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INVENTUS DC og DF PRODUKTPROGRAM
Light duty nedkjølings- og nedfrysingsskap

LIGHT DUTY DC OG DF FOR ULIKE BEHOV
Nedkjølingsskapene og nedfrysingsskapene 
leveres i to ulike størrelser og to ulike tempera-
turområder. Inventus DC6/DC8 og DF6/DF8.

DC8 og DF 8 kan benytte GN2/1 brede hyller, 
kurver og GN-bakker. Hyller 400 x 600 mm er best 
tilpasset de mindre skapene DC6 og DF6. 
Det er benyttet høykvalitet rustfritt stål (AISI304) i 
skapene. 

TILBEHØR
Alle Inventus skapene kan leveres for sentralkjøling 
for ulike løsninger. 

HVOR ANVENDES DC OG DF SKAPENE?
Produktprogrammet inkluderer DC light duty ned-
kjølingsskap og DF light duty nedfrysingsskap.  
Skapene kan utstyres med ulike tilbehør og 
funksjoner. Skapene er beregnet for profesjonelle 
kjøkken, bakerier, hotell, kafeer osv. 
I tillegg til nedkjøling- nedfrysingsfunksjonen, kan 
skapene benyttes som vanlige lagringsskap.

DE ULIKE OMGIVELSENE
Profesjonelle kjøkken og bakerier møter ulike 
utfordringer sammenlignet med kommersielt 
kjøleutstyr. F. eks. jo høyere den omgivende 
temperaturen er i et kommersielt kjøkken, jo 
større krav stilles det til kjøleproduktene og 
deres isolasjon.  
Inventus Light duty produktprogram tilbyr 
løsninger til et hver bruk.
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Resurssterk og 
miljøvennlig

FramtidsrettetInnovativ og 
moderne

Kraftfull og
produktiv

Nanoksi Fotonit fotokatalytisk 
belegning gir en effektiv og ufarlig 
beskyttelse mot mikroorganismer. 
Det har vist seg å kunne ødelegge virus, 
bakterier og mugg fra alle flater. 

Formpressede hylleskinner 
med anti-tippefunksjon. 
Enkel rengjøring.

Bunnen er i ett stykke med 
avrundede hjørner som 
gjør at urenheter ikke kan 
samle seg i hjørnene Dette 
gjør rengjøringen enkel.

Enkel utskiftbar dørpakning 
uten bruk av verktøy

Store lettleste tall i displayet. 
Enkel i bruk med innebygget 
mikroprosessor styring.

Tidsur på DC modellene.

Inventus Light Duty nedkjøling/nedfrysingsskap
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FUNKSJONER
• Styring med numerisk display for avlesning av temperatur 

og andre funksjoner
• Tastelås
• Timer på DC modellene
• Registrering av laveste og høyeste temperatur
• Visuell høy- og lavtemperaturalarm
• Visuell alarm ved følerfeil
• Visuell alarm ved for høy kondensatortemperatur
• Dør bryter for innvendig belysning, stopp av fordamper-

vifte og døralarm
• Utvendige og innvendige flater i rustfritt stål
• Støpt miljøvennlig HFC-fri polyuretan isolasjon
• Tippe-frie hyller
• DC 8 og DF er beregnet for GN 2/1 i bredden
• Fire trådhyller i rustfritt stål. Justerbare med 56 mm 

mellomrom
• Låsbar dør som står åpen i 90 °
• Utskiftning av dørpakning uten bruk av verktøy
• 25% mer effektiv og energisparende med R290 som 

kuldemedium 

• For sentralkjøling CO2 modellene kan det leveres med 
en elektronisk Carel ekspansjonsventil med tilbehør. 
Standard leveres det uten

• Ben i rustfritt stål justerbare mellom 130 og 205 mm
• Automatisk avriming og fordunstning av tinevannet

Tillegsfunksjoner og tilbehør

• Kan tilkobles ekstern overvåkning
• Kan leveres med iLOQ elektronisk låsesystem
• Kan leveres med varmgassavriming også på DC 

modellene
• Kan leveres med panelhyller i rustfritt stål
• Kan leveres med hjul istedenfor ben
• Kan leveres med lavere ben 70 til 105 mm
• Kan leveres med fotpedal døråpner 

KAPASITET DC
DC 6: +60 °C...+6 °C, 32 - 37 kg på mindre enn 4 timer
DC 8: +60 °C...+6 °C, 46 - 60 kg på mindre enn 4 timer

Kapasiteten har blitt målt med 35 eller 50 mm tykke test-
pakker som har blitt kjølt ned i rustfrie stål bakker  
GN 2/1, 65 eller 40 mm dype.

KAPASITET DF
Nedfrysning mengde på 24 timer
DF 6: +0 °C...-18 °C 60 kg
DF 8: +0 °C...-18 °C 80 kg

MERK!
Kapasiteten er veiledende og påvirkes av sammensetningen 
av maten og mengden mat i fatet (lagtykkelse).

Inventus DC 8

FABRIKKMONTERT TILBEHØR
TTL Adapter

iLOQ S10 elektronisk lås inkludert 1 nøkkel

Varmgassavriming for DC-modellene

Panelhylle i rustfritt stål 6, 400 x 600 mm

Panelhylle i rustfritt stål 8, 650 x 530 mm

Kurvhylle i rustfritt stål (kun DC 8 og DF 8)
4 hjul istedenfor ben hvor 2 er låsbare (ikke for CC- modellene)

4 korte ben istedenfor lange, justerbare fra 70 - 105 mm

Fotpedal døråpner



-5-www.colia.no

DC 6 DC 8 DF 6 DF 8
Utvendige mål, B x D x H mm 600 x 785 x 2100 850 x 785 x 2100 600 x 785 x 2100 850 x 785 x 2100
Innvendige mål, B x D x H mm 404 x 610 x 1485 654 x 555 x 1485 404 x 610 x 1485 654 x 555 x 1485
Volum netto/brutto, liter 324/421 474/619 324/421 474/619
Nettovekt 132 152 132 152
Lydnivå db(A) 55 55 55 55
Justerbart temperaturområde, °C +1...+12 +1...+12 +1...+12 +1...+12
Omgivende temperatur, °C +10...+30 +10...+30 +10...+30 +10...+30
Kuldemedium fyllemengde, g R290/150 R290/150 R290/150 R290/150
Tilkoblingseffekt, kW 0,74 0,92 0,66 0,86
Spenning, 230V/1/50Hz 230V/1/50Hz 230V/1/50Hz 230V/1/50Hz
Avrimingsmetode, 1 = Luft. 2 = varmgass
3 = elektrisk

1 1 2 2

Mål hyller, B x D mm 401 x 600 651 x 540 401 x 600 651 x 540
Antall hyller standard 4 4 4 4
Max vekt per hylle, kg 70 70 70 70
VEKT OG VOLUM
Pakkevekt, kg 142 162 142 162
Pakkemål B x D x H mm 650 x 800 x 2250 900 x 800 x 2250 650 x 800 x 2250 900 x 800 x 2250

Inventus Light Duty nedkjøling/nedfrysingsskap
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Inventus Light Duty måltegninger

Luftsirkulasjon
Inventus DC/DF



Suomen Kotikylmiö Oy
Ravitie 3, 15860 Hollola
festivo@festivo.fi

COLIA SCANDINAVIA AB
Industrigatan 21, 619 33 TROSA
www.colia.se

Colia AS
Ringeriksveien 16, 3414 Lierstranda
www.colia.no

Colia et selskap i Festivo - Porkka Group
Colia AS ble startet i 2015. Vår visjon har hele tiden vært å levere produkter med høy kvalitet og yte 
god service til våre kunder. 

I desember 2019 gjennomførte hovedaksjonæren i Colia AS (Festivo Finland OY) oppkjøpet av Porkka Finland`s 
totale virksomhet. Porkka Norge AS ble som ett resultat av dette fusjonert inn i Colia AS.
Alle produktene i Porkka`s portefølje selges gjennom Colia AS. I tillegg importerer vi kjente merkevarer som 
Migel (Porkka) ismaskiner, Sincold, Liebherr, Igloo, Asber, Cosmetal vannkjølere osv.

Oppkjøpet legger grunnlaget for en konkurransedyktig videreutvikling av selskapet som en del av en større 
gruppe. Gruppen har en samlet omsetning på NOK 500 millioner og sysselsetter cirka 300 personer. 

Vi representer merker fra noen av Europas ledende produsenter. Dette forplikter og vi gjør alltid vårt ytterste 
for å gi våre kunder den best tenkelige service. 


