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Specyfikacja przetargowa
VarioCookingCenter® 112+ Dynamic (2x12 dm², 2x14 l)

Numer referencyjny:

Tryb VarioCooking Control®

Funkcja: Tryb VarioCooking Control®
W ramach 7 grup procesowych (mięso, ryby,
warzywa i potrawy jajeczne, zupy i sosy, potrawy
mleczne i słodkie, Finishing® i wydawanie potraw)
funkcja VarioCooking Control® samodzielnie
rozpoznaje wymogi przyrządzanych produktów,
a także wielkość i ilość załadunku. Czas
przyrządzania oraz temperatura są na bieżąco
dostosowywane z uwzględnieniem pożądanego
efektu. Użytkownik jest aktywnie prowadzony
przez proces przyrządzania. Wyświetlany jest czas
pozostały do końca przyrządzania.

Tryb ręczny
Gotowanie 30°C – temp.wrzenia

Smażenie: 30°C – 250°C

Frytowanie: 30°C – 180°C

VarioBoost®

Opatentowany, sieciowy
system grzewczy zapewniający
absolutnie jednolite i precyzyjne
rozprowadzanie temperatury

Tryb programowania
Za pomocą funkcji zarządzania
programami można w prosty
i przejrzysty sposób tworzyć
programy ręczne i zapisywać
procesy gotowania zawierające
indywidualne ustawienia.

Nazwa
• Wielofunkcyjne urządzenie do gotowania, smażenia i frytowania, tryb VarioCooking Control®

do automatycznego gotowania mięsa, ryb, warzyw i dodatków, potraw jajecznych, zup i
sosów, potraw mlecznych i słodkich, stosowania w procesach Finishing® i wydawania potraw

• Tryb ręczny do stosowania w większości procesów powszechnie wykorzystywanych w
kuchniach przemysłowych. Przeznaczony do gotowania, smażenia i frytowania

• Dwie niezależnie pracujące kadzie
• Gotowanie ciśnieniowe (regulacja ciśnienia oraz temperatury pozwala optymalnie

zaoszczędzić wodę i energię)
• Zakres temperatur: 30 – 250°C
Bezpieczeństwo pracy
• Wylewanie wody użytej do gotowania albo mycia bezpośrednio przez kadź (bez przechylania

kadzi, bez odpływu w dnie)
• Wskaźniki pracy i ostrzegawcze (np. gorący olej podczas frytowania)
• Zabezpieczający ogranicznik temperatury
• Maks. temperatura dotykowa okładziny kadzi 70°C
• Transfer danych HACCP/aktualizacje oprogramowania za pośrednictwem zintegrowanego

złącza Ethernet lub portu USB
Obsługa
• Kolorowy wyświetlacz dotykowy TFT 8,5” z intuicyjną symboliką do prostej obsługi
• Centralne pokrętło ustawień z funkcją „push” umożliwiającą potwierdzanie wprowadzonych

danych
• Możliwość wyświetlania instrukcji obsługi i zastosowania na urządzeniu w zależności od

podejmowanych działań
Wyposażenie
• Czujnik temperatury rdzenia z 6 punktami pomiarowymi i opatentowanym uchwytem
• VarioDose – automatyczne, dokładne do 1 litra napełnianie kadzi wodą
• Wylewanie wody użytej do gotowania albo mycia bezpośrednio przez kadź (bez przechylania

kadzi, bez odpływu w dnie)
• Opatentowany system grzewczy VarioBoost®
• Regulacja procesu przyrządzania za pomocą mikroprocesora
• Zintegrowany spryskiwacz ręczny z automatyką zwijającą i bezstopniową regulacją siły

strumienia
• Zintegrowane gniazdko
• Złącze USB
• Złącze Ethernet
• Zintegrowany włącznik/wyłącznik
• Ustawianie języka wyświetlanych meldunków
• Możliwość ustawienia jednostek temperatury: °C lub °F
• Cyfrowy wyświetlacz temperatury
• Wyświetlanie wartości zadanych i rzeczywistych
• Cyfrowy timer 0–24 h z ustawieniami stałymi; dostępne ustawienia godz./min. lub min./sek.
• Zegar czasu rzeczywistego 24 h
• Materiał zewnętrzny i wewnętrzny stal szlachetna DIN 1.4301
• Bezspoinowa, higieniczna kadź z zaokrąglonymi narożnikami
• Możliwość poruszania kadzią do gotowania dzięki cylindrowi elektrycznemu
• Service Diagnose System z automatycznym wyświetlaniem powiadomień serwisowych
• Ochrona przed strumieniem wody IPX5
Funkcje dodatkowe
• Urządzenie do podnoszenia i opuszczania AutoLift (do koszy do gotowania i frytowania)
• Pamięć danych HACCP i ich transmisja poprzez port USB
• Możliwość zapisania 350 własnych programów/procesów
• Gotowanie Delta-T
• Wydajność energetyczna zgodna z DIN 18873, wartości zużycia opublikowane w bazie

danych HKICert (http://grosskuechen.cert.hki-online.de/de)
Montaż
• Dozwolone stałe łącze odprowadzania wody, ponieważ urządzenie posiada oddzielne rury
• Możliwe ustawienie bez rynny odpływowej w podłodze
• Nóżki urządzenia z regulacją wysokości 150 do 175 mm
• Wszystkie urządzenia VarioCookingCenter® są kompatybilne z urządzeniami i stołami o

wysokości 850 mm

Dopuszczenia
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1. Odpływ wody DN40
2. Przyłącze wody zimnej G3/4
3. Przyłącze elektryczne
4. Złącze Ethernet RJ45 z ochroną
przed zachlapaniem

Wymiary w mm (calach)

Specyfikacja techniczna
Pojemność użytkowa
kadzi:

2 x 14 l

Wymiary wewnętrzne
kadzi:

275 x 445 x 130 mm

Powierzchnia grzejna
kadzi:

2 x 12 dm²

Pojemność koszy: 2 x 1 kg
Szerokość: 1224 mm
Głębokość: 777 mm
Wysokość: 1100 mm
Masa: 186 kg
Wysokość krawędzi
kadzi:

900 mm

Przyłącze zasilania
wody :

R3/4'' dla węża
ciśnieniowego 1/2''

Ciśnienie wody: 150-600 kPa / 1,5-6
barów

Przyłącze odpływu
wody :

DN 40

Obciążenie cieplne
utajone:

3705 W (285 W/kW)

Obciążenie cieplne
odczuwalne:

741 W (57 W/kW)

Odprowadzanie
powietrza (zalecane)*:

763 m³/h

Maks. pobór mocy **: 13 kW – 3 NAC 400
V

Maks. pobór mocy z
VitroCeran**:

15 kW – 3 NAC 400
V

Zabezpieczenie***: 20 A (VitroCeran
32 A) - 30 mA 4-
biegunowy

Przewód
doprowadzający***:

5 x 2,5 mm²
(VitroCeran 5 x 4
mm²)

Maks. moc gniazda: 2,3 kW (10 A)
Złącze internetowe do
ConnectedCooking:

Złącze LAN RJ45
z osłoną przed
zachlapaniem

Space

Montaż
• *Przy zwykłej eksploatacji zgodnie z VDI 2052. (Mieszany tryb pracy: 60% gotowanie, 38% smażenie, 2% frytowanie). W przypadku zastosowań

odbiegających od norm uwzględnionych w wyliczeniach dla technologii wentylacji i klimatyzacji (RLT) należy skontaktować się z RATIONAL.
• **Specjalne napięcia na zamówienie
• ***Podane wartości odnoszą się do kabla o długości maks. 2 m. Wartości należy dostosować do długości stosowanego kabla.
• Należy upewnić się, że urządzenie jest podłączone do wydzielonego zabezpieczenia różnicoprądowego FI 30 mA.
• Należy przestrzegać krajowych i lokalnych norm i przepisów dotyczących instalacji i eksploatacji profesjonalnych urządzeń kuchennych. (IEC364 lub

krajowa wersja IEC364)
• Do korzystania z ConnectedCooking należy zapewnić gniazdo sieciowe RJ 45. Aby zagwarantować optymalną wydajność, należy zaplanować połączenie

kablowe o prędkości transmisji danych przynajmniej 10 Mb/s. Alternatywnie można korzystać z połączenia Wi-Fi za pośrednictwem odpowiedniego
adaptera Wi-Fi.
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Opcje
• VitroCeran z ramą
• Szafa boczna
• Możliwość podłączenia do instalacji optymalizującej zużycie energii
• Gorąca woda
• Bez funkcji frytowania
• Specjalne napięcia na zamówienie
• Wyjście sygnału SOLAS
• Nóżki ze stali nierdzewnej

Wyposażenie dodatkowe
• Szpatuła
• Ramię do automatycznego podnoszenia i opuszczania koszy
• Kosze do gotowania, frytowania i kosze porcjujące
• Nadstawka bemarowa
• Sito
• Ruszt na dno kadzi
• Wózek VarioMobil®
• Okap kondensacyjno-wentylacyjny UltraVent
• Zestaw rolek do ustawienia na rolkach
• Zestaw z cokołem do ustawienia na cokole
• Zestaw umożliwiający montaż odpływu z tyłu
• Zestaw do podłączenia wody
• ConnectedCooking – rozwiązanie sieciowe dla kuchni profesjonalnych (w

wyposażeniu standardowym).


