
 
ДВУЕТАЖНА ТОПЛА ВИТРИНА  

СЪС СУХО ПОДГРЯВАНЕ И С ОВЛАЖНЯВАНЕ 
модел HCW- 5 – два етажа 5 отделения  
модел HCW- 8 – два етажа 8 отделения            

Display counter warmers, Two-tier, dry over humidified 
 

 
Двуетажна топла витрина, модел HCW – 5 с двустранна видимост 

долен етаж с поддържане на влага 

     Тези атрактивни топли витрини дават 
достъп до пресни, апетитни храни и 
стимулират желанието на клиента за 
покупка. 
     Моделите HCW предлагат 
комбинация от различни температури за 
отделните видове ястия. Долният етаж се 
нагрява и изпуска пара с помощта на 
резервоар за водна баня под етажа. 
Горният етаж оперира само със сухо 
лъчисто нагряване. Температурата на 
отделните етажи се контролира 
самостоятелно. 
     Подвижните акрилни врати дават  

Обща информация 
Топлите витрини на Хени Пени са разработени специално 
за предлагане на топла храна в магазини за готова храна. 
Витрините дават пълна видимост на изложените изделия, 
както отпред, така и отзад, като контролираното се 
подържа подгрята вода  за овлажняване на етажа. 

отлична видимост на изделията и 
подходящ достъп до тях при бързо 
обслужване. 
     Витрините са изработени от 
висококачествена неръждаема стомана и 
са признати за енергоспестяващи. 

 
Стандартни характеристики 
- Конструкция, вътрешна и 
външна облицовка от 
висококачествена стомана,  
- Предлага се в два размера: с 5 
и 8 отделения 
- Долният етаж комбинира 
подгряване и овлажняване 
     - воден резервоар с    
      автоматично и ръчно    
      пълнене 
     - светлинен индикатор за  
     ниско ниво на водата 
      - дренажна система срещу  
      преливане на водата 
      - контрол и изписване на  
      температурата на водата 
- Горният етаж оперира със сухо 
лъчисто нагряване 
- Лъчисти нагреватели с 
гарантирано дълъг живот  
 

 
 
- Горна и долна изолация за 
енергийна ефективност 
- Независимо управление на 
температурата за всеки етаж, 
така че всяко ястие да се 
поддържа при подходяща 
температура 
- Изписване и контрол на 
температурата на водата 
- Подсилени и здрави акрилни  
прозрачни врати, за по-добра 
видимост 
- Силно осветление за добро 
представяне на храната 
- Подвижни панели за лесна 
поддръжка 

 
 



ДВУЕТАЖНА ТОПЛА ВИТРИНА СЪС СУХО ПОДГЛРЯВАНЕ И С 
ОВЛАЖНЯВАНЕ    
Display counter warmers, Two-tier, dry over humidified 

 

 
 

Размери 
Дължина: 
Ширина:        
Височина: 
 

HCW - 5 
60 3/4 инча (1543 мм)  
29 ¾ инча (756 мм) 
32 ¾  инча (832 мм) 

HCW - 8 
96 инча (2438 мм)  
29 ¾ инча (756 мм) 
32 ¾  инча (832 мм) 

Лабораторни сертификати 

 

Опаковано 
Дължина: 
Ширина:        
Височина 
Обем:  
Тегло: 

HCW - 5 
60 3/8 инча (1548 мм)  
32 5/8 инча (829 мм) 
39  инча (991 мм)  
46 кубични фута (1,29 м3) 
335 либри (147 кг) 

HCW - 8 
98 1/2 инча (2502 мм)  
37 3/4 инча (959 мм) 
40  инча (1029 мм)  
87 кубични фута (2,44 м3) 
594 либри (260 кг) 

 

 
Връзки вода     ¼ инч вход топла вода 
 
Влага:  На долния етаж самозареждащ се 
резервоар. Горният работи на сухо. 
HCW – 5       10 галона (38 л.) резервоар 
HCW – 8       15 галона (57 л.) резервоар 
 

 
Електричество 

 
Капацитет:     Съдове пълен размер 
                          18 х 26 инча (457 х 660 мм) 
HCW – 5        
Долен етаж       3 съда, надлъжно 
Горен етаж       2 съда, напречно 
 
HCW – 8        
Долен етаж       5 съда, надлъжно 
Горен етаж       3 съда, напречно 
 

 

 
Предложени спецификации 
- Двуетажните топли витрини на Хени 
Пени, модел HCW – 5  или   HCW – 8   
са предназначени за складиране, 
съхранение и представяне на прясна 
топла храна, готова за консумация 
-     Вратите от двете страни са 
подвижни, изработени от панели, за 
лесен достъп до храната 
- Във витрина HCW – 5  могат да 
бъдат изложени 5 съда пълен размер, а 
във витрина  HCW – 8   - 8 съда пълен 
размер. 

 
 
- Долният етаж подгрява и 

овлажнява храната. Водата 
постъпва се съхранявана в 
самозареждащ се резервоара, 
свързан с топла вода. Горният 
етаж подгрява на сухо. В горната 
част и на двата етажа са 
разположени нагреватели, които 
се  контролират с термостат. 

- Конструкция отвътре и отвън е от 
неръждаема стомана. Вратите от 
двете страни са изработени от 
термоустойчив акрил. 

 
 
- В задната част на витрината е 

разположен контролен панел за 
независим контрол на 
температурата на двата етажа.  

 


