
SWITCH VITRINE
Koude en warme gerechten flexibel naar de tijd van de dag in één meubel presenteren?
De Switch vitrine is een combinatie van een verwarmbare koelbak en een lichte glasopbouw.  
Hij past de temperatuur aan het gewenste aanbod aan en zet producten ook in het neutrale bedrijf  
aantrekkelijk in scène. Hetzij bediening, zelfbediening of grab-and-go: de inzetmogelijkheden tijdens  
de openingstijden laten vooral bij krappe verhoudingen van de ruimte praktisch niets te wensen over.

Easy Change Hoogwaardige 
materialen

Robuust LED-verlichting Switchmeubel Warmtestraling
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AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH    
$ Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT   
À +43 3624 211 00    
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Uit ideeën maken 
wij producten. Zodat levensmiddelen

langer vers blijven

• Eenvoudige en hygiënische reiniging door een opklapbare verdamper 
 en verwarmingsplaat
• Primaire warmte & infrarood warmtestraling door middel van pictogrambesturing 
• Aantrekkelijke, extra belichting dankzij de LED in de glasopbouw
• Easy Change systeem: eenvoudig wisselen van een bedieningsvitrine naar een
 ZB-vitrine en inschuifbare glazen afdekking aan de bedieningskant voor een  

optimale bevoorrading

PRODUCTHIGHLIGHTS

• In hoogte verstelbare inlegbodem voor een optisch animerende productpresentatie 
• Inhangframes voor GN in de warme sector
• Koelaggregaat in het machinevak en voor onderhoud uittrekbaar
• Multifunctioneel uitstaloppervlak van zwart glas voor het koel en warm houden van een flexibel productaanbod –  

het juiste product voor elke tijd van de dag
• Optie: energie-efficiënte, automatische dooiwaterverdamping (heet gas) met neerklapsysteem voor een uiterst eenvoudige 

reiniging van de verdampingskom

UITVOERING

AFMETINGEN*

Lucht 
+5 °C

Omgeving 
+25 °C en 
60% rel.  LV

Product 
M2: -1 °C tot  7 °C (bij 
stapelgrens 100 mm)

Product 
+65 °C

Koel bedrijf

Warm bedrijf

°C

°C

TEMPERATUURBEREIK

TECHNISCHE GEGEVENS

Artikel: Artikelnummer Afmetingen (B x D x H) Aansluitwaarde warm Aansluiting koud

Switch GS-112-45-E EC* EU535116 1125 x 695 x 454/1089 mm 2,01 kW – 230V/50Hz 335 Watt – 230V/50Hz

Switch GS-78-45-E EC EU535115   785 x 695 x 454/1089 mm 1,34 kW – 230V/50Hz 250 Watt – 230V/50Hz
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Optioneel: dooiwaterverdamping door
                 middel van heet gas
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(alleen voor de warmtewerking met GN-schalen)
Inhangframe GN

LEGENDA:
TW = Dooiwaterafvoer DNØ30
KE = Koelelektriciteit
LED = Verlichting
WB = Warmtebrug
HP = Verwarmingsplaat

- dooiwaterverdapming -
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