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My
Nabook

ΟΤΑΝ ΤΟ ΖΕΣΤΟ ΚΑΙ ΤΟ ΚΡ ΥΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΝΤΑΙ

Εμπνευστείτε από τις 
εκατοντάδες συνταγές 
που οι σεφ της Lainox 
έχουν ετοιμάσει για 
εσάς ή δημιουργήστε 
και αρχειοθετήστε τις 
προσωπικές σας συνταγές.

Εμπιστευτείτε την τεχνογνωσία 
της Lainox, χρησιμοποιώντας 
εκατοντάδες συνταγές Cook&Chill.

Μέγιστη ευελιξία, από -40°C έως 
+85°C, επιλέξτε εσείς πώς θα το 
χρησιμοποιήσετε. 

Όποιο κι αν είναι το μέγεθος του 
προϊόντος που θέλετε να ξεπαγώσετε, 
το πρωί θα είναι έτοιμο για χρήση. 
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ΟΤΑΝ ΤΟ ΖΕΣΤΟ ΚΑΙ ΤΟ ΚΡ ΥΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΝΤΑΙ

Δημιουργήστε την αρχική σας σελίδα. 
Κάντε τον Neo 24 hours μοναδικό 
βάζοντας σε πρώτο πλάνο αυτά μόνο 
που χρησιμοποιείτε. 

Nabook, το cloud της Lainox. 
Μεταμορφώστε την κουζίνα σας σε 
κουζίνα 4.0 και αποκτήστε πρόσβαση 
στο αποκλειστικό περιεχόμενο του 
Nabook. 

Πείτε στον Neo 24 hours τι ώρα θέλετε 
το προϊόν σας να είναι έτοιμο για 
μαγείρεμα και αφήστε τα υπόλοιπα 
σε αυτό. 

Η λειτουργία Multilevel σας επιτρέπει 
να οργανώνετε τη δουλειά ανάλογα 
με τις ανάγκες κατά τη διάρκεια της 
προετοιμασίας μέσω της διαχείρισης 
πολλών προϊόντων ταυτόχρονα.
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ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΤΗΣ ΝΥΧΤΑΣ...

Με το Cook & Chill 
προετοιμάζονται τα πάντα ενώ 
όλοι κοιμούνται
Από σήμερα η κουζίνα σας θα δουλεύει 24 ώρες, ακόμη και τη νύχτα, 
δίχως την παρουσία του προσωπικού.

 • Μαγείρεμα σε χαμηλή θερμοκρασία
Μαγείρεμα τροφίμων σε χαμηλή θερμοκρασία έως +85°C, ακόμη 
και σε κενό αέρος, κατά τις νυχτερινές ώρες, με αυτόματη μετάβαση 
σε λειτουργία ταχείας ψύξης σε θερμοκρασία +3°C ή σε ταχεία 
κατάψυξη στους -18°C.

Τα πρακτικά και οικονομικά οφέλη που προκύπτουν είναι 
αναρίθμητα:

• Προετοιμασία που παρατείνεται χρονικά όταν η κουζίνα δεν 
βρίσκεται σε λειτουργία   

• Ποιότητα των τροφίμων χάρη στη διατήρηση της γεύσης και 
της τρυφερότητας καθώς μειώνεται στο ελάχιστο η απώλεια 
του βάρους με το μαγείρεμα σε χαμηλή θερμοκρασία.

• Οικονομικά οφέλη: χάρη στη μείωση της απώλειας βάρους 
μπορείτε να έχετε περισσότερες μερίδες. Χαμηλότερο κόστος 
κατανάλωσης ενέργειας με τη λειτουργία κατά τις νυχτερινές 
ώρες.

• Καλύτερο σέρβις με άμεση διαθεσιμότητα σε περίπτωση 
απρόβλεπτης ανάγκης, δίχως σπατάλες. 
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ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΤΗΣ ΝΥΧΤΑΣ...

 • Ταχεία απόψυξη
Απόψυξη ολοκληρωμένων ή ημικατεργασμένων προϊόντων με 
επακόλουθη διατήρηση της θερμοκρασίας σε συνθήκες ψύξης 
+3°C ώστε να είναι έτοιμα για χρήση.

 • Ζύμωση

Ο Neo 24 hours μπορεί να διογκώσει οποιονδήποτε τύπο ζύμης, 
κατά τη διάρκεια της ημέρας ή της νύχτας, ενώ σε περίπτωση 
που χρειάζεται, ο Neo 24 hours μπορεί να διακόψει τη ζύμωση 
και να σας αφήσει να προγραμματίσετε με μεγαλύτερη ευελιξία 
την εργασία σας. 
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ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ...

Συντηρήστε τις δημιουργίες 
σας για να τις σερβίρετε όποτε 
επιθυμείτε

 • Ταχεία ψύξη σε θετική θερμοκρασία 
+90°C/+3°C

Ο Neo 24 hours σας επιτρέπει να μειώνετε γρήγορα τη θερμοκρασία 
σε κάθε τύπο προϊόντος είτε αυτό είναι μαγειρεμένο είτε ωμό, 
διατηρώντας αναλλοίωτα όλα τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά 
και παρατείνοντας τους χρόνους συντήρησης ενώ παράλληλα 
τηρούνται τα πρότυπα HACCP.  
Neo 24 hours, μια δύναμη που δεν έχετε ξαναδεί. Χάρη στις νέες 
ψυκτικές μονάδες διπλασιάζεται η ικανότητα ταχείας ψύξης σε 
σχέση με τα προηγούμενα μοντέλα.  

χωρίς συσκευή 
ταχείας ψύξης
υψηλή ανάπτυξη 
βακτηριδίων

Ζώνη κινδύνου

με συσκευή ταχείας 
ψύξης Neo 24 hours
χαμηλή ανάπτυξη 
βακτηριδίων
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+90°

-18°
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ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ...

 • Ταχεία κατάψυξη +90°C/-18°C
Για να διατηρήσετε τα προϊόντα σας για μεγάλο χρονικό διάστημα 
ή σε εξαιρετική κατάσταση σαν να είναι της εποχής, ο Neo 24 hours 
καταψύχει γρήγορα οποιοδήποτε προϊόν με θερμοκρασία πυρήνα 
-18°C, αξιοποιώντας τη θερμοκρασία των -40°C του θαλάμου και 
σχηματίζοντας απλώς μικροκρυστάλλους που δεν καταστρέφουν 
τα δομικά χαρακτηριστικά του προϊόντος. Έτσι, μετά την απόψυξη, 
έχουμε ένα προϊόν άριστης ποιότητας.

 • Anisakis killer -20°C
Η ταχεία κατάψυξη με το Combifreeze Neo 24 hours αγγίζει γρήγορα 
τη θερμοκρασία των -20°C για 24 ώρες, διασφαλίζοντας την ασφαλή 
κατανάλωση των ωμών ψαριών, εξαλείφοντας τον κίνδυνο του 
Anisakis.

ΜΙΚΡΟΚΡΥΣΤΑΛΛΟΙ
με συσκευή ταχείας 
ψύξης
Neo 24 hours

ΜΑΚΡΟΚΡΥΣΤΑΛΛΟΙ
χωρίς συσκευή 
ταχείας ψύξης
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3°C

85°C

65°C

-18°C

ΚΑΤΑ
ΤΟ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑ...

Όταν όλες οι άλλες συσκευές 
ταχείας ψύξης είναι 
απενεργοποιημένες, ο Neo 24 
hours συνεχίζει να δουλεύει

 • Συντήρηση σε ζέστη +65°C
Ακόμη και κατά τη διάρκεια του σερβιρίσματος ο Neo 24 hours 
εξακολουθεί να αποτελεί τον στρατηγικό σας σύμμαχο στην 
κουζίνα. Μπορείτε να διατηρήσετε τα μενού σας στη σωστή 
θερμοκρασία σερβιρίσματος των +65°C με μέγιστη ποιότητα και 
απόλυτη τήρηση των προτύπων HACCP. 

ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ

ΤΑΧΕΙΑ ΨΥΞΗ ΣΕ ΘΕΤΙΚΗ 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

+3°C

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
-18°C

ΤΑΧΕΙΑ ΚΑΤΑΨΥΞΗ
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 • Συντήρηση σε κρύο +6°C
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Neo 24 hours και ως ψυγείο 
για συντήρηση στους +6°C για φαγητά που σερβίρονται κρύα 
όπως το roast beef, το vitello tonnato, κ.α.

 • Συντήρηση Freeze -10°C

Ο Neo 24 hours μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια του 
σερβιρίσματος και για τη συντήρηση προϊόντων σε αρνητική 
θερμοκρασία -10°C, όπως για τη συντήρηση του παγωτού, ώστε 
να είναι έτοιμο για σερβίρισμα.
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ΜΕΤΑ
ΤΟ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑ...

Χάρη στο cloud της Lainox, όπως ο Combi Naboo, έτσι τώρα και 
ο Neo 24 hours είναι πάντα συνδεδεμένος στο Nabook, τον 
εικονικό βοηθό που η Lainox παρέχει δωρεάν σε όλους τους σεφ 
που είτε διαθέτουν είτε όχι ένα Combifreeze Neo 24 hours ή 
έναν Combi Naboo. 

Nabook
Ένα δώρο για εσάς που είστε σεφ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΙ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΙΖΕΙ
Εάν διαθέτετε τον Neo 24 hours, με το portal Nabook μπορείτε 
να ρυθμίσετε απομακρυσμένα όλα τα Combifreeze σας και να 
συγχρονίσετε όλες τις συνταγές σας.

ΣΥΝΤΑΓΕΣ
Το Nabook σας επιτρέπει να δημιουργήσετε, να οργανώσετε 
και να αποθηκεύσετε τις προσωπικές σας συνταγές και να έχετε 
πρόσβαση σε μία βάση δεδομένων εκατοντάδων συνταγών 
που υπάρχουν μέσα στο Cloud Lainox. Σας δίνει, επίσης, τη 
δυνατότητα να μοιράζεστε τις συνταγές σας με άλλους χρήστες 
Nabook ή  να τις εξάγετε για να τις μοιραστείτε.

ΜΕΝΟΥ
Έχετε τη δυνατότητα να προγραμματίσετε τα μενού σας και να 
τα εκτυπώσετε επιλέγοντας ένα από τα διαθέσιμα πρότυπα που 
είναι κατάλληλο για την περίσταση.
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Με το Nabook μπορείτε να διαχειριστείτε την επιχείρησή σας, να 
οργανώσετε τις συνταγές σας και τα μενού σας, να διαχειριστείτε 
το κόστος τροφίμων και τις λίστες με τα ψώνια.
Επίσης από το Nabook μπορείτε να ρυθμίσετε τα Combifreeze 
σας και να συγχρονίσετε τις συνταγές σας με όλους τους Neo 
24 hours που έχετε στη διάθεσή σας (μάθετε περισσότερα στο 
nabook.cloud).

ΚΟΣΤΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Για να διαχειριστείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την 
επιχείρησή σας και να μεγιστοποιήσετε τα κέρδη σας, το 
Nabook σας δίνει τη δυνατότητα να βγάλετε ακριβώς το κόστος 
των συνταγών σας και των μενού σας. 

ΛΙΣΤΑ ΜΕ ΤΑ ΨΩΝΙΑ 
Οργανώνει τα ψώνια σας με έξυπνο τρόπο. Με το Nabook 
δεν υπάρχει πιθανότητα να ξεχάσετε ή να κάνετε λάθος στη 
διαχείριση της λίστας με τα ψώνια γιατί σας δίνει πάντα 
λεπτομερή λίστα όσων χρειάζεστε ώστε να μπορέσετε να 
εκτελέσετε τη συνταγή ή το μενού, αποφεύγοντας τις σπατάλες. 

LAINOX MULTIDISPLAY SYSTEM
Χάρη στο portal Nabook και το νέο LMS μπορείτε να ρυθμίσετε 
τα Combifreeze σας και να συγχρονίσετε τις συνταγές σας με 
διαφορετικό τρόπο για κάθε Neo 24 hours.
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ΤΕΧΝΙΚΑ
 ΧΑΡΑΚΤΗ-
ΡΙΣΤΙΚΑ
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Αισθητήρας πυρήνα
Νέος και πρακτικός αισθητήρας 
πυρήνα που υποδεικνύει 
τα 4 σημεία ανίχνευσης της 
θερμοκρασίας για μεγαλύτερη 
ακρίβεια χρήσης ακόμη και σε 
προϊόντα με μικρό μέγεθος. 
Διαθέτει λειτουργία θέρμανσης 
ακίδας για εύκολη εξαγωγή 
μετά από τη χρήση ενός κύκλου 
ταχείας κατάψυξης. 

Neo 24 hours, απαράμιλλο και στις λεπτομέρειες.  

Σύστημα μπλοκαρίσματος πόρτας
Μετά από το στάδιο του τακτικού καθαρισμού 
και το πλύσιμο του θαλάμου, προκειμένου να μην 
αναπτυχθούν δυσάρεστες οσμές έχοντας κλειστή την 
πόρτα, εσωτερικά στο πάνω μέρος της πόρτας υπάρχει 
ένα πρακτικό σύστημα που σας επιτρέπει να έχετε την 
πόρτα μισάνοιχτη όταν δεν χρησιμοποιείτε τον Neo 24 
hours.

Πλύσιμο
Η χρήση του Neo 24 hours, ακόμη και σε λειτουργία 
μαγειρέματος, ευνοεί τη συγκέντρωση σωματιδίων 
λίπους στο εσωτερικό του θαλάμου. Αρκεί ένας 
ψεκασμός από το καθαριστικό αφαίρεσης λίπους 
και ένα ξέβγαλμα με το ντους (προαιρετικό) το οποίο 
μπορεί να συνδεθεί στον ταχυσύνδεσμο που διαθέτει 
το Combifreeze. 

Σύνδεση USB
Σε περίπτωση που ο Neo 24 hours δεν είναι συνδεδεμένος στο 
δίκτυο μπορείτε να εξάγετε τα δεδομένα HACCP, να εισάγετε 
και να εξάγετε συνταγές σε ένα USB στικ μέσω της θύρας 
πρόσβασης που υπάρχει στο κάτω μέρος του πίνακα ελέγχου. 

Φίλτρο
Για την εξασφάλιση της μέγιστης αποτελεσματικότητας της 
μονάδας του συμπιεστή, στο μπροστινό μέρος υπάρχει ένα 
φίλτρο κατά της σκόνης και του λίπους από ανοξείδωτο 
χάλυβα αποτελούμενο από ένα μικρο-διεσταλμένο πλέγμα. 
Αφαιρείται εύκολα για πλύσιμο σε πλυντήριο πιάτων. 

Sterilox
Ο θάλαμος του Neo 24 hours μπορεί να απολυμανθεί 
χρησιμοποιώντας τον πρακτικό αποστειρωτή που 
τοποθετείται στο εσωτερικό του (προαιρετικό).



14 14

ΤΡΟΠΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
• Ταχεία ψύξη σε θετική θερμοκρασία +90°C / +3°C στον πυρήνα.
• Ταχεία κατάψυξη +90°C / -18°C στον πυρήνα.
• Απόψυξη σε ελεγχόμενη θερμοκρασία και υγρασία.
• Ζύμωση με έγχυση υγρασίας στον θάλαμο.
• Αργό μαγείρεμα σε χαμηλή θερμοκρασία έως +85°C.
• Συντήρηση σε θερμοκρασία +65°C.
• Συντήρηση σε ψύξη +6°C.
• Συντήρηση Freeze -10°C.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
• Έγχρωμη οθόνη 7 ιντσών (LCD - TFT - IPS), υψηλής ευκρίνειας, μεγάλης απόδοσης και 

με δυνατότητα επιλογής λειτουργιών μέσω αφής "Touch Screen". Όλες οι διαδικασίες 
προβάλλονται με συγκεκριμένες εικόνες για κάθε είδος τροφής, για κρέατα, ψάρια, 
ζαχαροπλαστική κλπ. Η έναρξη της διαδικασίας γίνεται ακουμπώντας το εικονίδιο.

• Αισθητήρας πυρήνα πολλαπλών σημείων (4 σημεία ανίχνευσης).
• Connected: Σύνδεση WiFi/Ethernet για Λήψη Log HACCP και απομακρυσμένη υποστήριξη.
• Σύνδεση USB για Μεταφόρτωση και Λήψη συνταγών, παραμέτρων, HACCP, και 

ενημέρωση λογισμικού.
• Αυτόματοι κύκλοι απόψυξης.
• Ενσωματωμένο βιβλίο μαγειρικής «My Nabook».
• Αποστείρωση μέσω Sterilox (προαιρετικό).
• Πρόψυξη θαλάμου.
• Στέγνωμα.
• Λειτουργία Multilevel.
• Αυτόματη συντήρηση στο τέλος του κύκλου ταχείας ψύξης.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
• Χειροκίνητο πλύσιμο με εξωτερικό ντους μέσω ταχυσυνδέσμου (προαιρετικό).
• Εύκολο καθάρισμα σύμφωνα με το πρότυπο υγιεινής UNI EN 14159.
• Εύκολο πλύσιμο και ασφάλεια υγιεινής χάρη στην αναρτημένη μονάδα του εξαεριστήρα.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
• Ηλεκτροβαλβίδα πλήρωσης νερού.
• Θερμική προστασία για τη διαφύλαξη του συμπιεστή.
• Μικροδιακόπτης παύσης εσωτερικού αερισμού κατά το άνοιγμα της πόρτας.
• Σύστημα μπλοκαρίσματος πόρτας κατά των οσμών.
• Εμφάνιση προειδοποιήσεων.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
 Ντουλάπες
• Επάνω επιφάνεια από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 18/10 πάχους 1 mm.
• Εξωτερικές πλευρές και πόρτα από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 18/10 πάχους 0,8 mm.
• Εσωτερική επένδυση ακτινωτή από ανοξείδωτο ατσάλι ΑISI 304 18/10.
• Μορφοποιημένο στεγανό εσωτερικό δάπεδο.
• Μόνωση από διογκωμένη πολυουρεθάνη υψηλής πυκνότητας (περίπου 42 kg/m3) χωρίς 

HCFC.
• Αντίσταση κατά της συμπύκνωσης, τοποθετημένη στο πλαίσιο του σώματος κάτω από 

το μαγνητικό παρέμβυσμα.
• Εξαεριστήρας υψηλού αερισμού για την εξασφάλιση της μέγιστης αποτελεσματικότητας 

του συστήματος ψύξης.
• Μονάδα εξαεριστήρα από χαλκό-αλουμίνιο, βαμμένη μέσω καταφόρεσης με ατοξική, 

εποξική ρητίνη.
• Σύστημα απόψυξης με θερμό αέριο, πατενταρισμένο.
• “Ηλεκτρικοί ανεμιστήρες έμμεσης ροής στο προϊόν.
• Εργονομική λαβή σε όλο το ύψος και μαγνητική φλάντζα στις 4 πλευρές της πόρτας.
• Πατενταρισμένο σύστημα έγχυσης της υγρασίας στο θάλαμο.
• Αφαιρούμενα στηρίγματα οδηγών από ανοξείδωτο ατσάλι AISI 304 18/10, τα οποία 

τοποθετούνται εύκολα για τη στήριξη ταψιών 1/1 GN ή 600 x 400.
• Αφαιρούμενοι οδηγοί «Z» από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304, για την τοποθέτηση ταψιών 

1/1 GN ή 600 x 400.

 Θάλαμοι 
• Κατασκευή αποτελούμενη από πάνελ.
• Πάνελ από ανοξείδωτο χάλυβα Aisi 304.
• Μόνωση από διογκωμένη πολυουρεθάνη υψηλής πυκνότητας (42 kg/m3) πάχους 80 

mm, χωρίς HCFC. 
• Εσωτερικό αντιολισθητικό δάπεδο με φινίρισμα 5 WL.
• Αντίσταση κατά της συμπύκνωσης, τοποθετημένη στην πόρτα κάτω από το παρέμβυσμα.
• Πόρτα με στεγανοποιητικό παρέμβυσμα ταινίας.
• Πόρτα με μαγνητικό κλείσιμο που διαθέτει μεντεσέδες με ράμπα σφράγισης

• Κάθετη εργονομική λαβή.
• Ράμπα πρόσβασης + Σχάρα συγκέντρωσης υγρών και σύστημα φιλτραρίσματος για 

ράμπα (προαιρετικό).
• Εξαεριστήρας υψηλού αερισμού για την εξασφάλιση της μέγιστης αποτελεσματικότητας 

του συστήματος ψύξης.
• Μονάδα εξαεριστήρα από χαλκό-αλουμίνιο, βαμμένη μέσω καταφόρεσης με ατοξική, 

εποξική ρητίνη.
• Σύστημα απόψυξης μέσω εξαερισμού.

 Εξοπλισμός εσωτερικού θαλάμων
• Εσωτερικό προστατευτικό μεγάλου πάχους από ανοξείδωτο χάλυβα για την αποφυγή 

ζημιάς από το καρότσι μεταφοράς.
• Εξωτερικό προστατευτικό για την προφύλαξη του πίνακα ελέγχου.  
• Ρύθμιση της ταχύτητας των ανεμιστήρων.
• “Ηλεκτρικοί ανεμιστήρες έμμεσης ροής στο προϊόν.

ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΩΝ
• Αερόψυκτη μονάδα συμπυκνωτή.
• Υδρόψυκτη μονάδα συμπυκνωτή.
• Ψυκτικό υγρό R452A.
• Δυνατότητα λειτουργίας με αέριο R404A-R449A-R448A (προαιρετικό).
• Συμπυκνωτής από χαλκό με πτερύγια αλουμινίου υψηλής θερμικής απόδοσης.
• Μονάδες συμπύκνωσης με επεξεργασία που τις καθιστά ανθεκτικές στα τροπικά κλίματα.
• Περίβλημα από βαμμένο χάλυβα για τις απομακρυσμένες μονάδες των θαλάμων, 

προαιρετικό για τις απομακρυσμένες μονάδες των ντουλαπών.
• Ηχομονωμένη έκδοση (προαιρετικό).
• Θερμοκρασία λειτουργίας σε περιβάλλον έως -10°C.
• Winter kit χαμηλής θερμοκρασίας -30°C (προαιρετικό).

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
• Ντους πλύσης (διατίθεται μόνο για τον τύπο ντουλάπας).
• Ειδικές τάσεις και συχνότητες κατόπιν παραγγελίας.
• Έκδοση εξοπλισμένη με απομακρυσμένο σύστημα.
• Έκδοση με ψύξη νερού.
• Κιτ περιστρεφόμενων τροχών με φρένο (μοντέλα με ενσωματωμένο σύστημα).

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
• Ανακυκλώσιμη συσκευασία.
• Πιστοποιήσεις: Ποιότητα ISO 9001 / Ασφάλεια ISO 45001 / Περιβάλλον ISO 14001.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Σειρά Neo 24 hours
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Η Σειρά

Μοντέλα θαλάμου

Μοντέλα ντουλάπας

TA Μονάδα αέρα  - TW Μονάδα νερού - TR Απομακρυσμένη μονάδα - TRP Απομακρυσμένη μονάδα, Διαμπερές (2 πορτες)

Ανατρέξτε στο φύλλο προδιαγραφών για τεχνικές λεπτομέρειες και μέγιστες συνολικές διαστάσεις. *ειδικές τάσεις και συχνότητες κατόπιν παραγγελίας

Έκδοση TR Έκδοση TRΈκδοση TRP
Διαμπερές
(2 πορτες)

Έκδοση TRP
Διαμπερές
 (2 πορτες)

Μοντέλα
Χωρητικότητα

ταψιών
Διαξόνιο

(mm)

Ικανότητα ταχείας 
θετικής

ψύξης σε 90’ 
+90°C > +3°C (Kg)

Ικανότητα ταχείας 
αρνητικής ψύξης 

σε 240’ 
+90°C > -18°C (Kg)

Ψυκτική ισχύς
  

(W)

Ισχύς θέρμανσης
 

(W)

Εξωτερικές διαστάσεις
(Π x Β x Υ mm)

ηλεκτρική ισχύς
 (W)

Ηλεκτρική κατα-
νάλωση

(A)

Τάση 
τροφοδοσίας *

(V)

NEO051TA
5 x GN 1/1

5 x 600 x 400
70 35 25

1127

800 790 x 820 x 900

2291 12

1N AC 230V - 50 HzNEO051TW 1127 2284 12

NEO051TR 1137 1003 5,8

NEO081TA
8 x GN 1/1

8 x 600 x 400
75 50 35

1230

800 790 x 870 x 1460

2631 13,9

1N AC 230V - 50 HzNEO081TW 1230 2528 13,1

NEO081TR 1230 984 5,6

NEO121TA
12 x GN 1/1

12 x 600 x 400
73 70 50

1940

1600 790 x 870 x 1810

4140 10,8

3N AC 400V - 50 HzNEO121TW 1940 4027 10,3

NEO121TR 2274 1930 7

NEO161TA
16 x GN 1/1

16 x 600 x 400
56 90 60

2724

2400 790 x 870 x 1960

6103 14,5

3N AC 400V - 50 HzNEO161TW 2724 5990 14

NEO161TR 2724 2966 9,3

NEO122TA 12 x GN 2/1
24 x GN 1/1

24 x 600 x 400
57 100 70

3619

1600 1100 x 1080 x 1860

5758 15,4

3N AC 400V - 50 HzNEO122TW 3619 5645 14,9

NEO122TR 3619 2068 8,5

Μοντέλα
Χωρητικότητα καροτσιών 

μεταφοράς

Ικανότητα ταχείας 
θετικής 

ψύξης σε 90’
  +90°C > +3°C (Kg)

Ικανότητα ταχείας 
αρνητικής ψύξης 

σε 240’ 
+90°C > -18°C (Kg)

Ψυκτική ισχύς
  (W)

Ισχύς θέρμανσης
  (W)

Εξωτερικές διαστάσεις
(Π x Β x Υ mm)

ηλεκτρική ισχύς
 (W)

Ηλεκτρική κατα-
νάλωση

(A)

Τάση 
τροφοδοσίας *

(V)

NEO201TR
N° 1

GN 1/1 - EN 600 x 400
150 100 6890 4500

1300 x 1315 x 2200 6188 10,65
3N AC 400V - 50 Hz

NEO201TRP 1300 x 1465 x 2200 6288 11,08

NEO202TR
N° 1

GN 2/1 - EN 600 x 400
180 120 9290 4500

1500 x 1515 x 2200 6188 10,65
3N AC 400V - 50 Hz

NEO202TRP 1500 x 1665 x 2200 6288 11,08
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LAINOX ALI Group S.r.l.
Via Schiaparelli 15
Z.I. S. Giacomo di Veglia 
31029 Vittorio Veneto (TV) · Italy

Tel +39 0438 9110
Fax +39 0438 912300
lainox@lainox.com
www.lainox.com

The Spirit of Excellence

an Ali Group Company

ITALY
italy@lainox.com 

IBERIA  
iberia@lainox.com 

FRANCE
france@lainox.com 

UK
uk@lainox.com 

EIRE  
eire@lainox.com

DACH  
dach@lainox.com 

BENELUX  
benelux@lainox.com 

SCANDINAVIA
scandinavia@lainox.com 

CZECH 
czech@lainox.com 

SLOVAKIA 
slovakia@lainox.com 

HUNGARY 
hungary@lainox.com 

POLAND 
poland@lainox.com 

RUSSIA 
russia@lainox.com 

BALTICS 
baltics@lainox.com 

CSI 
csi@lainox.com 

GREECE 
greece@lainox.com 

TURKEY 
turkey@lainox.com 

BALCANS 
balcans@lainox.com 

CANADA 
canada@lainox.com 

USA 
usa@lainox.com 

LATAM 
latam@lainox.com 

AUSTRALIA 
australia@lainox.com 

NEW ZEALAND 
newzealand@lainox.com 

MIDDLE EAST 
middleeast@lainox.com 

MALAYSIA 
malaysia@lainox.com 

PHILIPPINES 
philippines@lainox.com 

SINGAPORE 
singapore@lainox.com 

CHINA 
china@lainox.com 

THAILAND 
thailand@lainox.com 

VIETNAM 
vietnam@lainox.com 

HONG KONG 
hongkong@lainox.com 

TAIWAN 
taiwan@lainox.com 

SOUTH AFRICA 
southafrica@lainox.com 

ΕΥΡΩΠΗ
LAINOX WORLDWIDE

ΑΜΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΩΚΕΑΝΙΑ

ΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΦΡΙΚΗ
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