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RRT161C/D/E
Regeneratie trolley 
(+3°C+65°C)

CONSTRUCTIE •	Volledig gelaste kookruimte met af geronde 
hoeken uit RVS 304
•	Rondom voorzien van stootrand
•	Volledig thermisch geïsoleerd met dikte van 

35mm
•	Hoog temperatuur bestendige (deur) dichting
•	Twee deuren om de verlaging van de tempera-

tuur bij de opening zoveel mogelijk te beperken
•	Uitneembare zygeleiders voor een eenvoudige 

reiniging
•	Centrale drain voor een eenvoudige reiniging
•	Convectie warmte D.m.v. verwarmings elementen 
•	Automatische sluitende deur 
•	Set wielen (diameter 150mm) waarvan twee 

met rem
•	Laterale ergonomische duwgrepen engeleider
•	Eenvoudig te bereiken service compartimen

STANDAARD UITRUSTING

•	Zygeleiders voor GN 1/1 of 600 x 400

UITRUSTINGEN OP AANVRAAG  
/ ACCESSOIRES

�� Kerntemperatuur voeler (alleen D en 
E versie) registreert en controleert de 
geprogrammeerde temperatuur en kan 
tot 30 uitlezingen opslaan in het HACCP 
geheugen (alleen voorhanden met USB 
poort optie)
�� Automatische afvoerklep overtollig vocht 

(Climachef - alleen D en E versie) 
�� Kerntemperatuur voeler met meerdere 

meetpunten alleen beschikbaar (voor D en 
E versie)
�� Gereduceerde ventilator snelheid allen 

beschikbaar (voor D en E versie)
�� Bordendragers GN maat
�� HACCP USB poort (alleen D en E versie)

FUNCTIONELE 
UITRUSTING

•	Bedieniningspaneel met temperatuur, tijd en 
vochtigheidsregeling (C) en electronisch LED 
bedieningspaneel voor de D versie en Touch 
screen voor de E versie
•	Eenvoudig te bedienen en begrijpen bedie-

ningspaneel
•	Bedrijfstemperatuur 30°C ÷ 160°C 
•	Na de regeneratie cyclus zal de oven op een 

unieke wijze de ovenkamer temperatuur snel 
terugzoeken naar de warmhoud temperatuur 
(alleen D en E versie)
•	Afvoerklep overtollig vocht manueel
•	Periodieke omkering draairichting ventilatoren 

voor een betere spreiding van de warme lucht
•	Externe natertank met waarschuwing bij gebrek 

aan water
•	Geluidssignaal bij het einde van een cyclus
•	Veiligheids thermostaat 
•	Een programmeerbare vertraagde start (alleen D 

en E versie)
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E versie

A Hoofdschakelaar  
B Display Touch Screen 
C Knop instelling en ENTER selectie  
D Knop START/STOP
E Knop voor verlichting van de 

kookruimte 

C versie

A Hoofdschakelaar  
B Knop temperatuur kamer  
C Knop tijd
D Knop vochtigheid

D Versie

A Hoofdschakelaar
B Knoppen voorgeladen programma  
C Knop warmhoud-programma  
D Knop temperatuur kamer  
E Knop tijd / voeler
F Knop vochtigheid  
G Knop snelheid ventilator (optie)  
H Knop voor verlichting van de 

kookruimte 
I Knop START/STOP  
J Display  
K Knop instelling 

Externe afmetingen 
(L x P x H) - mm 890 x 815 x 1820h

Aantal GN schalen 16 x GN 1/1  
or 600 x 400

Aantal borden 
Ø 230-260 32

Vermogen  
[kW] 6,5

Nominale spanning 3N AC 400V 50 Hz

Nominale spanning 
[Vac] 3N - 400

Opgenomen totaal 
vermoge [Kw] 6,5

Opname  
[A] 9,4

Minimale doorsnede 
aansluitkabel  

(H07 RN-F) [mm2]
5 x 1,5


