
 

Karta produktu dla szafy mroźniczej do przechowywania żywności 
wg załącznika IV Rozporządzenia  Delegowanego Komisji (UE) nr 2015/1094  

oraz wg załącznika II p. 2 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 2015/1095 

Nazwa dostawcy lub znak towarowy BOLARUS S.A. 

Model Basic F1400 

Rodzaj modelu / Kategoria Szafa mroźnicza pionowa 

Klasa efektywności energetycznej C 

Parametr Symbol Wartość Jednostka 

Wskaźnik efektywności energetycznej EEI 41,66 - 

Dobowe zużycie energii przez szafę E24h 8,8 kWh 

Roczne zużycie energii AEC 7709,46 kWh 

Pojemność chłodnicza netto:  

 

VNFrz 1252 litry 

Klasa klimatyczna 4 

Szafa o małym obciążeniu. Urządzenie to jest przeznaczone do użytkowania w temperaturach otoczenia 

do 25 °C i z tego powodu nie nadaje się do użytku w profesjonalnych kuchniach, w których panuje 

wysoka temperatura. 

Przeznaczenie składowanie 

Temperatura robocza mrożenia Od -5oC do -20 oC 

Informacje istotne w odniesieniu do recyklingu lub unieszkodliwiania po zakończeniu eksploatacji 

zostały podane w rozdziale 11 instrukcji „Postępowanie ze zużytym sprzętem chłodniczym”. W 

przypadku wątpliwości kontaktować się z producentem. 

Wszelkie szczególne środki ostrożności, które należy stosować podczas używania i konserwacji szafy w 

celu optymalizacji jej efektywności energetycznej zostały określone w rozdziale 4 „Poprawne działanie 

sprzętu” i rozdziale 9„Konserwacja urządzenia” instrukcji. W przypadku wątpliwości kontaktować się z 

producentem. 

Czynnik chłodniczy: 

Propan 

Oznakowanie 

przemysłowe:  

R290 

Wzór chemiczny: 

C3H8 
 

GWP: 

3 

Ilość czynnika chłodniczego  0,095 kg 
Dane kontaktowe: BOLARUS S.A. Bochnia, Polska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Product fiche of the professional refrigerated storage cabinet according to annex IV of Commission 

Delegated Regulation (EU) 2015/1094  
and annex II p. 2 of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/1095 

Supplier's name or trade mark BOLARUS S.A. 

Model Basic F1400 

Type of model Vertical freezing cabinet 

Energy efficiency class C 

Parameter Symbol Value Unit 

Energy efficiency index EEI 41,66 - 

Energy consumption of the cabinet over 24 hours E24h 8,8 kWh 

Annual energy consumption of the cabinet AEC 7709,46 kWh 

net volume of each compartment VNFrz 1252 litres 

Climate class 4 

This appliance is intended for use in ambient temperatures up to 25 °C and therefore is not suitable for 

use in hot professional kitchens. 

Intended use storage 

Frozen operating temperature From -5oC to -20 oC 

Information relevant for recycling or disposal at end-of-life are provide in the chapter 11 of instruction 

booklet „Recycling the used refrigerating devices”. In case of doubt, please contact the manufacturer. 

Specific precautions which are to be taken when the cabinet is used and maintained in order to optimise 

its energy efficiency are provided in the chapter 4 of instruction booklet „Proper operation of the device” 

and chapter 9„Device maintenance”. In case of doubt, please contact the manufacturer. 

Refrigerant fluid(s): 

Propane 

 

Refrigerant – trade 

mark: 

R290 

Chemical formula: 

C3H8 
 

GWP: 

3 

Refrigerant charge 0,095 kg 
Contact details BOLARUS S.A. Bochnia, Polska 
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BOLARUS  BASIC F 1400






