
INFORMAČNÍ LIST 
Profesionální chladicí boxy (odpovídá nařízení Evropské unie č. 2015/1094) 

Značka NORDline 

Model UF 200 S 

Typ modelu * 6 

Třída energetické účinnosti B 

Ekoznačka Evropské unie A/N N 

Roční spotřeba energie v kWh za rok 971 kWh 

Užitný objem chladničky 0 l 

Užitný objem mrazničky 78 l 

Klimatická třída * 4 

Tento spotřebič je určen k použití při okolních 

teplotách nepřesahujících 25 °C 

NE 

Tento spotřebič je určen k použití při okolních 

teplotách nepřesahujících 40 °C 

ANO 

 

 

* Typ modelu Použitelné definice obsažené v příloze 

1. „užitným objemem“ se rozumí objem prostoru pro potraviny v mezích zátěže 

2. „provozní teplotou chlazení“ se rozumí, že teplota potravin uchovaných v boxu je 

trvale udržována v rozmezí  -1 °C až 5 °C 

3. „provozní teplotou mrazení“ se rozumí, že teplota potravin uchovávaných v boxu je 

trvale udržována pod – 15 °C, jež je považována za nejvyšší teplotu nejteplejší 

zkušební sady 

4. „víceúčelovým boxem“ se rozumí, že profesionální chladicí box nebo oddělený 



prostor tohoto chladicího boxu lze nastavit a různé teploty pro chlazené a mražené 

potraviny 

5. „svislým boxem“ se rozumí profesionální chladicí box o celkové výšce nejméně         

1 050 mm s jedněmi nebo několika předními dveřmi či zásuvkami vedoucími do 

téhož prostoru 

6. „pultovým boxem“ se rozumí profesionální chladicí box o celkové výšce menší než   

1 050 mm s jedněmi nebo několika předními dveřmi či zásuvkami vedoucími do 

téhož prostoru 

7. „boxem s nízkou zátěží“ se rozumí profesionální chladicí box schopný trvale 

udržovat provozní teplotu chlazení nebo mrazení ve všech svých prostorech pouze 

za okolních podmínek odpovídajících klimatické třídě 3, které jsou uvedeny 

v tabulce 3 přílohy IX, pokud je box schopen udržovat teplotu za okolních podmínek 

odpovídajících klimatické třídě 4, nepovažuje se za box s nízkou zátěží 

8. „boxem s vysokou zátěží“ se rozumí profesionální chladicí box schopný trvale 

udržovat provozní teplotu chlazení nebo mrazení ve všech svých prostorech za 

okolních podmínek odpovídajících klimatické třídě 5, které jsou uvedeny v tabulce 3 

přílohy IX 

9. „rovnocenným profesionálním chladicím boxem“ se rozumí model profesionálního 

chladicího boxu uvedený na trh se stejným užitným objemem, stejnými parametry, 

účinností i výkonem a stejnými typy a objemy prostorů jako jiný model 

profesionálního chladicího boxu uvedený na trh stejným výrobcem pod jiným 

obchodním kódovým číslem 

 

 

Okolní podmínky klimatických tříd 3, 4 a 5 

 

Zkušební místnost 

klimatické třídy 

Teplota suchého 

teploměru, °C 

Relativní vlhkost. 

% 
Rosný bod, °C 

Množství vodní 

páry v suchém 

vzduchu, g/kg 

3 25 60 16,7 12,0 

4 30 55 20,0 14,8 

5 40 40 23,9 18,8 

 


