודה ומייצר פחות מים, בארץ

טכני
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