
 1000-TH-II
ź HALO HEAT . . . zdroj kontrolovaného konstantního tepla, které

udržuje snášenlivost obklopujícího tepla skrz pečení a
udržování.

ź Denně nabízí jednotné a důsledné pečení, nízkou možnost
srážení objemu či nakrájených pokrmů, vyšší obsah vlhkosti a
významně delší životnost.

ź Peče, opéká, ohřívá a udržuje v jedné skříni s ovládáním "nastavit
a zapomenout" k poskytnutí lepšího rozdělení pracovního
zatížení.

ź Peče podle času nebo sondy k zachycení vnitřní teploty pokrmu
a automaticky přemění z režimu pečení na režim udržování.

ź Digestoře, venkovní odvzdušňování a systém hašení nejsou
požadovány (ZKONTROLOVAT MÍSTNÍ ŘÁD).

ź Možnost navršujícího designu pro dodatečnou kapacitu.
ź Antimikrobiální držadla zdržují přenos patogenů.
ź Ovládání Simple vycítí teplotu, která rychle klesá a poskytuje

rychlé teplotní zotavení.

 NÍZKOTEPLOTNÍ PEČÍCÍ 
A UDRŽOVACÍ ZAŘÍZENÍ

Stručná specifikace 
Jednotná skříň s 20 měřidlovým, nerezovo-ocelovým exteriérem a dveřmi s magnetickým uzavřením. Trouba je vybavena
dvěma nerezovo-ocelovými bočními stojany s osmi místy na pánve o rozestupu 2-5/16" (59mm), třemi nerezovo-ocelovými
rošty, jednou odkapávací mísou s odtokem a jednou extérní odkapávací mísou. Trouba zahrnuje set 3-1/2" (89mm) slévačů 
— 2 pevné a 2 otočné s brzdou.
Ovládání Simple zahrnuje ON/OFF tlačítko; tlačítko teploty pečení, 200° do 325°F (94° do 160°C); tlačítko teploty 
udržování s rozsahem od 60° do 205°F (16° do 96°C); digitální displej a UP/DOWN šipky k nastavení času udržování. 
Ovládání zahrnuje světýlka k funkci pečení, funkci udržování a pokud trouba potřebuje více tepla. Trouba je vybavena 
přepínačem konverze voltů, který se nachází na zadní straně trouby s rozsahem voltů (208 nebo 240 V.A.C.) při instalaci.

 Nízkoteplotní pečící a udržující zařízení s ovládáním Simple. 

 TOVÁRNĚ NAINSTALOVANÉ MOŽNOSTI

• Výběr skříně
¨Model dosáhnutí, standard
¨Model projetí, volitelné

• Možnosti dveří
¨ Pevné dveře, standard
¨ Skleněné dveře, volitelné

• Možnosti otevírání dveří
¨ Doprava, standard
¨ Doleva, volitelné

Model 1000-TH-II

DALŠÍ PRVKY 

• Navršující design

1000-TH-II s 1000-TH-II, nebo
1000-TH/III Cook & Hold; 1000-S
Udržovací skříní; 1000-SK/II or 1000-SK/
III Cook/Hold/Smoke; XL-300 Xcelerate®;
or CTX4-10 Combitherm®.



Vnější: 
40-3/16" x 23-1/2" x 31-5/8"

(1021mm x 597mm x 802mm)

Vnější u modelu projetí:
40-3/16" x 23-5/8" x 34" 

(1021mm x 600mm x 864mm)

Nárazník, plný obvod                                                     5009767

Držák na porcování, prvotřídní materiál                     HL-2635 

Podstavce 6" (152mm) , přírubové (set 4)                  5011149¨

¨

¨

— Zařízení musí být instalováno v určité úrovni
— Zařízení nesmí být umístěna na místech, kde by mohla být 
ovlivněna párou, tukem, kapající vodou, extrémními teplotami 
nebo jinými vážně nepříznivými podmínkami.
- Spotřebiče se slévači a žádnou šňůrou či zástrčkou musí být 
zajištěné ke stěně s přizpůsobivým kontektorem.

Požadavky na instalaci Požadavky na čištění 

Čistá: 200 lb (91 kg) Přepravní: 275 lb (125 kg) 
Rozměry kartonu: (V x Š x H) 

35" x 35" x 50" (889mm x 889mm x 1270mm) 

Maximálně 54 kg 
Maximální objem: 76 litrů 

  Standartní pánve:  Gastronorma 1/1 
Čtyři (4)   20" x 12" x 2-1/2"     (530mm x 325mm x 65mm) 

Patřící pouze na rošt 

  Standardní plechové pánve: 
Osm (8)   18" x 26" x 1"              

  NÍZKOTEPLOTNÍ PEČÍCÍ 
A UDRŽOVACÍ ZAŘÍZENÍ

 1000-TH-II 

Zadní část - 3" (76 mm)
Přední část - 2" (51 mm)
Boky - 1" (25 mm)

¨

Vnitřní:
26-7/8" x 18-7/8" x 26-1/4"

(682mm x 479mm x 667mm)

Držák na porcování, Steamship                            4459¨

Slévač - 2 pevné, 2 otočné s brzdou                     

5" (127mm)                                                     5004862¨

¨

Ochranný panel s klíčem                                               5013939¨

Pan Grid, Wire 18" x 26" pan insert                             PN-2115

¨
Ocelovo-nerezová polička, Model projetí                   SH-2346¨

na 1 zařízení

Zámek na klíč                                                                  LK-22567

Ocelovo-nerezová polička, Model dosáhnutí            SH-2325

Poličky

¨ Ocelovo-nerezová polička, Boční stojan                   SH-29474

Přes a pod TH, SK, S-Series Under                              5004864¨

17.0 1.9 NEMA 5-20P
20A-125V 

nabito 250 V nabito 250 V nabito 250 V

14.5 3.0

11.5 2.7

10.4 2.4

2-1/2" (64mm)                                                    5008022¨

Odkapávací miska s odtokem 1-7/8" (48mm)           5005616¨

XL-300 Xcelerate® Under                                             5019677¨Odkapávací miska bez odtoku 1-7/8" (48mm)              11906¨

CTX4-10 Combitherm®                                                5019679¨Odkapávací miska, extra hluboká 4" (102mm)              15929¨

Navršující hardware
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