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CONSTRUCTIE •	Volledig gelaste kookruimte met af geronde 
hoeken uit RVS 304
•	Bumper in roestvrij staal 18/10 AISI 304 in de 

kamer voor de geleiding van de trolley
•	Volledig thermisch geïsoleerd met dikte van 

35mm
•	Hoog temperatuur bestendige (deur) 

dichting
•	Convectie warmte D.m.v. verwarmings 

elementen
•	Driepuntssluiting deur
•	Eenvoudig te bereiken service compartimen

STANDAARD UITRUSTING

•	Climachef 

UITRUSTINGEN OP AANVRAAG  
/ ACCESSOIRES

�� Kerntemperatuurvoeler registreert 
en controleert de geprogrammeerde 
temperatuur en kan tot 30 uitlezingen 
opslaan in het HACCP geheugen (alleen 
voorhanden met USB poort optie)
�� Externe water tank
�� USB-poort voor bewaren gegevens 

HACCP
�� GN schalen trolley
�� Trolley voor borden
�� Thermische deken voor trolleys
�� Glazen deur met kamer verlichting
�� Meerpints kerntemperatuurvoeler
�� Speedgrade is de instelbare ventilator  

snelheid
�� Externe handdouche 

FUNCTIONELE
UITRUSTING

•	Het regeneratie gedeelte wordt aangestuurd 
door één Touch Screen paneel waarmee 
temperatuur, tijd, kerntemperatuur en 
vochtigheid kunnen worden ingesteld
•	Geluidssignaal bij het einde van een cyclus
•	Eenvoudig te bedienen en begrijpen 

bedieningspaneel
•	Automatische controle van het percentage 

vocht in de kamer, systeem Climachef
•	Bedrijfstemperatuur: 30°C – 160°C 
•	Afvoerklep overtollig vocht, automatisch
•	Kamer geschikt voor borden-of GN schaal 

trolleys van verschillende afmetingen
•	Veiligheidsthermostaat kamer
•	Een programmeerbare vertraagde start
•	Na de regeneratie cyclus zal de oven op een 

unieke wijze de ovenkamer temperatuur snel 
terugzoeken naar de warmhoud temperatuur

Roll in regeneratie 
kast (+3°C+65°C)
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A Hoofdschakelaar
B Display Touch Screen
C Knop instelling en ENTER 

selectie  
D Knop START/STOP
E Knop voor verlichting van 

de kookruimte 

Externe afmetingen 
(L x P x H) - mm 1150 x 830 x 1950

Kookruimte 
afmetingen 

(L x P x H) - mm 780 x 705 x 1860

Aantal GN schalen 20 x GN 1/1

Maximaal aantal 
borden Ø 230-310 80

Vermogen  
[kW] 12,5

Nominale spanning 3N AC 400V 50Hz

Nominale spanning 
[Vac] 3N - 400V

Opgenomen totaal 
vermoge [Kw] 12,5

Opname  
[A] 18

Minimale doorsnede 
aansluitkabel  

(H07 RN-F) [mm2]
5 x 2,5

Water druk 
[kPa] 150 ÷ 500


