air-o-system

Perfektní pokrm...
S jistotou a
bezpečně!
Electrolux air-o-system, to jsou
konvektomaty air-o-steam a zchlazovače
air-o-chill, pokrokové řešení pro zcela
integrovaný proces vaření a zchlazování
- Cook&Chill. Electrolux air-o-system
optimalizuje pracovní proces v kuchyni,
zvyšuje trvanlivost pokrmů a snižuje
odpad. Vařte a zchlazujte až k dokonalosti
a zároveň šetřete své peníze.

Proč právě
Electrolux
Cook & Chill?

electrolux air-o-system

air-o-system
se stará o vaše podnikání
Chcete přece dát na obdiv váš tvůrčí talent a zároveň jej prezentovat jako
úspěšný výraz životního stylu a snadnějšího způsobu práce. Každý prvek
systému „air-o-system“ společnosti Electrolux je specificky navržen tak,
aby splňoval vaše veškeré potřeby.

Energie 9%

Ostatní 2%
Přidaná hodnota 10%

Přísady 38%

Pracovní síla 41%

Roční úspora se systémem „air-o-system“

€ 579.060,30

€ 260.190,70
€ 136.800,30
€ 23.840,50

malá restaurace
100 jídel denně
personál kuchyně:
3 osoby
280 pracovních
dnů za rok

€ 55.510,70

velká restaurace
250 jídel denně
personál kuchyně:
8 osob
280 pracovních
dnů za rok

hotel
500 jídel denně
personál kuchyně:
16 osob
365 pracovních
dnů za rok

nemocnice
1000 jídel denně
personál kuchyně:
32 osob
365 pracovních
dnů za rok

kuchyně s
centrální výrobou
3000 jídel denně
personál kuchyně:
100 osob
280 pracovních
dnů za rok

• Až 38% celkových provozních nákladů
kuchyně se skládá z přísad Menší váhové
úbytky mají za následek rychlejší návratnost vašich investic – počítá se každý
gram!
• air-o-system představuje řešení,
které je schopné omezit váhové úbytky
pokrmů, ale je také schopné udělat celý
proces vaření jednodušším, čistějším a
bezpečnějším při současné úspoře času
a energií
• Toto systémové řešení začíná od
rozmrazování a pokračuje přes vaření,
zchlazování/zmražování až po regeneraci
jídla

Pro více detailů o úsporách navštivte
naše www stránky
www.electrolux.cz/foodservice
Příklad kalkulací - přepoklady:
• Složení pokrmu:
150 g masa a 60 g zeleniny
• Cena masa za kg: 10 Euro
• Cena směsi zeleniny za kg: 2 Euro
• Používá se 60% mraženého masa
• Nízkoteplotní pečení je použito pro
20% zpracovaného masa
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Výhody air-o-steam®
Electrolux neustále inovuje i své již novátorské a úspěšné produkty.
Díky této filozofii jsme vytvořili air-o-steam®, novou dimenzi ve vaření.

Perfektní vaření díky
• Systému air-o-clima: dokonalé podmínky
při všech typech ohřevu
• Systému air-o-flow: rovnoměrné rozložení
teploty v komoře
• 6-ti bodové teplotní sondě poskytující precizní kontrolu v jádře pokrmu
Snadná obsluha
• Systém air-o-clean: zabudovaný automatický systém čištění komory
• Přehledný a snadno čitelný ovládací panel
Úspora času
Integrované systémové řešení
• Kompletní banketové a manipulační
příslušenství – kompatibilní s konvektomaty
a zchlazovači
• Široká nabídka příslušenství v rámci air-osteam®
• Účinnější a efektivnější plánování práce v
kuchyni
Úspora peněz s air-o-system
• Snížené váhové úbytky = vyšší ziskovost
• Zdravější příprava = menší spotřeba tuků
• Vyšší účinnost a nižší emise spalin s certifikací Gastec, o 20% menší spotřeba plynu
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air-o-steam® - dvě možnosti, jak
předvést své umění
Dva konvektomaty, dva různé styly, kompliment pro každou kuchyni.
Verze A: pro ty, co chtějí vařit bez
kompromisů
Verze B: pro všechny s citem pro vaření

Verze A

Verze B

Funkce
Kontrola vlhkosti
Čištění
Systém cirkulace vzduchu
Sonda
Programy (Fáze vaření)
Počet programů

Verze A
air-o-clima
air-o-clean®
air-o-flow

Verze B
Technologie By-pass
Poloautomatické
air-o-flow

6-ti bodový multisenzor

klasická sonda

Ano (7)

Ne (2)

100 volných
20 přednastavených
LTC+ARTE

-
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Nízkoteplotní vaření - LTC
až o 50% nižší váhové úbytky
Electrolux air-o-steam® zajistí standardní a vždy opakovatelné výsledky
vaření. Ztráta hmotnosti je snížena o 50% v porovnání s tradičními postupy.
Předehřívací
fáze
Progresivní
ochlazování

200 °C

Teplota

160 °C

120 °C

Zatažení
fáze

Dokončovací fáze
(srovnání teploty v komoře
a jádra pokrmu))
Vaření a udržování

TEPLOTA V KOMOŘE

65 °C
TEPLOTA V JÁDŘE

0 °C
0h

0,5 h

... až 24 hodin

Čas

Roční úspory s LTC
€ 56.000,00

€ 24.337,00
€ 12.167,00
€ 1.867,00

malá restaurace
100 jídel denně
personál kuchyně:
3 osoby
280 pracovních
dnů za rok

€ 4.667,00

velká restaurace
250 jídel denně
personál kuchyně:
8 osob
280 pracovních
dnů za rok

hotel
500 jídel denně
personál kuchyně:
16 osob
365 pracovních
dnů za rok

Kalkulované vstupy:
• jídlo se skládá z: 150 g masa
• cena masa za kg: 10 Euro
• vaření s nízkou teplotou se
používá pro 20% zpracovaného masa za rok

hospital
1000 jídel denně
personál kuchyně:
32 osob
365 pracovních
dnů za rok

central
production kitchen
3000 jídel denně
personál kuchyně:
100 osob
280 pracovních
dnů za rok

Technologie
• Inteligentní a šetrné procedury vaření LTC
jsou perfektní obzvláště pro: hovězí pečeně,
jemnou svíčkovou, hovězí zadní, velké kýty,
krůty, jehněčí kýtu, zvěřinu, telecí a vepřové
maso
• Proces „rychlého dozrávání“ LTC: 1 hodina
zrání při použití funkce LTC se rovná 1 dni
dozrávání v ledničce, což umožňuje používání
i zcela čerstvého masa!
• Opakovatelné špičkové výsledky
• Algoritmus pro odhad zbytkového času
(Algorithm for residual time estimation ARTE) Vám umožňuje plánovat dopředu a
konvektomat Vás přesně informuje, kdy bude
proces vaření ukončen
Vynikající kvalita jídla
• Maso i při porcování udrží většinu své šťávy
• Minimální tloušťka kůrky (kolem 1 mm)
• Křehkost je zaručena v rámci celé kýty
• Typické aroma pečení a šťavnatost
• Barva v řezu je v celém objemu konzistentní
Provoz
• Specifické použití pro velkovýrobu a
banketing
• Udržovací fáze pomáhá řešit problémy s
načasováním výdeje
• Standardizovaná kvalita jídla znásobuje vaše
úspěchy
• Váhové úbytky jsou o více jak 50% nižší než
ve srovnání s tradičními cykly vaření
6ti bodový multisenzor
• 6 senzorů vždy po 15 mm, měří teplotu
pokrmu v různých „hloubkách“
• Precizní monitorování teploty: v úvahu se bere
pouze minimální naměřená teplota systému airo-steam®. To zaručuje přesné měření aktuální
vnitřní teploty, i když sonda není řádně vložena
nebo je v kontaktu s kostí či jinými částmi, které
se ohřívají rychleji, než zbytek jídla
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air-o-clima
dokonalé nastavení a kontrola vaření
Pro dokonale křehkou bublaninu i pro šťavnatá kuřata s křupavou kůrkou
zároveň; bez ohledu na to, kolik jich připravíte najednou - a navíc rychlé a
snadné čištění na konci každého dne!

air-o-clima dokonalé nastavení a kontrola vaření
• Precizní kontrola nastavených podmínek
• Vždy opakovatelné výsledky - nezávisle
na množství jídla, zaručující stejnou
šťavnatost, hnědnutí a křupavost
• Úspora energie a vody: parní bojler
produkuje jen nezbytné množství páry a
bere v úvahu vlhkost vytvářenou jídlem
samotným

Jak?
• Systém air-o-clima fyzicky měří aktuální
vlhkost uvnitř komory a příslušně reaguje v
závislosti na nastavené hodnotě
• Systém air-o-clima automaticky reguluje
přisávání čerstvého vzduchu, správnou
tvorbu páry i odvod nadměrné vlhkosti,
čímž zaručuje ideální podmínky vaření za
všech podmínek
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air-o-flow
perfektní rovnoměrnost pečení
Air Circulation System, ventilátor s dvojí funkcí a zpětné ventily. To jsou
tři hlavní prvky zaručují perfektní rovnoměrnost vaření a pečení za všech
podmínek.

Rovnoměrnost pečení
• Konstantní teplota díky předehřevu
čerstvého vzduchu
• Rozvod tepla uvnitř komory vaření je
udržován rovnoměrný díky revolučnímu
ventilátoru s dvojí funkcí a systému
proudění vzduchu

air-o-flow = perfektní rovnoměrnost
Jak?
air-o-flow se skládá z 3 hlavních prvků:
• systém proudění vzduchu (Air Circulating
System): zaručuje rovnoměrnou distribuci
předehřátého příchozího vzduchu z topných článků do komory
• ventilátor s dvojí funkcí: přisává čerstvý
vzduch z prostoru nad konvektomatem a
rovnoměrně jej rozvádí uvnitř komory
• Systém zpětných vzduchových ventilů pro
přívod vody a odpadní systém umožňuje
přímé napojení na odpad
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Banketing:
integrované řešení
Dejte průchod svému talentu - v absolutní svobodě díky air-o-system.
Modularita, technologie, design – vše vás příjemně překvapí.

Kvalita pokrmů

air-o-system: přidaná hodnota

• Perfektní pokrm, s jistotou a bezpečně
• Vyšší flexibilita menu
• Sous-vide postupy
• Jedno hlavní místo pro veškerá jídla, snížení rizika
kontaminace pokrmů

= vyšší kvalita
= větší úspory
= vyšší ziskovost
•
•
•
•
•
•
•

Optimalizované nákupy surovin
Snadnější manipulace
Efektivnější řízení pracovního toku
Širší nabídka pokrmů
Úspory energie díky kratším časům vaření
Nízké váhové úbytky
Zvýšení profitability
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Varné režimy
s automatickou funkcí předehřívání (na přání zablokovatelná pomocí softwaru)

Pára
25 °C až 130 °C

Ideální pro veškeré pokrmy, které je možné vařit ve vodě. Nízkoteplotní
pára – vhodná pro přípravu velmi delikátních pokrmů. Výhody: zachování
nutričních hodnot, barvu, strukturu a typickou chuť produktů.

Kombinovaný cyklus
až do 250 °C

Ideální pro pečení takřka všech druhů mas, plněnou zeleninu, lasagne, mořské plody, pekařské
výrobky a dezerty. Výhody: zkrácení doby vaření a pečení, nížší váhové úbytky, vyšší výtěžnost.
Šťavnaté pečeně, atraktivní barva a dokonalé výsledky. Při teplotě pod 50°C se kombinovaný
cyklus automaticky změní na funkci kynárny s extra nízkou rychlostí otáčení ventilátoru.

Horkovzdušný cyklus
až do 300 °C

Perfektní pro grilování steaků, gratinování, pro přípravu jídel s křupavou
kůrkou, chléb, zpracování čerstvých nebo zmražených pekařských výrobků,
pečení. Výhody: perfektní výsledky při částečném i úplné zaplnění komory,
úspory energie.

Nadstavbové funkce
Pauza

Funkce umožňuje vložení pauzy mezi jednotlivé kroky programu, na konec
programu nebo také slouží pro nastavení zpožděného (odloženého) startu
konvektomatu.

Regenerace

Speciální předprogramované nastavení pro regeneraci celých menu,
rozpoznání množství vsádky, speciálně nastaveno pro zamezení kondenzace
vody na talířích.

Va ř e n í s u d r ž o v á n í m
(Cook&Hold)

Ideální pro velké proce masa, vaření přes noc. Možnost kombinovat s horkým
vzduchem a párou. Lze používat pro udržování před výdejem. Během Cook&Hold
je ventilátor taktován, aby se zamezilo vysoušení pokrmu.

R

HOLD

HACCP

Monitorování chodu konvektomatu buď přes lokální tiskárnu (HACCP BASIC)
nebo pomocí počítače (HACCP advanced).

HACCP

1

Poloautomatické
čištění komory

Program zajistí předehřátí komory, navlhčení napečených zbytků a tuků
pomocí páry, vyzve k aplikaci čistícího prostředku a zajistí správnou dobu
působení.

1/2 otáčky

Nastavení vhodné pro jemné vaření a pečení např. pečení koláčů, nákypů,
ryb, velkých pečení, filetů a dalších delikátních jídel. Použitelné pro všechny
základní varné režimy.

ventilátoru

2
1/2 spotřeba

1

energie

2

Ideální pro malá množství, vaření přes noc, snížení spotřeby během
energetických špiček, menší náklady.

ECO-Delta:

Pro jemné a dlouhodobé vaření velkých kusů masa, nejvyšší možnou kvalitu a
minimální ztráty hmotnosti, to vše pro zajištění dokonalé kvality a nejvyšších
výnosů.

Ovládání komínku

Zajistí plné otevření odvětracího komínku pro odvod veškeré vlhkosti a páry
z komory. Nelze aktivovat při spuštěné automatické regulaci vlhkosti air-oclima.

Manuální přivlhčování

Okamžitě zvyšuje vlhkost uvnitř komory nástřikem vody na topný systém.
Výhody: Zlepšuje výsledky propečení kůrky, barvy.

Manuální
bojleru

Standardně je bojler proplachován automaticky, bez vlivu na chod programu, kvalitu
a množství páry. Manuální vypuštění umožňuje vyprázdnění např. na konci směny
nebo při delší odstávce. Proplachování snižuje možnost tvorby vodního kamene.

vypouštění

Rychlé zchlazování

Standardně se rychlé zchlazení aktivuje automaticky při přechodu na výrazně nižší teplotu
úpravy nebo při spuštění automatického mytí komory air-o-clean (komora se automaticky
zchladí na 70°C). Rychlé zchlazování lze také aktivovat ručně v případech, tehdy kdy je to
nutné a to s možností ochlazení i při otevřených dveří.

air-o-steam®
Připravte kompletní menu od předkrmů až po dezerty. Pomocí 3 vyspělých
cyklů uspokojí air-o-steam® i ty nejnáročnější hosty

Volba varného režimu
• pára
• kombinovaný cyklus
• horký vzduch

Aktuální teplota v komoře

Zbývající čas
Aktuální teplota v jádře

air-o-clima humidity control
(nastavená a okamžitá vlhkost)

Nastavená teplota ohřevu

• indikátor otevřených dveří
• indikátor zavápnění bojleru
• indikace nízké hladiny
vody v bojleru

Nadstavbové a speciální funkce
Nastavená teplota ohřevu
Cílová teplota v jádře

Centrální otočný ovladač

Programování a knihovna receptů
• zadávání a úprava programů
• knihovna receptur
• zpožděný start
• volba mycích cyklů air-o-clean®
• LTC vaření s funkcí ARTE
(výpočet zbývajícího času vaření)
Doplňkové funkce

„air-o-chill®“ šokový zchlazovač a
zmrazovač
Špičkový výkon v absolutní jednoduchosti, aby bylo možné čelit
extrémnímu pracovnímu zatížení vaší kuchyně. Specifický cyklus, který
respektuje požadavky všech produktů.

„Cruise“ cyklus
Turbo chlazení a programy
(2 pro každý cyklus)
Přizpůsobitelné, při zmrzlinovém
programu je lze nahradit pomocí softwaru
Hodnota teploty komory/na
teplotní sondě
Alarmy HACCP a provozní alarmy

Volba cyklu zchlazování/zmrazování:
• „Soft“ Měkké zchlazování
• „Hard“ Tvrdé zchlazování
• Udržování v kladné teplotě
• Šokové zmrazování
• Udržování zmrazení

Normy NF/UK nebo zákaznické
nastavení

Reálný čas s vlastní diagnostikou
Odhad zbývajícího času pro
cyklus řízený sondou

Pokročilé funkce
• Manuální spuštění funkce
odmrazování
• Volič pokrmové sondy
(až pro 3 sondy)
• Sterilizace pomocí UV lamp
• Volba profilu norem
(UK, NF a zákaznická)
• Pokročilá nastavení
• Vyvolání HACCP
• Vyvolání provozních alarmů

Šipky na středové vodící páce
• cyklus
• čas
• teplota na sondě
• pokročilé funkce
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Zchlazovací cykly
S pokrmovou sondou se funkce ARTE (Algoritmus pro odhad zbývajícího času)
aktivuje automaticky

Cruise

Automaticky nastavuje pracovní teplotu komory podle typu jídla. Zkracuje čas
zchlazování a zabraňuje povrchovým spáleninám.

Měkké chlazení
teplota vzduchu:-2 °C

Ideální pro lahůdková jídla, jako je listová nebo řezaná zelenina, mořské plody,
malé porce masa, pečivo, malé sušenky, cukroví, těstoviny.

Tvrdé chlazení
teplota vzduchu: -20 °C

Ideální pro tuhá nebo pevná jídla, jako je zelenina (kořenová), polévky, vývary
a omáčky, dušená masa a jídla v nádobách, celé kýty masa a drůbež.

Šokové zmrazení
teplota vzduchu: -35 °C

Ideální pro šokové zmrazování všech druhů jídel – syrových, zčásti nebo zcela
uvařených - které je třeba skladovat po delší časové období (verze šokový
zchlazovač/zmrazovač).

Udržování při:
+3 °C

Aktivuje se automaticky na konci každého cyklu, aby se šetřila energie a
udržovala cílová teplota. Může se také aktivovat ručně pro změnu systému
air-o-chill® na chladicí skříň nebo mrazicí skříň (verze šokový zchlazovač/
zmrazovač)

nebo
-22 °C

Turbo chlazení

P

1

P

2

Zákaznické
programy
(2 pro každý
cyklus)

Upozorňuje uživatele, aby nastavil pracovní teplotu mezi -36 a +3 °C.
Vhodné pro nepřetržitou a hromadnou produkci.

Lze změnit (pomocí softwaru) na dva cykly pro zmrazování a skladování
zmrzliny.

Pokročilé funkce

NF
UK

Manuální spuštění funkce
odmrazování

Inteligentní cyklus odmrazování se aktivuje automaticky, kdykoli je to potřeba
a tak dlouho, dokud je to potřeba.
Lze ho aktivovat i ručně.

Volič vnitřní sondy

Umožňuje střídavě monitorovat teplotu 3 různých sond vnitřní teploty (pouze
na vyžádání), které byly vloženy do různých druhů nebo velikostí jídla.

Sterilizace UV zářením

Zabudované ultrafialové lampy (jen na vyžádání) pro sterilizaci chladicí komory
po použití.

Výběr profilu norem

Pomocí této funkce můžete vybrat referenční normy (předprogramované jsou
normy UK a NF). Třetí profil lze vytvořit tak, aby splňoval místní/národní nebo
zákaznicky specifické předpisy.

Nastavení

Nastavení následujících parametrů:
• datum a čas • limity profilu zákazníka • volby alarmů a HACCP • čas
baktericidního cyklu (jen s UV lampami)

Vyvolání HACCP

Vyvolá události HACCP uložené v paměti.

Vyvolání
alarmu

Vyvolá provozní události registrované autodiagnostickým systémem.

SET

HACCP
provozního
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Suroviny

Výdej

Přípravna

Regenerace

vaření: air-o-steam®

Porcování

zchlazování: air-o-chill®

Skladování
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air-o-clean
Objevte ideální dimenzi současného vaření: vyspělá technologie, snadné
čištění, pohodlí a řízení energie. Vyzkoušejte air-o-steam® a neomezujte se.
Už nikdy nebudete muset čekat na konec cyklu čištění.

Automatické, integrované mytí komory
• Plně automatické, bezproblémové čištění
vnitřní komory stisknutím jediného tlačítka
• Zabudované a snadno použitelné: není třeba
vkládat žádná přídavná zařízení nebo nástroje,
pouze vyberete vhodný cyklus a spustíte
• 4 přednastavené cykly: trvání od 32 až do
104 minut, podle úrovně znečištění - žádné
zbytečné plýtvání saponátem nebo vodou
• Automatické ochlazení komory, pokud je
teplota v komoře nad 70°C
• Automatický pohotovostní režim: není třeba
čekat na konec cyklu čištění: jen spusťte program a jděte domů
• Nejlepší výsledky se dosahují mycími
prostředky uvedenými v návodu k obsluze
• Bezpečnost: v případě poruchy napájení
během čištění trouba se systémem air-osteam® automaticky vypláchne komoru a
odstraní všechny případné zbytky mycího
prostředku

electrolux air-o-system
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Vysoká účinnost, nízké emise spalin
Nové patentované hořáky pro konvektomaty air-o-steam® jsou šetrné k
životnímu prostředí a poskytují vyšší úspory plynu.

• Nové plynové hořáky (pro komoru a
bojler) a žebrový výměník tepla zvyšují
účinnost
přenosu tepla do komory konvektomatů
air-o-steam®. Jsou navrženy tak, aby
se dosáhlo nejvyšší účinnosti a uspořilo
se až 20% spotřeby plynu oproti
konvektomatům s tradiční konstrukcí
tlakových hořáků. Certifikace Gastec
pro vysokou účinnost
• Inovační koncepce hořáků také
zaručuje o 20% nižší emise spalin pro zdravější pracovní prostředí.
Certifikace Gastec pro nízké emise

Roční úspora s plynovými hořáky
air-o-system

€ 7.056,00

Předpoklady kalkulace:
• Porovnání se standardním vysoce
účinným konvektomatem
• Úspory nákladů počítané na běžné
skladbě pokrmů

€ 2.352,00
€ 1.176,00
€ 294,00

malá restaurace
100 jídel denně
personál kuchyně:
3 osoby
280 pracovních
dnů za rok

€ 588,00

velká restaurace
250 jídel denně
personál kuchyně:
8 osob
280 pracovních
dnů za rok

hotel
500 jídel denně
personál kuchyně:
16 osob
365 pracovních
dnů za rok

nemocnice
1000 jídel denně
personál kuchyně:
32 osob
365 pracovních
dnů za rok

velkokapacitní
centrální kuchyně
3000 jídel denně
personál kuchyně:
100 osob
280 pracovních
dnů za rok

* Gastec
certifikace pro
vysokou účinnost a
nízké emise

electrolux air-o-system

S „air-o-chill® Cruise cyklem
získáte pět dnů čerstvosti!
Ušetřete čas, peníze a stres. Systém „air-o-chill“ vám umožňuje lépe
zorganizovat pracovní tok ve vaší kuchyni. Jídlo lze připravovat během
méně rušných momentů pro jeho delší uchování, aby se dalo použít v
době, kdy chcete zákazníkovi poskytnout nejlepší servis.
Co je cyklus „cruise“?
Cyklus „cruise“ automaticky řídí proces
zchlazování podle typu a velikosti náplně
jídla. Ukončuje proces v rámci zvolených
norem a zachovává kvalitu potravin bez
“povrchových spálenin”.
K čemu slouží?
Snadno se používá: stiskněte a odejděte chlazení je řízeno automaticky a obsluha si
nemusí vybírat mezi tvrdými nebo měkkými
cykly. To zajišťuje vyšší kvalitu jídla: zchlazovací teplota komory se automaticky
přizpůsobí typu jídla, což zabraňuje povrchovým spáleninám. Šetří čas: až o 40%
méně.
Jak ho používat?
Vložte pokrmovou sondu do jídla a
stiskněte ‘CRUISE‘.
Pro koho je určen?
Závodní jídelny, nemocniční kuchyně a
restaurace: snadno se používá a zabraňuje
spáleninám způsobeným nadměrným
chladem.

Nikdy to nebylo tak jednoduché! Vložte
sondu a stiskněte ‘CRUISE‘.

Funkce

Zchlazovač/zmrazovač

Zchlazovač

SOFT zchlazování (teplota: -2 °C)
HARD zchlazování (teplota: -20 °C)
Udržování při +3 °C
Šokové zmrazení
(teplota: -35 °C)
Udržování při -22 °C
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Systém „air-o-chill®“
bezpečné a dokonalé zchlazení
Optimální výsledky bez plýtvání časem: vaše jídlo jde z konvektomatu ihned
do zchlazovače, zatímco systém „air-o-check“ zaručuje udržování vámi
nastavených parametrů za každých podmínek.

• Není potřeba provádět předchlazování: více usměrněný
proces
• Zvýšená trvanlivost kompresoru
Jak?
• Systém „air-o-start“ se aktivuje automaticky po více než
24 hodinách nečinnosti systému air-o-chill®
• Díky systému „air-o-start“ (automatický pulsní start při
zapnutí) se olej kompresoru distribuuje rovnoměrně v rámci
celého potrubí

• Zaručuje bezpečnost cyklů chlazení nebo mrazení, i když
pokrmová sonda nebyla vložena správně
Jak?
• Ověřuje správné vložení pokrmové sondy do produktu
a automaticky vybírá příslušný režim “řízeno pokrmovou
sondou” nebo “řízeno časem”
NF HYGIENE ALIMENTAIRE
schvalující organizace:
AFAQ AFNOR CERTIFICATION
11, Avenue Francis de Pressense
93571 Saint-Denis La Plaine Cedex - Francie
soulad s předpisem NF031
zaručuje: vhodnost pro čištění,
tepelný výkon

electrolux air-o-system

ARTE: (Algoritmus pro odhad
zbývajícího času)
Funkce odhadu zbývajícího času odhaduje čas zbývající do konce
zchlazování. Systém „cook & chill“ společnosti Electrolux umožňuje lepší
plánování činností v kuchyni a tím následně i úspory peněz.
Co je ARTE?
ARTE je algoritmus pro odhad zbývajícího času
a odhaduje čas zbývající do konce zchlazení.
K čemu slouží?
Algoritmus ARTE je automatický: pro každý
cyklus řízený pokrmovou sondou, včetně
zmrazování, informuje ARTE, kdy zchlazování
nebo zmrazování skončí a zchlazovač bude
k dispozici pro další cyklus. Umožňuje lepší
plánování činností.
Jak ho používat?
Algoritmus ARTE je automatický: Vložte
pokrmovou sondu do jídla a spusťte
požadovaný cyklus. Za chvíli (10-40 min.,
podle typu a velikost produktu), se rozsvítí
odhad zbývajícího času.
Pro koho je určen?
Závodní jídelny a nemocniční kuchyně, které
si mohou vyvinout své vlastní knihy receptů,
(typ produktu, množství produktu, času pro
zchlazování) restaurace „Cook & Chill” ,
protože mohou snadno plánovat, co uděláte
mezi stávajícím a následujícím cyklem.
Speciální kuželový design pokrmové sondy
s držadlem v 90° usnadňuje jednoduché
vyjmutí dokonce i po zmrazovacím cyklu jejím
jednoduchým otočením o 90°.
Možnosti sondy:
• Zchlazovače a zchlazovače/zmrazovače
Electrolux jsou standardně vybaveny 1
jednobodovou pokrmovou sondou
• Jejich počet lze rozšířit až na 3 samostatné
jednobodové pokrmové sondy (extra
příslušenství), což je užitečné, pokud se
požaduje zchlazení/zmrazení několika typů jídel
najednou
• Jako variantu, pokud je hlavním jídlem
maso, doporučujeme použití jedné tříbodové
pokrmové sondy (extra příslušenství) pro
přesné měření teploty

23

24

electrolux air-o-system

Chladicí cyklus „Turbo“
Chladící cyklus „Turbo“ poskytuje nepřetržité zchlazování/zmrazování:
ventilátor je vždy zapnutý a odmrazování je automatické. Pouze nastavíte
teplotu a jídlo lze vkládat dovnitř i ven s využitím systému „air-o-system“ pro
zajištění hladkého procesu.
Co je “Turbo chlazení“?
Cyklus “Turbo chlazení“ umožňuje uživateli,
aby nastavil pracovní teplotu mezi -36 a
+3 °C. Zchlazovač pracuje nepřetržitě, aby
udržel nastavenou teplotu, ventilátor je
vždy zapnutý a odmrazování je řízeno automaticky. Je to perfektní nástroj pro velmi
vytížené kuchyně a obchody s pečivem.
K čemu slouží?
Pro nepřetržitou výrobu: když různá vařená
jídla přicházejí z varných zařízení a posléze
se do nich opět vrací. Pro hromadnou
výrobu jednotlivých položek: když je proces
(čas zchlazování) specifického jídla již dobře
známý a zchlazované množství je opravdu
velké.
Jak ho používat?
Vyberte cyklus a nastavte cílovou pracovní
teplotu.
Pro koho je určen?
• Řeznictví: omezená nabídka, ale velké
množství chlazených položek
• Restaurace: omezená množství, ale
rozsáhlá menu
• Oddělení gastronomie: velká rozmanitost a
malá množství
• Závodní jídelny: hromadná výroba
• Cukrárny: pro zastavení vaření v přesném
okamžiku

Jednoduchý, ale efektivní
systém dveřní zarážky ponechá dveře
otevřené, aby se zabránilo tvorbě zápachů.

electrolux air-o-system

Cykly pro zmrzlinu
A co se zmrzlinou? Systém „Freeze & Hold“ nebo Turbo chlazení, nejlepší
volby pro zmrzlinářství.

Co je to?
• Existují dva cykly pro zmrzlinu:
Freeze
& Hold: pomocí řízení procesu sondou nebo
časem přivádí zchlazovač zmrzlinu čerstvou
z výroby k cílové teplotě -14 °C (nastavitelné
pomocí softwaru), pak automaticky přechází
do režimu udržování
• Mrazení Turbo pro zmrzlinu: pracovní
teplota je nastavena na -16 °C přímo
šéfkuchařem, aby se ze zmrazovače
udělalo skladovací místo zmrzliny připravené
pro servírování
K čemu slouží?
• Freeze & Hold (program 1) se vyžaduje
hned po výrobě zmrzliny (obecně zmrzlina
vychází při teplotě -7 °C )
• Mrazení Turbo (program 2) se používá
pro vytvoření pevného tvaru zmrzliny, aby
se mohla umístit do výdejní vitríny a dále
tvarovat
Jak ho používat?
Vyberte parametr pro aktivaci cyklů zmrzliny
(které nahrazují zákaznicky přizpůsobitelné
programy). Použijte oblast programů
pro výběr mezi “Freeze & Hold” a “Turbo
Freezing”
• Cykly zchlazování a zmrazování
jsou v souladu s předpisy UK/NF
• Dají se zákaznicky přizpůsobit v
souladu s místními předpisy
• Sanitační lampy UV jsou k dispozici na požádání
• Hygienický design komory: schválený NF
• Velkokapacitní polyuretanová izolace o síle 60 mm
• Bez přítomnosti HCFC-CFC

• Výparník s antikorozní ochranou
• Elektrické vytápění na rámu dveří
pro snadné otevření, dokonce i po
cyklech „Hard“ zchlazování nebo
šokového zmrazování
• Otočný vzduchový ventil k snadnému zpřístupnění výparníku pro
čištění
• Vnitřní komora se zaoblenými
rohy, spádováné dno s odpadním
otvorem pro usnadnění čištění–
žádné usazování nečistot
• Magnetické těsnění: lze je snadno
odstranit pro kompletní vyčištění
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Změňte zmrazený obsah
na
čerstvý
Ze zmrazeného do čerstvého stavu stisknutím knoflíku. Kvalita jídla je
zaručena pomocí času ušetřeného systémem „air-o-defrost“ a snížením
váhových úbytků při maximálním respektování hygienických podmínek.
air-o-defrost: čerstvé jídlo přímo z
mrazničky!
air-o-defrost: pro jedinečný, revoluční a
patentovaný proces rozmrazování, který
zachovává plnou chuť, všechny nutriční
hodnoty, originální strukturu a vzhled
čerstvých potravin. Tajemství tkví v unikátní
kombinaci vstřikování nízkoteplotní páry a
rychlým prouděním vzduchu uvnitř komory
v průběhu rozmrazovacího procesu.
Ve srovnání s tradičními metodami rozmrazování (např. chladicí skříň s teplotou 3 °C)
• Snížené časy rozmrazování: až o 80%
• Nižší váhové úbytky
• Zachování nutričních hodnot
• Snadno použitelné (provoz v režimu zapnuto-vypnuto)
• Hygienické (čistící baktericidní cyklus)

Annual savings with air-o-defrost

€ 79.709,00

€ 37.636,00
€ 17.318,00
€ 2.657,00

malá restaurace
100 jídel denně
personál kuchyně:
3 osoby
280 pracovních
dnů za rok

€ 6.672,00

velká restaurace
250 jídel denně
personál kuchyně:
8 osob
280 pracovních
dnů za rok

hotel
500 jídel denně
personál kuchyně:
16 osob
365 pracovních
dnů za rok

nemocnice
1000 jídel denně
personál kuchyně:
32 osoby
365 pracovních
dnů za rok

kuchyně
s centrální výrobou
3000 jídel denně
personál kuchyně:
100 osob
280 pracovních
dnů za rok

Zavážecí chladicí skříně
Zavážecí chladicí skříně systému „air-osystem“ jsou k dispozici pro systémy 10
GN1/1, 20 GN1/1, 20 GN2/1, protože tyto
jsou plně kompatibilní s jejich vozíky a jsou
všechny vybaveny elektronikou Smart,
která poskytuje úplnou HACCP kontrolu a
nejnižší provozní náklady. Navíc také dále
snižují náklady na manipulaci způsobené
operacemi nakládání/vykládání.
„Smart“ Roll-in 750 l HACCP paměť
Když teplota překročí kritické limity, aktivuje
se akustický a optický alarm. Všechny
události jsou zaznamenány se zobrazením
jejich data a času, max. teplot a času
začátku a konce alarmu HACCP.
„Smart“ elektronické odmrazování
Odmrazovací cyklus se aktivuje jen, když je
to nutné. Pokud je výparník pokrytý ledem,
odmrazovací cyklus se spustí automaticky.
To má za následek menší spotřebu energie
a lepší rovnoměrnost skladovací teploty.
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Digestoř proti zápachu
Specifická digestoř pro konvektomaty systému „air-o-steam®“ se 6 a 10
vsuny, jenž zcela odstraňuje veškerou páru a 85-90% zápachů z vaření.

Žádná pára, žádný zápach:
Tento výsledek je možný pouze díky
kombinaci 4 různých filtrů v digestoři proti
zápachu:
• Labyrintovými filtry
• Zařízením pro kondenzaci páry
• Keramickými katalytickými články
• Filtrem se silika gelem
Nevyžaduje připojení odtahu a z toho
plynoucích stavebních nákladů a proto je
dokonalý pro supermarkety, společenské
místnosti a veškeré provozy s vařením v
přední části, kde náklady na odvětrání a
instalaci mohou dosáhnout 30% ceny celé
kuchyně. Během cyklu vaření při každém
otevření dveří, odchází vzduch přes hlavní
ventilátor (řízený speciální sondou se
snímačem vlhkosti) a labyrintové filtry, kde
je dále odveden velkou rychlostí směrem ke
klapce. Poté prochází přes stěny vodního
kondenzátoru, kde vzduch podstupuje
další náhlý pokles teploty. V konečné fázi
vzduch prostupuje speciálním filtrem se
silika gelem, který je umístěn v horní části
digestoře. Mastné výpary přenášené přes
komínek konvektomatu jsou dodatečně
ošetřeny integrovaným katalyzátorem pro
konečný optimální výsledek.
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Společnost Electrolux si vyhrazuje právo technických změn bez předchozího upozornění.

www.electrolux.com/foodservice

Share more of our thinking at www.electrolux.com

