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Yüksek performans - düşük maliyet

Özellikler
Döner arabalı WINNER Fırın, aşağıdaki ürünlerin pişirilmesi için uygundur
–  Kalıplı ekmek
–  Tepsisiz sürülen ekmek
–  Her türlü top ekmek
–  Yumuşak roll ekmeği
–  Pasta
–  Bisküvi
–  Kruasan, vd.

Donanım
Standart donanımla
–  ETS 10 kumanda sistemli
–  Güvenlik paketli (CE uyumlu)
–  otomatik döner tabla kapaması

Avantajlar
Büyük alanlı S-biçimli ısı eşanjörü
–  aşırı ısınmaz
–  az sayıda kaynak yeri, uzun ömürlülük
Sabitlemesiz
–  neredeyse tüm araba türlerine uygun – fırın arabasında özel tutaç gerektirmez
Baca kanalı hava sirkülasyonuna kurulu
–  olabilecek en iyi enerji istifadesi
Büyük döner daire çapı, 1.250 mm
–  1.250 mm diyagonal çapına kadar tüm araba türleri kullanılabilir
Modüler yapı
–  önceden montajlı modüller sayesinde 24 saat içerisinde hizmete sokulması mümkündür
Üç taraflı birleştirme olanağı
–  olabilecek en iyi mekan istifadesi
Alçak yapısal yükseklik
–  gerekli minimum oda yüksekliği sadece 2,5 m
büyük davlumbaz (seçenek)
–  sıcak fırın havasının toplanması için
tüm bakım ve servis parçaları standart ürünlerdir
–  dünya çapında her yerde temin edilebilir

Optiyonal
–  büyük davlumbaz
–  arka tarafta 2. kapı bulunan geçişli model
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Teknik detaylar

WINNER ısı eşanjörü yeni standartlar getirir
Yeni, patentli ısı eşanjörü güçlü bir ısı konsepti olan üstte konumlandırılmış bir 
turbo vantilatörü ile çalışır. Bu konstrüksiyon önemli derecede daha az kaynak 
yerine sahip olup, S-biçimi sayesinde boruların malzemeye fazla yüklenmeden 
genleşme için daha fazla alanı vardır. Buysa, kaynak yerlerinin kırılma tehlikesinin 
neredeyse bulunmadığı anlamına gelir. Baca kanalı da hava sirkülasyonu içinde 
kuruludur. Böylece fırın enerjiden olabilecek en iyi şekilde istifade eder ve belli 
bir tasarruf elde edilir.

ETS 10 kumanda sistemi
Basit ve mantıklı yapılandırılmış kumanda paneli, uzman olmayan personel 
tarafından da kolayca kullanılabilir. Dayanıklı folyo kaplamalı tuş takımı rahatça 
temizlenebilir.

Teknik bilgiler

Ebatlar

Genişlik mm 2.100

1 kapılı modellerde derinlik mm 1.700

Arkada ilave kapılı modellerde derinlik mm 1.850

Davlumbazsız yükseklik mm 2.460

Davlumbazlı yükseklik mm 2.770

Davlumbazsız gerekli oda yüksekliği 2.600

Davlumbazla gerekli oda yüksekliği 2.850

Fırın bölmesi açık kapı yüksekliği mm 1.850

Fırın bölmesi açık kapı genişliği mm 1.090

Fırın ağırlığı kg 1.600,  davlumbaz dahil

1 kapılı WINNER için fırın arabası

maks. fırın arabası yüksekliği mm 1.810

Fırın arabası yüksekliği neredeyse tüm yaygın fırın arabası ebatları kullanılabilir

Döner daire mm 1.250

maks. döner tabla yükü kg 350

Ek arka kapılı WINNER için fırın arabası sadece Rototherm ortalamalı fırın arabaları

Fırın tepsileri

1 kapılı WINNER için

maks. fırın tepsisi ebadı mm 800 × 1.000 (31 × 39 “)

ilave arka kapılı WINNER için

maks. fırın tepsisi ebadı mm 600 × 1.000 veya 2 × 530 x 650

Bağlantı güçleri

Elektrikli ısıtma cereyanı kW 60

Vantilatör ve kumanda sistemi cereyanı kVA 2,5

Kullanılabilecek işletim gerilimleri 200 V – 50 / 60 Hz

230 V – 50 / 60 Hz

400 V – 50 Hz

440 V – 50 / 60 Hz

(başka gerilimler istek üzerine mümkün) 415 V – 50 Hz

Isıtma gücü (yağ/gaz) kW 95
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