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Mrazící boxy a šokery
BONGARD BSP
Kompaktní šokové mrazáky BSP jsou určeny pro šokové zmrazení potravin před 
následným uskladněním v mrazáku. Jsou vybaveny automatickým řízením tep-
loty a času, které samo zajistí docílení teploty ve středu produktu -18°C v co 
nejkratším čase (7 kg až 20 kg za hodinu v závislosti na modelu). BSP se dokáže 
automaticky přepnout do udržovacího režimu na konci zmrazovacího cyklu.

Výhody
• kompaktní rozměry včetně kompresoru,
• chladivo R404A,
• nosníky na plechy pro snadné ukládání,
• zvuková signalizace na konci zmrazovacího cyklu,
• vyhřívané těsnění kolem dveří.

Specifikace
• Kapacita 5 až 15 plechů 600 x 400 mm v. 74 mm,
• ovládací panel Opticom,
• izolované stěny o síle 80 mm, 
• polyuretanová pěna 40 kg/m3 ve stěnách i ve dveřích,
• vnitřní stěny z nerezu, 
• magnetické dovírání dveří,
• provozní teplota vnějšího prostředí 13°C až 30°C,
• napájení 230V/1PH/50Hz.
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Bongard reserves the right to alter the characteristics of the models without prior notice - 06/2010  

Reach-In blast freezer BSP   

Rozměry modelu BSP 46.5

Rozměry modelu BSP 46.9 a BSP 46.15

General features 
Model BSP 46.5 BSP 46.9 BSP 46.15 

Height     
Front (H) 1010 mm  1740 mm  2140 mm  
Door height (HP) 562 mm 882 mm 1282 mm 
Interior height (HI) 420 mm 780 mm 1180 mm 
Width     
Front  775 mm 770 mm 770 mm 
Inside  610 mm 610 mm 610 mm 
Depth     
Inside  800 mm  790 mm  790 mm  
Outside  969 mm 960 mm 960 mm 
Door opened  1680 mm  1680 mm  1680 mm  
Weight  110 kg 190 kg 230 kg 
Maximal capacity of trays 
400 x 600  
(spacing of 75 mm) 

5 9  15 

+22°C / -18°C 7 kg/h 13 kg/h 20 kg/h 
Freezing  Power in Kg of product  

Energetic features  
Model BSP 46.5 BSP 46.9 BSP 46.15 

Power  
Hermetic compressor 1.7 kW 1.7 kW 2.15 kW 
Heating gasket 0.3 kW 0.4 kW 0.7 kW 
Fan(s)  1 x 0.125 kW  2 x 0.125 kW  3 x 0.125 kW  
Total  2.23 kW 2.35 kW 3.23 kW 
Frigorific power of compressor 
at –30 / +30 °C 0.48 kW 1.1 kW 2.15 kW  
Connecting supply 230 V Single PH+N+Gr, 50 Hz  

Reference Models 

W9005210 BSP 46.5 electromechanical control panel  

W9005199 BSP 46.9 electromechanical control panel  
W9005204 BSP 46.15 electromechanical control panel  

For a good ventilation of the compressor, the BSP must be 
placed at a minimum distance of 30 mm from the wall. 
 
Maximum ambient temperature for compressor: 30°C maxi 
 

Parametr BSP 46.5 BSP 46.9 BSP 46.15

Maximální kapacita plechů 600 x 400 mm 5 9 15

Mrazící výkon z +22°C na -18°C 7 kg/h 13 kg/h 20 kg/h

Celkový příkon 2,23 kW 2,35 kW 3,23 kW

Hmotnost 110 kg 190 kg 230 kg

Výška mm 1010 1740 2140

Šířka mm 775 770 770

Hloubka mm 969 960 960

Pro účely ventilace kompresoru musí být BSP umístěno ve vzdálenosti 
minimálně 30 mm od stěny.


