1000-SK-I-Classic
Nízkoteplotní zařízení 3v1 SMOKER peče, udí, udržuje
HALO HEAT . . . regulovaný, rovnoměrný zdroj tepla, který udržuje těsné
teplotní tolerance během funkce vaření a udržování. Nabízí rovnoměrné a
konzistentní vaření na denní bázi.
l

Zajišťuje vyšší obsah vlhkosti potravin,minimální ztráty a výrazně delší
životnost.

zobrazeno s volitelným
vínovým exteriérem

l

Udí se dřevěnými štěpkami - bez tlakového vaření

l

Smoker časovač nabízí výběr mírné, střední nebo těžké chuti kouře.

l

Vaří, udí a udržuje maso, drůbež a ryby.

l

Dokáže udit za studena ryby a uzený sýr.

l

Vyvolává přirozené působení enzymů v mase.

l

Menší úspora energie.

l

Snižuje námahu a snižuje pracovní zatížení.

l

Interiér z nemagnetické nerezové oceli, rošt a police odolávají korozi.

l

Jednoduché ovládání snímá teplotní poklesy rychleji a zajišťuje tak rychlou
regeneraci tepla.

Dva (2) individuálně ovládané komory jsou uzavřeny v jednom celku z nerezové oceli o rozměrech 20 mm. Každé dveře jsou
vybaveny magnetickou západkou dveří. Každá přihrádka je vybavena dvěma (2) bočními stojany z nerezové oceli s osmi (8)
pozicemi s roztečemi rozmístěnými na středech 2-5 / 16 "(59 mm), dvěma (2) drátěnými policemi z nerezové oceli, jedním (1)
žebrovým stojanem z nerezové oceli Odnímatelná odkapávací pánev z nerezové oceli s odtokem a nádobou na dřevní štěpku.
Trouba je vybavena vnějším předním odkapávacím plechem z nerezové oceli a jedním (1) vzorkovacím sáčkem, každý z třešní,
ořechů, jablek a javorového dřeva. (1) sada 5 "(127 mm) koleček - 2 pevná a 2 otočná s brzdou.
Každý komora je ovládána jedním (1) jednoduchým ovládáním pomocí hlavního vypínače; knoflík teploty vaření, 200 ° až 325 ° F (94
° až 160 ° C); knoflík pro přidržování teploty, 60 ° až 205 ° F (16 ° až 96 ° C); digitální displej, šipky NAHORU / DOLŮ pro nastavení
doby vaření a držení; a šedesátiminutový kuřácký časovač. Kontrolní funkce kontrolek pro funkce vaření, přidržování a kouření, a
když trouba volá teplo. Trouba je vybavena přepínačem napětí, umístěným na zadní straně pece, pro výběr napětí (208 nebo 240
V.A.C.) v době instalace.
MODEL 1000-SK-I: Dvoukomorová nízkoteplotní pečící,udící a udržovací trouba s jednoduchým ovládáním.
s
• Možnosti dveří:
Plné dveře, standard
Prosklené dveře, za příplatek
• Možnosti výkyvů dveří:
Pravé otevírání dveří, standard
Levé otevírání dveří, za příplatek
• Napěti
208-240
230

Ip X4

• Výběr barev vnějších panelů:
Nerezová ocel, standard
Burgundy, za příplatek
Vlastní barva, za příplatek

DALŠÍ FUNKCE
Rib Rack Shelf • Item SH-29474
Speciální nemagnetické
drátěná police z nerezové oceli
konstruované pro držení žeber nebo
ryb ve svislé poloze
po celou dobu uzení.
Každá police bude držet
třináct plných žeber. Jeden (1)
Police Rack Police je zařízená
s každým oddílem. Na přání jsou k
dispozici další stojany. Kapacita: Tři (3)
police na žebro v přihrádce

• Omezovač teploty pečení na 121°C.
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1000-SK-I-Classic

25-1/16" (636mm)

34-1/2" (876mm)

51" (1294mm)

Elektrické
připojení
Nakresleno s
ochranným
nárazníkem

R OZMĚ R Y : Vx Š x H
EXTERIÉR:

75-5/8" x 23-15/16" x 32-1/4"
(1920mm x 608mm x 819mm)
INTERIÉR: (KAŽDÁ KOMORA)
26-7/8" x 18-7/8" x 26-1/2"
(683mm x 479mm x 673mm)

22-1/2" (572mm)

E LE KTR I CKÉ NA POJ ENÍ
voltage

phase

cycle / hz

amps

kW

208
240

1
1

60
60

31.4
24.3

6.5
5.8

no cord

230

1

50/60

24.1

5.5

no cord

cord

&

plug

or plug

or plug

PR OD U KT/ KA PA CI TA
(54kg)

6-13/16" (172mm)

75-5/8" (1920mm) with 5 (127mm) casters*

32-1/4" (819mm)

72-1/4" (1835mm) Electrical Connection

Nízkoteplotní zařízení 3v1 SMOKER peče, udí, udržuje

maximum

MAXIMÁLNÍ OBJEM:

Tři (3) 20" x 12" x 2-1/2"

liters)

1/1:
530mm x 325mm x 65mm
gastronorm

on

POUZE NA VOLITELNÉ ROŠTY

PLNÝ ROZMĚR NÁDOB:

20-1/2"
(521mm)

24-1/8" (613mm)

(76

18" x 26" x 1"

23-15/16" (608mm)
*74-1/4" (1885mm) - with optional 3-1/2" (89mm) casters
*75-1/2" (1917mm) - with optional 6" (152mm) legs

S

S

back

3" (76mm)

top

2" (51mm)

each side

1" (25mm)
ship :

35"

x

35"

x

445 lb (202 kg)

est .

82" (889mm x 889mm x 2083mm)

— Trouba musí být instalována na vodorovné podlaze.
- Trouba nesmí být umístěna na místech, kde by mohla být
ovlivněna párou, tukem, kapající vodou, extrémními teplotami
nebo jinými vážně nepříznivými podmínkami.
- Spotřebiče s kolečky a bez kabelu nebo zástrčky musí být ke
konstrukci budovy zajištěny pružným konektorem.
NENÍ DODÁVÁNO Z VÝROBY.
- Požadavky na větrání smokeru, které mají být určeny
místními instalačními předpisy.

5009767
HL-2635
4459

Kolečka, Stem - 2 pevná, 2 otočná s brzdou
3-1/2" (89mm)
Dveře se zámkem - each handle
Odkapávací plech bez odtoku 4" (101mm hl.)

5008017
LK-22567
5005616
11906
15929
5011149

PN-2115
5013935
SH-2325
SH-29474
Dřevo (balení) (9 kg)
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WC-22543
WC-22541
WC-2829
WC-22545

