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VIENNA Z

TYPE / TYP 
C-1 VN/Z

Length (mm)
Długość (mm)

Depth (mm) 
Głębokość (mm)

Height (mm) 
Wysokość (mm)

Useful surface (m2)
Powierzchnia użytkowa (m2)

Weight (kg) 
Ciężar (kg)

Daily consumption (kWh/24h)
Dzienne zużycie energii (kWh/24h)

60/CH/Z, 60/GR/Z, 60/NE/Z 600

800 1360±30*

0,9 115/95 10,5/6,5

90/CH/Z, 90/GR/Z, 90/NE/Z 900 1,4 145/125 13,0/9,5

1120/CH/Z, 120/GR/Z, 120/NE/Z 1200 1,8 185/155 15,5/12,5

NW/45/CH, NZ/45/CH 1150 1,1/0,9 130 10,0/10,0

DESCRIPTION OF STANDARD UNIT:
• 3 versions:  

– refrigerated (CH/Z)  
– hot (GR/Z) 
– neutral (NE/Z)

• Construction of stainless steel
• Side and front glasses: 

double with silver serigraphy
• Temperature range: +4 +10°C / +40 +90°C  

(hot version) on the shelf

OPTIONS:
• Wooden casing (OD)
•  Ultrasonic humidifier (except VN 60) 
•  For external condensing unit (AZ) – cooling power demand:  

for closed version: 850 W/1mr at evaporating temp. –10°C  
for self-service version: 1100 W/1mr at evaporating  
temp. –10°C and condensation temp. of +45°C

• Refrigerated corners

OPIS URZĄDZENIA W WERSJI STANDARDOWEJ:
• 3 wersje:  

– chłodnicza (CH/Z) 
– grzewcza (GR/Z) 
– neutralna (NE/Z)

• Konstrukcja ze stali nierdzewnej 
• Szyby boczne i przednie zespolone  

ze srebrnym sitodrukiem
• Zakres temperatur: +4 ÷ +10°C / +40 ÷ +90°C  

(wersja grzewcza) na półce

OPCJE: 
• Obudowa drewniana (OD)
• Nawilżacz ultradźwiękowy (z wyjątkiem VN 60) 
• Pod agregat zewnętrzny (AZ) – zapotrzebowanie  

mocy chłodniczej: dla wersji zamkniętej: 850 W/mb  
przy temp. odparowania –10°C dla wersji  
samoobsługowej: 1100 W/mb przy temp.  
odparowania –10°C i kondensacji +45°C

• Narożniki chłodnicze

CH – refrigerated / chłodnicza, GR – hot / grzewcza, Z – closed / zamknięta, NE – neutral / nautralna
** Dimension given for the unit with the legs. / Podana wartość dotyczy urządzenia ze stopkami.  

Values are provided for an evaporation temp. of –10°C, condensation temp. of +45°C, ambient temp of +25°C and relative humidity of 60%. / Wartości podane  
dla temp. odparowania –10°C, skraplania +45°C, temp. otoczenia +25°C, wilgotności względnej 60%.


