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ENERGIS

ENERGIS

Lekker en gezond
eten uit een
regenereeroven die
u alle mogelijkheden
biedt voor een
gevarieerde en
feestelijke
maaltijdservice
ENERGIS, een hightech
regeneeroven op basis van de
beproefde ISECO thermocontact
technologie. Een flexibele
en veilige oplossing voor
maaltijden die geserveerd
worden in een eetzaal, kleinof grootschalige woonvormen,
GGZ organisaties, ouderenzorg,
ziekenhuizen en scholen.
De ENERGIS voldoet aan alle
richtlijnen voor hygiëne in een
ontkoppelde organisatie. Met
zijn eigentijds ontwerp kan hij in
elk interieur of afdelingskeuken
worden geïntegreerd.

(

DE MODE
ISECO staat voor genieten
van lekker en gezond eten
Uitganspunt voor ons blijft daarom altijd het behoud
van de maaltijdkwaliteit, het plezier en de veiligheid
van uw cliënten.

ENERGIS en
ENERGIS Compa
zijn leverbaar met
4, 6, 8 of 12 niv

LLEN

ct
t
eaus.

• Makkelijk te bedienen,
veel instelmogelijkheden
voor de beste resultaten
U biedt uw cliënten graag een ruime
keuze en een goede kwaliteit. Met
de ENERGIS is het mogelijk omdat
u snel uit 4 voorgeprogrammeerde
temperaturen per plaat kunt kiezen.
Dit biedt ongekende flexibiliteit:
in één regenereercyclus kunnen
gelijktijdig krokante producten,
eenpersoonsmaaltijden, componenten
in bulk en gemalen voeding, perfect
worden geregenereerd.
En dit is mogelijk in verschillende
soorten schalen of borden roestvrijstaal, aluminium, porselein of
disposable. Voor uw medewerkers
werkt het heel eenvoudig: schalen
in de oven, plaattemperatuur selecteren
tussen met behulp van de gekleurde
lampjes en de ENERGIS doet de rest!
Er is keuze uit een deur volledig in rvs
of met een zwarte ruit en rechts- of
linksdraaiend maken is vooraf èn
achteraf mogelijk.

• ISECO thermocontact
technologie
ISECO Thermocontact is gedurende vele jaren
geperfectioneerd door onze ingenieurs en
voedingstechnici in samenwerking met de
voedingsindustrie en vooral met de vele
gebruikers. Het resultaat: behoud van smaak
en de organoleptische en voedseltechnische kwaliteit
van de maaltijden op het juiste temperatuurniveau.

• Hygiëne
Door de volledig uitdraaibare
thermocontactplaten zijn deze platen
en de rvs binnenruimte goed te reingen.

• Doelmatig energieverbruik
Platen die niet worden beladen, kunnen met
de LEDS worden uitgeschakeld. Dit maakt
de ENERGIS energiezuinig want hij verbruikt
uitsluitend het werkelijk benodigde
vermogen.

• Permanente Controle
Het bedieningspaneel toont de
resterende tijd tot het eind van
de regenereercyclus en eventuele
foutmeldingen of onderbrekingen.
De toegang tot de instellingen is
afgeschermd met een PIN-code.

Technische gegevens
Modellen
Aantal niveaus

ENERGIS
4

ENERGIS
6

ENERGIS
8

ENERGIS
12

ENERGIS
Compact 4

4

6

8

12

4

Capaciteit per niveau

2 GN 1/2 of 3 GN 1/3

ENERGIS
ENERGIS
ENERGIS
Compact 6 Compact 8 Compact 12

6

8

12

1 GN 1/2 of 2 GN 1/3

Hoogte van schaal
of bord (mm)

65

65

65

55

65

65

65

55

Uitwendige diepte (mm)

538

538

538

538

538

538

538

538

Breedte (mm)

700

700

700

700

560

560

560

560

Hoogte (mm)*

714

902

1090

1372

714

902

1090

1372

Vermogen
(kW)

3,1

4,6

6,1

9,1

2,1

3,1

4,1

6,1

230 V ~ 50 Hz

•

•

•

•

•

•

•

230 V 3 ~ 50 Hz

•

•

•

•

•

•

•

•

400 V 3 N ~ 50 Hz

•

•

•

•

•

•

•

•

208 - 240 V ~ 60 Hz

•

•

•

•

•

•

•

•

208 - 240 V 3 ~ 60 Hz

•

•

•

•

•

•

•

•

*Let op: de opgegeven hoogte is exclusief stelpoten of onderstel naar keuze (zie technisch datablad).

Deur met zwarte ruit
Onderstel voor plaatsing op een werkblad
Onderstel voor plaatsing op de vloer in diverse hoogtes
Wandconsoles (niet geschikt voor ENERGIS (Compact) 12)
Steldoppen in gietijzer (ipv kunststof)
Inbouwkast uitgevoerd in meubelplaat met decor naar keuze
Ingebouwd sleutelslot (alle sloten gelijkluidend)
Borden- of schalenschep

Onderstel voor op een
werkblad

Ingebouwd sleutelslot

ISECO ST. PHAL FRANCE
63 Route de Chamoy
10130 Saint-Phal - France

ISECO ST. PHAL Nederland B.V.
info@iseco-stphal.nl
T 076-5322655

www.iseco-stphal.com

Verhoogd onderstel met
ruimte voor een koelkast

ISECO ST. PHAL België BVBA

info@iseco-stphal.be
T 015-206575
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• De opties en accessories

