Rozwiązania RATIONAL.
Dla kuchni profesjonalnych.

1

Jedna idea może zmienić cały świat.

Technologia pieców konwekcyjno-parowych pozwoliła znacznie
ulepszyć procesy produkcyjne w kuchniach dużych i profesjonalnych. W 1976 r. jako pierwsi na świecie w jednym urządzeniu
połączyliśmy parę i gorące powietrze. Piec konwekcyjno parowy
RATIONAL miał decydujący wpływ na całą gałąź przemysłu i do
dziś jest najbardziej znaczącą innowacją w kuchniach dużych i
profesjonalnych.
Nasze opatentowane procesy zapewniają tak intensywne i
równomierne rozprowadzanie temperatury, powietrza i wilgotności w komorze jak w żadnym innym urządzeniu. Centrala
pomiarowo-sterująca precyzyjnie reguluje klimat, co gwarantuje,
że zawsze doskonale udają się nawet najbardziej wymagające
produkty, takie jak suflety czy delikatne ryby.

Jednak nie poprzestaliśmy na tym. Aby móc jeszcze lepiej
wspierać naszych klientów w wykonywaniu codziennych
zadań, stworzyliśmy pomocnika, w którym tkwi prawdziwa
inteligencja: urządzenie SelfCookingCenter® wyposażone w
5 zmysłów – czyli więcej niż zwykły piec konwekcyjno-parowy.
Urządzenie to wyczuwa, rozpoznaje, myśli, a nawet porozumiewa
z użytkownikiem. To niezawodny asystent, który zawsze służy
pomocą. Bez żadnych wyjątków.
750 000 sprzedanych urządzeń sprawiło, że nasze produkty stały
się standardem w kuchniach profesjonalnych. A co nas szczególnie
cieszy: 93% naszych klientów na całym świecie potwierdza, że
urządzenia RATIONAL zapewniają najwyższe możliwe korzyści.
(Analiza przeprowadzona przez instytut TNS Infratest w 2016
r.) Z pewnością jest to również powód, dla którego praktycznie
wszyscy polecają urządzenia RATIONAL innym.

2

3

RATIONAL CombiMaster® Plus.
Jedyny w swoim rodzaju.
CombiMaster® Plus to nasz obsługiwany ręcznie piec konwekcyjno-parowy wyposażony we wszystkie ważne funkcje, za pomocą
którego doświadczeni kucharze w każdej chwili są w stanie sprostać wymaganiom codziennej pracy. W trybach pracy para, gorące
powietrze oraz połączeniu tych dwóch opcji doskonale udają się
liczne produkty, a przyrządzane potrawy spełniają najwyższe
wymogi jakościowe.

Urządzenie umożliwia precyzyjną regulację temperatury
w komorze, wilgotności i prędkości powietrza – gdy
ustawią Państwo 160°C, temperatura w komorze wynosi 160°C. Pozwala to uzyskiwać chrupiące skórki, soczyste pieczenie, intensywne aromaty i nasycone kolory.
Niezależnie od tego, czy przyrządzane są większe czy
mniejsze ilości. Możliwa jest praca w temperaturze do
300°C, co sprawia, że CombiMaster® Plus jest jednym z
najbardziej wydajnych pieców konwekcyjno-parowych.

To doskonały wybór również dla wszystkich tych, którzy wysoko cenią sobie prostą obsługę za pomocą pokręteł i którzy samodzielnie chcą ustawiać temperaturę,
wilgotność, cyrkulację powietrza w trybie ręcznym.
Dla wszystkich pragnących zaprogramować swoje procesy przyrządzania potraw dostępnych jest 100 miejsc
programowych złożonych z maksymalnie 6 kroków.

Czyszczenie urządzenia CombiMaster® Plus można
przeprowadzić kilkoma ruchami. Wystarczy spryskać
CombiMaster® Plus to doskonałe urządzenie do przykomorę preparatem czyszczącym RATIONAL, ururządzania potraw na parze. Higieniczny generator
chomić program czyszczenia, wypłukać – gotowe.
świeżej pary gwarantuje największe możliwe nasycenie Urządzenie jest seryjnie wyposażone w zintegrowany
parą w niezwykle krótkim czasie. W razie potrzeby para spryskiwacz ręczny. Wysokiej jakości materiały i wielomoże działać na potrawy delikatnie lub intensywnie.
krotnie nagradzana technologia produkcyjna RATIONAL
Tylko w ten sposób udają się również bardzo wrażliwe
sprawiają, żeCombiMaster® Plus to doskonały pomocdania, takie jak jajecznica czy szlachetne ryby – bez
nik w każdej kuchni.
żadnego przysychania.

Para
30-130°C
Duszenie, gotowanie w niskiej
temperaturze, blanszowanie i
gotowanie na parze – wszystkie
te czynności są możliwe dzięki
naszemu generatorowi świeżej
pary. Warzywa, ryby czy potrawy
jajeczne – precyzyjnie ustawiana
temperatura pary i maksymalne
nasycenie pozwalają uzyskać intensywne kolory. Potrawy nie tracą
przy tym witamin i minerałów.
Nic nie przysycha.
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Gorące powietrze
30-300°C
Delikatne filety, chrupiące kotleciki,
steki z grilla, puszyste wypieki i
produkty mrożone – dzięki gorącemu powietrzu o stałej temperaturze
300°C wszystkie potrawy przyrządzane są z zachowaniem najwyższej
chrupkości i soczystości.

Połączenie pary i gorącego
powietrza 30-300°C
Gorący, a jednocześnie wilgotny
klimat zapobiega wysychaniu potraw,
minimalizuje utratę wagi i zapewnia
jednolite przyrumienienie zarówno
w przypadku pieczeni, jak i zapiekanek. Udaje się uzyskać wyjątkowy
smak, a czas przyrządzania potraw
jest znacznie krótszy niż w przypadku
tradycyjnych sprzętów kuchennych.
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SelfCookingCenter®.
Jest prosty w obsłudze, gotuje pysznie
i zdrowo – przy niewielkich kosztach
eksploatacji.

Nowy SelfCookingCenter® oferuje Państwu wszystko, co potrafi również nasz
CombiMaster® Plus. 4 inteligentne funkcje gwarantują jeszcze bardziej wydajne
użytkowanie przy znacznie mniejszym zużyciu czasu, energii i surowców.
SelfCookingCenter® to pierwszy na świecie system przyrządzania potraw, w którym
tkwi prawdziwa inteligencja. Urządzenie jest wyposażone w 5 zmysłów, wyczuwa
optymalne warunki w komorze, rozpoznaje wielkość i ilość potraw, myśli i wie, w jaki
sposób optymalnie je przyrządzić. Ponadto uczy się zwyczajów kucharza, a nawet się
z nim porozumiewa.

Prostota dzięki inteligencji kulinarnej –
iCookingControl
Wystarczy wybrać produkt, ustalić żądany rezultat i
gotowe! iCookingControl zawsze przyrządza potrawy
zgodnie z życzeniem użytkownika. Nie ma przy tym
żadnego znaczenia, kto w danej chwili obsługuje urządzenie. Rozpoznaje ono stan i wielkość produktów oraz
ich ilość. Myśli, uczy się i za każdym razem ustala idealną
procedurę przyrządzania potraw. Dodatkowo samodzielnie podejmuje konieczne regulacje.

Precyzja gwarancją najwyższej jakości –
HiDensityControl®
Wysoce czułe sensory na bieżąco rozpoznają aktualne
warunki w komorze. Funkcja HiDensityControl®
precyzyjnie dostosowuje dopływ energii do potrzeb
potraw, a następnie skutecznie i równomiernie
rozprowadza ją w komorze. W rezultacie urządzenie
zapewnia najwyższą jakość potraw, załadunek po
załadunku – przy minimalnym zużyciu zasobów.

Inteligentne załadunki mieszane –
iLevelControl
Dzięki iLevelControl można przyrządzać różne potrawy
jednocześnie. Na wyświetlaczu automatycznie pojawia
się informacja o tym, które potrawy można przyrządzać
w ramach jednego załadunku. Zwiększa to wydajność
produkcyjną i pozwala oszczędzić czas, pieniądze,
miejsce i energię. W zależności od wielkości załadunku,
częstotliwości i czasu otwarcia drzwiczek, czas przyrządzania potraw jest optymalnie dostosowywany do
poszczególnych produktów. Dzięki temu nic nie zostanie
rozgotowane, a rezultat zawsze będzie na tym samym,
najwyższym poziomie.

Inteligentna automatyka czyszczenia –
Efficient CareControl
Efficient CareControl to wyjątkowa funkcja automatycznego czyszczenia na podstawie rozpoznania
rodzaju zabrudzeń i osadu z kamienia, uruchamiana
za pośrednictwem jednego przycisku. Dostosowuje
się ona do indywidualnych potrzeb użytkownika i
proponuje optymalne czyszczenie w ustalonym terminie. Rezultat: lśniący połysk i higieniczna czystość.

Gotowanie tradycyjne – tryb ręczny
Oczywiście SelfCookingCenter® można obsługiwać
również ręcznie. Niezależnie od tego, czy z wykorzystaniem gorącego powietrza, pary czy połączenia tych
dwóch opcji – w trybie ręcznym użytkownik ustala
parametry gotowania z dokładnością co do stopnia.
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Na specjalne potrzeby.
Zawsze pasujący SelfCookingCenter®.
Trzydzieści lub kilka tysięcy porcji – my
dostarczamy urządzenie SelfCookingCenter®
w odpowiednim rozmiarze. Teraz również
w małym formacie SelfCookingCenter® XS.
Znajdzie ono miejsce w każdej kuchni, a dzięki
wyrafinowanym rozwiązaniom instalacyjnym
nadaje się również do gotowania pokazowego
oraz jako urządzenie specjalne w restauracjach.
Urządzenie SelfCookingCenter® XS jest
dostępne w wersji elektrycznej. Wszystkie
pozostałe modele są dostępne również w
wersji gazowej. Wymiary, wyposażenie i
wydajność są dla obu wersji identyczne.
Ponadto do dyspozycji użytkowników
są liczne wersje specjalne, umożliwiające
dostosowanie urządzenia do warunków
w danej kuchni.

Urządzenia

XS Typ 6 ⅔

Typ 61

Typ 101

Typ 62

Typ 102

Typ 201

Typ 202

Pojemność

6 x 2/3 GN

6 x 1/1 GN

10 x 1/1 GN

6 x 2/1 GN

10 x 2/1 GN

20 x 1/1 GN

20 x 2/1 GN

Dzienna ilość porcji

20–80

30-100

80-150

60-160

150-300

150-300

300-500

Wzdłużny układ prowadnic

1/2, 2/3, 1/3,

1/1, 1/2, 2/3,

1/1, 1/2, 2/3,

2/1, 1/1 GN

2/1, 1/1 GN

1/1, 1/2, 2/3,

2/1, 1/1 GN

2/8 GN

1/3, 2/8 GN

1/3, 2/8 GN

Szerokość

655 mm

847 mm

847 mm

1069 mm

1069 mm

879 mm

1084 mm

Głębokość

555 mm

776 mm

776 mm

976 mm

976 mm

791 mm

996 mm

Wysokość

567 mm

782 mm

1042 mm

782 mm

1042 mm

1782 mm

1782 mm

Średnica przyłącza wody

R 3/4“

R 3/4“

R 3/4“

R 3/4“

R 3/4“

R 3/4“

R 3/4“

Średnica odpływu wody

DN 40

DN 50

DN 50

DN 50

DN 50

DN 50

DN 50

Ciśnienie wody

150-600 kPa lub

150-600 kPa lub

150-600 kPa lub

150-600 kPa lub

150-600 kPa lub

150-600 kPa lub

150-600 kPa lub

0,15-0,6 Mpa

0,15-0,6 Mpa

0,15-0,6 Mpa

0,15-0,6 Mpa

0,15-0,6 Mpa

0,15-0,6 Mpa

0,15-0,6 Mpa

Masa

72 kg

110 kg

135 kg

151 kg

185 kg

268 kg

351 kg

Moc przyłączeniowa

5,7 kW

11 kW

18,6 kW

22,3 kW

36,7 kW

37 kW

65,5 kW

Zabezpieczenie

3 x 10 A

3 x 16 A

3 x 32 A

3 x 32 A

3 x 63 A

3 x 63 A

3 x 100 A

Wersja elektryczna i gazowa

1/3, 2/8 GN

Dzięki wykorzystaniu dwóch urządzeń
ustawionych jedno na drugim jako CombiDuo można poprawić elastyczność pracy
bez wykorzystania dodatkowej przestrzeni.
Dolne urządzenie można w prosty sposób
obsługiwać za pomocą górnego panelu
obsługi.

Wersja elektryczna

Przyłącze do sieci elektrycznej

3 NAC 400 V

3 NAC 400 V

3 NAC 400 V

3 NAC 400 V

3 NAC 400 V

3 NAC 400 V

3 NAC 400 V

W celu uzyskania szczegółowych informacji
prosimy zamówić nasz katalog urządzeń
oraz wyposażenia dodatkowego.

Moc dla trybu „Gorące powietrze“

5,4 kW

10,3 kW

18 kW

21,8 kW

36 kW

36 kW

64,2 kW

Moc dla trybu „Para“

5,4 kW

9 kW

18 kW

18 kW

36 kW

36 kW

54 kW

Masa

–

123 kg

152 kg

168 kg

204 kg

299 kg

381 kg

Wysokość łącznie z zabezpieczeniem

–

1.012 mm

1.272 mm

1.087 mm

1.347 mm

2.087 mm

2.087 mm

Elektryczna moc przyłączeniowa

–

0,3 kW

0,39 kW

0,4 kW

0,6 kW

0,7 kW

1,1 kW

Zabezpieczenie

–

1 x 16 A

1 x 16 A

1 x 16 A

1 x 16 A

1 x 16 A

1 x 16 A

Przyłącze do sieci elektrycznej

–

1 NAC 230 V

1 NAC 230 V

1 NAC 230 V

1 NAC 230 V

1 NAC 230 V

1 NAC 230 V

Średnica przyłącza gazu

–

R 3/4“

R 3/4“

R 3/4“

R 3/4“

R 3/4“

R 3/4“

Maks. znamionowe obciążenie cieplne

–

13 kW/13 kW

22 kW/22 kW

28 kW/28 kW

45 kW/45 kW

44 kW/44 kW

90 kW/90 kW

Moc dla trybu „Gorące powietrze“

–

13 kW/13 kW

22 kW/22 kW

28 kW/28 kW

45 kW/45 kW

44 kW/44 kW

90 kW/90 kW

Moc dla trybu „Para“

–

12 kW/12 kW

20 kW/20 kW

21 kW/21 kW

40 kW/40 kW

38 kW/38 kW

51 kW/51 kW

Wersja gazowa

przeciwwypływowym

2-letnia gwarancja

Gaz ziemny/gaz płynny LPG

XS oraz Typ 202 wersja elektryczna: ENERGY STAR wyklucza te właściwości urządzenia z certyfikacji.

Międzynarodowe certyfikaty
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Na specjalne potrzeby.
Zawsze pasujący CombiMaster® Plus.
Również urządzenie CombiMaster® Plus jest
dostępne w różnych rozmiarach, zarówno w
wersji elektrycznej, jak i gazowej. Ponadto, tak
samo jak w przypadku SelfCookingCenter®, do
Państwa dyspozycji są liczne wersje specjalne,
umożliwiające dostosowanie do specyficznych
warunków panujących w danej kuchni.
Funkcje:
>	Tryb pieca konwekcyjno-parowego
z 3 funkcjami: zakres temperatury
30°C-300°C
>	ClimaPlus® – pomiar wilgotności z
procentową dokładnością, 5-stopniowe
ustawienia i regulacja
Elementy/cechy wyposażenia:
>	Czujnik temperatury rdzenia
>	Wbudowany, automatycznie zwijany
spryskiwacz ręczny
>	100 programów po maks. 6 kroków każdy
>	5 prędkości pracy wentylatora,
programowane
>	Cool Down do szybkiego schładzania
komory
>	Złącze USB

Urządzenia

Typ 61

Typ 101

Typ 62

Typ 102

Typ 201

Typ 202

Pojemność

6 x 1/1 GN

10 x 1/1 GN

6 x 2/1 GN

10 x 2/1 GN

20 x 1/1 GN

20 x 2/1 GN

Dzienna ilość porcji

30-100

80-150

60-160

150-300

150-300

300-500

Wzdłużny układ prowadnic

1/1, 1/2, 2/3, 1/3,

1/1, 1/2, 2/3, 1/3,

2/1, 1/1 GN

2/1, 1/1 GN

1/1, 1/2, 2/3, 1/3,

2/1, 1/1 GN

2/8 GN

2/8 GN

Szerokość

847 mm

847 mm

1 069 mm

1 069 mm

879 mm

1 084 mm

Głębokość

771 mm

771 mm

971 mm

971 mm

791 mm

996 mm

Wysokość

782 mm

1 042 mm

782 mm

1 042 mm

1 782 mm

1 782 mm

Średnica przyłącza wody

R 3/4“

R 3/4“

R 3/4“

R 3/4“

R 3/4“

R 3/4“

Średnica odpływu wody

DN 50

DN 50

DN 50

DN 50

DN 50

DN 50

Ciśnienie wody

150-600 kPa lub

150-600 kPa lub

150-600 kPa lub

150-600 kPa lub

150-600 kPa lub

150-600 kPa lub

0,15-0,6 Mpa

0,15-0,6 Mpa

0,15-0,6 Mpa

0,15-0,6 Mpa

0,15-0,6 Mpa

0,15-0,6 Mpa

Masa

105,5 kg

141,5 kg

125,5 kg

166 kg

259 kg

338 kg

Moc przyłączeniowa

11 kW

18,6 kW

22,3 kW

36,7 kW

37 kW

65,5 kW

Zabezpieczenie

3 x 16 A

3 x 32 A

3 x 32 A

3 x 63 A

3 x 63 A

3 x 100 A

Przyłącze do sieci elektrycznej

3 NAC 400 V

3 NAC 400 V

3 NAC 400 V

3 NAC 400 V

3 NAC 400 V

3 NAC 400 V

Moc w trybie „Gorące powietrze”

10,3 kW

18 kW

21,8 kW

36 kW

36 kW

64,2 kW

Moc w trybie „Para”

9 kW

18 kW

18 kW

36 kW

36 kW

54 kW

Masa

121 kg

163,5 kg

143,5 kg

197,5 kg

288 kg

364,5 kg

Wysokość łącznie z zabezpieczeniem przeciwwypływowym

1 012 mm

1 272 mm

1 087 mm

1 347 mm

2 087 mm

2 087 mm

Elektryczna moc przyłączeniowa

0,3 kW

0,39 kW

0,4 kW

0,6 kW

0,7 kW

1,1 kW

Zabezpieczenie

1 x 16 A

1 x 16 A

1 x 16 A

1 x 16 A

1 x 16 A

1 x 16 A

Przyłącze do sieci elektrycznej

1 NAC 230 V

1 NAC 230 V

1 NAC 230 V

1 NAC 230 V

1 NAC 230 V

1 NAC 230 V

Średnica przyłącza gazu

R 3/4“

R 3/4“

R 3/4“

R 3/4“

R 3/4“

R 3/4“

Maks. znamionowe obciążenie cieplne

13 kW/13 kW

22 kW/22 kW

28 kW/28 kW

45 kW/45 kW

44 kW/44 kW

90 kW/90 kW

Moc w trybie „Gorące powietrze”

13 kW/13 kW

22 kW/22 kW

28 kW/28 kW

45 kW/45 kW

44 kW/44 kW

90 kW/90 kW

Moc w trybie „Para”

12 kW/12 kW

20 kW/20 kW

21 kW/21 kW

40 kW/40 kW

38 kW/38 kW

51 kW/51 kW

Wersja elektryczna i gazowa

2/8 GN

Wersja elektryczna

Wersja gazowa

2 lata gwarancji

Gaz ziemny/gaz płynny LPG

Międzynarodowe certyfikaty
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Opcje urządzeń RATIONAL.
Na każdą potrzebę mamy
odpowiednie rozwiązanie.
Opcje urządzeń RATIONAL gwarantują odpowiednie
rozwiązanie dla każdego rodzaju zastosowania.

Zawiasy drzwi
Zabezpieczone
umożliwiające ich
zamknięcie drzwi
otwieranie na lewą stronę Urządzenia stołowe można

3 podłączane na
zewnątrz czujniki
temperatury rdzenia

(tylko dla urządzeń RATIONAL
typu 61, 101, 62, 102)

(tylko do SelfCookingCenter®)

wyposażyć w zamek pozwalający otworzyć drzwi komory
wyłącznie po dwukrotnym
Aby jeszcze łatwiej przystosować
poruszeniu klamki. Zapobiega
urządzenie do warunków konto gwałtownemu wydostawaniu
kretnej kuchni, urządzenia można
się obłoków pary z komory. Dla
zamawiać z drzwiami otwieranyurządzeń wolnostojących należy
mi na lewą lub na prawą stronę.
w tym celu nacisnąć dodatkowy
pedał. Gwarantuje to optymalną
ochronę przed oparzeniami.

Zamykany panel obsługi

Wersja zabezpieczona

Wersja okrętowa

Panel obsługi urządzenia jest
chroniony przez drzwiczki z
nietłukącego szkła Lexan®.

Wersja zabezpieczona gwarantuje ochronę urządzenia
RATIONAL przed celowymi uszkodzeniami i wandalizmem.
Opcja ta jest dostępna wyłącznie dla urządzeń z drzwiami
otwieranymi na prawą stronę.

(wyłącznie dla urządzeń elektrycznych)

Dzięki tej opcji można przyrządzać
nawet 3 potrawy z wykorzystaniem funkcji regulacji temperatury
rdzenia. Umożliwia ona przykładowo jednoczesne grillowanie steków
o różnym stopniu wypieczenia
(well done, medium i rare) – zawsze
precyzyjnie i na czas. Czujniki temperatury rdzenia są umieszczane
na zewnątrz urządzenia i wprowadzane do komory przez drzwi. Do
zestawu dołączono dodatkowy
standardowy czujnik temperatury
rdzenia. Opcja ta jest dostępna
wyłącznie dla urządzeń z drzwiami
otwieranymi na prawą stronę.

Podłączany na zewnątrz czujnik temperatury rdzenia
Czujnik temperatury rdzenia można umieścić na zewnątrz urządzenia
w specjalnym otworze i wprowadzić do komory przez drzwi. Opcja
ta jest dostępna wyłącznie dla urządzeń z drzwiami otwieranymi na
prawą stronę.

Zintegrowany odpływ tłuszczu

Podłączany na zewnątrz czujnik temperatury
rdzenia Sous-Vide

Bardzo cienki i elastyczny czujnik temperatury rdzenia Sous-Vide
Spływający tłuszcz jest zbierany w wannie umieszczonej w komorze
wspiera Państwa w gotowaniu w woreczkach próżniowych. Jego
i odprowadzany do pojemników zbiorczych. Pozwala on zapobiec
wkłucie nie narusza atmosfery próżniowej w woreczku. Czujnik
uciążliwemu zaleganiu tłuszczu w systemie odprowadzającym.
temperatury rdzenia jest umieszczany na zewnątrz urządzenia i wproSpecjalny zawór zamykający gwarantuje bezpieczną i prostą wymianę
wadzany do komory przez drzwi. Do zestawu dołączono dodatkowy
pojemników zbiorczych podczas użytkowania urządzenia.
standardowy czujnik temperatury rdzenia. Opcja ta jest dostępna
wyłącznie dla urządzeń z drzwiami otwieranymi na prawą stronę.
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Elementy/cechy wyposażenia:
> Krata chroniąca szkło drzwiczek
> Stelaż ruchomy z chowanym uchwytem
(Typ 201 i 202)
> Zamykane drzwiczki urządzenia
> Zamykany panel obsługi

Pakiet stelaży ruchomych
(stelaż + szyna wjazdowa),
tylko do typów 61, 101, 62, 102)
Stelaże zawieszane są zastąpione stelażem ruchomym z szyną
wjazdową. W połączeniu z odpowiednim wózkiem transportowym
pozwala to w prosty i wygodny sposób załadowywać i
rozładowywać urządzenie RATIONAL.

Klapka panelu obsługi
Panel obsługi jest chroniony przed uszkodzeniami przez
odchylaną osłonę ze szkła Lexan®.

Złącze Ethernet
Złącze Ethernet umożliwia podłączanie urządzenia RATIONAL
do sieci. Jest ono zalecane w szczególności w razie korzystania
z RATIONAL KitchenManagement System.

Wersja okrętowa jest przeznaczona do użytku na statkach pasażerskich oraz do zastosowania w marynarce wojennej. Zapewnia
bezpieczeństwo personelu obsługi oraz utrzymanie ciągłości pracy
urządzenia nawet przy wzburzonym morzu.
Elementy/cechy wyposażenia:
> Mocowanie, zabezpieczające urządzenia RATIONAL
(typ 61, 101, 62 i 102) i szafki przed przesunięciem
się i wywróceniem
> Mocowanie, zabezpieczające urządzenia RATIONAL (typ 201 i 202)
na podłodze, dodatkowo dwa kątowniki mocowania do ściany
> Regulowana blokada drzwi do ich unieruchamiania nawet przy
wzburzonym morzu
> Specjalne prowadnice zabezpieczające wyposażenie dodatkowe
GN przed wysunięciem się
> Nóżki urządzeń RATIONAL ze stali szlachetnej (typ 201 i 202)
> Dopuszczenie Germanisch Lloyd i USPHS

Wersja mobilna
(tylko dla urządzeń RATIONAL typu 201, 202)
Wersja mobilna została opracowana z myślą o cateringu i obsłudze
bankietów. Urządzenie jest wyposażone w specjalną, bardzo sztywną
ramę i cztery rolki obrotowe ze stali nierdzewnej, a także hamulec
postojowy. Dodatkowo zestaw zawiera paletę transportową z rampą
wjazdową i zabezpieczeniem, umożliwiające łatwe przewożenie
urządzenia.

Podłączenie do instalacji optymalizującej
zużycie energii i styk bezpotencjałowy
Ta opcja umożliwia podłączanie urządzeń RATIONAL do instalacji
optymalizujących zużycie energii oraz do systemów kontroli pracy,
takich jak dyspozytornie lub sygnalizatory optyczne i akustyczne.
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Oryginalne wyposażenie
dodatkowe RATIONAL.
Do odpowiedniego zaplanowania
i realizacji wymagających zadań.
W naszej ofercie znajdą Państwo każdy rodzaj wyposażenia: od wersji mobilnych i okapów wentylacyjnych,
przez rampy wjazdowe, wózki i stelaże transportowe,
osłony cieplne, po zajmujące niewiele miejsca CombiDuo. Dostępne są również indywidualne rozwiązania,
umożliwiające optymalne wykorzystanie urządzenia
RATIONAL, zarówno w Państwa kuchni, jak i poza nią.
Combi-Duo – dwa razy większe możliwości
na tej samej powierzchni
Kombinacja dwóch ustawionych jedno na drugim
urządzeń RATIONAL otwiera dodatkowe możliwości
wszędzie tam, gdzie brakuje w kuchni miejsca. Na tej
samej powierzchni można równocześnie przyrządzać
dania w różnych trybach – zapewnia to maksymalną
elastyczność pracy.
Wersje mobilne –
elastyczne i zajmujące niewiele miejsca
Wersja mobilna oferuje maksymalną możliwą elastyczność pracy i mobilność firmom cateringowym oraz
organizatorom bankietów przy obsłudze przyjęć i pracy
w namiotach. Wersja mobilna może przynieść duże
korzyści także w kuchniach tradycyjnych. Najwyższa
mobilność gwarantuje niezwykle łatwe czyszczenie
pomieszczenia. Ponadto nie ma konieczności zachowywania minimalnych odstępów między urządzeniami,
umożliwiających przeprowadzanie prac serwisowych.
Wyraźnie redukuje to zapotrzebowanie na miejsce
w kuchni.
Systemy wentylacyjne
Jeżeli nie posiadają Państwo lub mają jedynie ograniczone możliwości podłączenia instalacji wentylacyjnej,
w naszej ofercie znajdą Państwo proste rozwiązania
techniczne umożliwiające odpowiednią wentylację.
Oferujemy wyposażenie pasujące dla każdej kuchni:
od okapów wentylacyjnych, które odprowadzają zużyte powietrze przez komin po okapy kondensacyjne
UltraVent, umożliwiające skraplanie wszystkich oparów
bez konieczności przyłącza zewnętrznego. Do zapobiegania powstawaniu oparów i uciążliwego dymu w miejscach krytycznych, np. w strefie pokazowej, doskonale
nadaje się okap UltraVent Plus wyposażony w specjalną
technologię filtracyjną.
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Akcesoria do grillowania, pieczenia, smażenia,
frytowania, gotowania na parze i procesów Finishing®
w formacie gastronomicznym
Dzięki akcesoriom RATIONAL najlepiej wykorzystają
Państwo swoje nowe urządzenie SelfCookingCenter®.
Zachęcamy do optymalnego wykorzystania swojego
urządzenia i dokonania oszczędności czasowych.
Dzięki naszemu wyposażeniu dodatkowemu nie muszą
Państwo wykonywać pracochłonnych czynności,
takich jak usuwanie uporczywych zabrudzeń czy ciągłe
obracanie produktów.

Vario Smoker

Ruszt grillowy w kratkę i paski

Jeszcze więcej korzyści: Akcesoria RATIONAL w
standardzie GN cechują się optymalnym przewodnictwem temperatury, są wyjątkowo wytrzymałe i trwałe.
Powłoka TriLax posiada wyjątkowe właściwości zapobiegające przywieraniu, wspomaga zrumienienie, jest
odporna na ług i doskonale nadaje się do stosowania
w wysokich temperaturach.
Produkty do czyszczenia i pielęgnacji RATIONAL
Nasze produkty pielęgnacyjne gwarantują czystość,
higienę i połysk. Wszystkie one zostały optymalnie
dostosowane do wymogów urządzeń RATIONAL i
spełniają najwyższe wymagania odnośnie jakości. Silne
preparaty czyszczące i niezwykle wydajne substancje
pielęgnacyjne aktywnie chronią i znacznie wydłużają
żywotność urządzeń.

Catering

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy zamówić nasz
katalog wyposażenia dodatkowego lub prospekty z informacjami
o zastosowaniu produktów. Zapraszamy również na naszą stronę
internetową www.rational-online.com.

UltraVent i UltraVent Plus

Combi-Duo
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Gdyż różnica tkwi
w szczegółach.

Technologia,
która gwarantuje więcej.

Patent

Oświetlenie LED z sygnalizacją załadunków
(tylko w SelfCookingCenter®)

Nowe oświetlenie LED zapewnia optymalną widoczność w komorze
i prezentację poszczególnych załadunków – z każdej możliwej strony.
Oświetlenie w neutralny sposób oddaje stopień przyrumienienia
produktów. Jest energooszczędne, długotrwałe i nie wymaga częstej
konserwacji. Nowa opcjonalna sygnalizacja załadunku (wyłącznie
do SelfCookingCenter®) sprawia, że korzystanie z iLevelControl
jest teraz jeszcze prostsze: migająca lampka wskazuje rodzaj i czas
załadunku oraz rozładunku urządzenia.

Drzwi komory z
potrójną szybą

Wskaźnik zużycia energii

(tylko w SelfCookingCenter®)

Użytkownik zawsze otrzymuje
informacje o zużyciu energii
w ramach poszczególnych
procesów przyrządzania potraw
oraz w danym dniu. Dane te
można odczytać na ekranie
urządzenia oraz pobrać jako plik.

(tylko do SelfCookingCenter®)

Potrójna szyba z najnowocześniejszą powłoką odbijającą
ciepło zapewnia minimalną
utratę temperatury. Dzięki temu
można oszczędzić dodatkowo
10% kosztów energii. Możliwość
czyszczenia wszystkich trzech
szyb gwarantuje dobrą widoczność przez wiele lat.

Funkcja
RATIONAL-Remote
(tylko do SelfCookingCenter®)

Wbudowany,
automatycznie zwijany
spryskiwacz ręczny

Patent

Patent

Odśrodkowe
odprowadzanie tłuszczu

Dynamiczna cyrkulacja
powietrza

Brak konieczności wymiany i
czyszczenia filtrów tłuszczu,
przy jednoczesnym zachowaniu
czystości powietrza w komorze.
Czysta symfonia smaków.

Dzięki wyjątkowej geometrii
komory oraz silnemu napędowi
powietrza, który inteligentnie
dostosowuje kierunek oraz
prędkość obrotów do danego
produktu, ciepło jest optymalnie rozprowadzane w komorze.
Gwarantuje to wyjątkową jakość
potraw, nawet w przypadku
pełnego załadunku urządzenia.
Wbudowany hamulec reaguje
szybko i pozwala na błyskawiczne zatrzymanie wiatraka w razie
otwarcia drzwiczek urządzenia.
To dodatkowa gwarancja bezpieczeństwa.

Jeżeli urządzenie
SelfCookingCenter® jest
podłączone do sieci, można
je nadzorować i obsługiwać
za pomocą telefonu iPhone.
Funkcja ta umożliwia zachowanie
pełnej kontroli nad aktualnymi
procesami pracy w urządzeniu.

Bezstopniowa regulacja
strumienia i ergonomiczna
konstrukcja umożliwiają jeszcze
prostsze czyszczenie wstępne,
zalewanie potraw i dolewanie
wody. Wbudowany mechanizm
wsuwania węża oraz blokady
wody zapewniają optymalne
bezpieczeństwo i higienę zgodnie
z wymogami normy EN 1717 i
SVGW (Szwajcarskie Zrzeszenie
Branży Wodnej i Gazowej).

ClimaPlus Control®

ClimaPlus®

Generator świeżej pary

Precyzyjne pomiary wilgotności
w komorze za pomocą czujników
i odpowiednia regulacja zgodnie
z wytycznymi oraz z dokładnością co do jednego procenta. W
razie potrzeby system odprowadza zbędną wilgoć lub uzupełnia
ją za pomocą generatora pary.
Dzięki temu uzyskanie chrupiących skórek, kruchych panierek,
typowych wzorków z grilla i
soczystych pieczeni jest możliwe
nawet w przypadku większych
załadunków.

(tylko CombiMaster® Plus)

Generator świeżej pary jest niezbędny do osiągania najlepszej
jakości potraw przyrządzanych na parze. W 100% higieniczna,
świeża para jest gwarancją najwyższego nasycenia nawet w niższych
temperaturach.

Patent

Maksymalna temperatura
w komorze 300°C

Wzdłużny układ
prowadnic

Inteligentny czujnik
6-punktowy

1-punktowy czujnik

Wyjątkowo solidna konstrukcja
SelfCookingCenter® umożliwia
utrzymanie temperatury 300°C
w komorze nawet podczas
użytkowania bez przerw. Dlatego
też możliwe jest stosowanie
opcji, takich jak grillowanie lub
szybkie podsmażanie nawet dla
dużych ilości potraw.

Wzdłużny układ prowadnic
zapobiega utracie energii,
nawet przy częstym otwieraniu
drzwiczek podczas pracy à la
carte. Mały promień otwarcia
drzwiczek nie zajmuje dużo
przestrzeni. Mniejsze ilości
można produkować również w
pojemnikach GN 1/3 i 2/3.

(tylko do SelfCookingCenter )

(tylko do CombiMaster Plus)
®

Do precyzyjnych pomiarów
temperatury rdzenia w
Nawet jeżeli czujnik temperatury
rdzenia nie został wbity poprawnie, potrawach.
pozwala na niezawodne wyliczenie
najzimniejszego punktu w produkcie. Pozwala to na precyzyjne dogotowanie wszystkich rodzajów produktów. Opatentowany przyrząd do
pozycjonowania ułatwia poprawne
umieszczenie czujnika temperatury
rdzenia w płynnych, miękkich lub
bardzo małych produktach.
®

Produkty firmy RATIONAL są chronione jednym lub kilkoma z wyszczególnionych poniżej patentów, wzorów użytkowych i przemysłowych: DE 195 18 004; DE 197 08 229; DE 197 57 415; DE 199 33 550;
DE 100 37 905; DE 10 230 244; DE 10 230 242; DE 101 14 080; DE 102 33 340; DE 103 09 487; DE 10 2004 004 393; DE 101 20 488; DE 103 01 526; DE 10 2004 020 365; EP 786 224; EP 386 862;
EP 0 848 924; EP 1 162 905; EP 1 519 652; EP 1 530 682; EP 0 856 705; EP 1 499 195; EP 1 653 833; EP 1 682 822; US 5,915,372; US 6,299,921; US 6,510,782; US 6,600,288; US 6,752,621; US 6 772 751;
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Centrala pomiarowo-sterująca
automatycznie dba o utrzymanie
zadanego klimatu w komorze.
W połączeniu z najbardziej
efektywną technologią redukcji
wilgotności pozwala to uzyskać
chrupką skórkę i panierkę oraz
maksymalną soczystość w
środku.

Tylko do SelfCookingCenter®: W ramach czyszczenia generator
pary jest poddawany automatycznemu odkamienianiu. Dzięki temu
zbędne są kosztowne przedsięwzięcia mające na celu zmiękczanie
wody.

US 6,753,027; US 7,048,312; US 7,150,891; US 7,165,942; US 7,196,292; US 7,223,943; US 7,232,978; US 7,438,240; US 7,409,311; US 8,025,740; US 8,269,151; US 8,147,888; US 8,344,294; US 8,475,857;
JP 3916261; JP 1227539; JP3916261B1; JP4598769B2; JP4255912B2; plus patenty zgłoszone
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Pakiet all inclusive.
RATIONAL ServicePlus.

RATIONAL CookingLive
Zapraszamy do wspólnego gotowania z naszymi
mistrzami kuchni i przekonania się, w jaki sposób
RATIONAL ułatwia codzienne podejmowanie
kulinarnych wyzwań. Wszystkie terminy można
znaleźć na stronie www.rational-online.com.
Doradztwo i planowanie
Pomagamy w podejmowaniu decyzji: wspólnie z
klientami opracowujemy optymalne rozwiązania dla
danej kuchni. Dodatkowo klienci otrzymują od nas
wszelkie potrzebne informacje pomocne w budowie
lub remoncie kuchni.
Instalacja
Nasi partnerzy RATIONAL Service Partner zadbają
o montaż urządzenia w Państwa kuchni.
Osobisty instruktaż
Chętnie odwiedzimy Państwa kuchnię i zaprezentujemy
Państwa zespołowi kucharzy funkcjonowanie naszych
urządzeń oraz ich optymalną obsługę zgodnie z Państwa
wymogami.

Academy RATIONAL
Tylko u nas szkolenia zawsze są wliczone w cenę.
Na stronie internetowej www.rational-online.com
można zgłosić swój udział w jednym z naszych bezpłatnych szkoleń. Mają one na celu zaprezentowanie optymalnego wykorzystania urządzeń SelfCookingCenter®
lub CombiMaster® Plus oraz nowych możliwości ich
zastosowania w ramach cateringu imprezowego oraz
do tworzenia atrakcyjnych kart dań.
Aktualizacje oprogramowania
U nas bezpłatne są również aktualizacje oprogramowania: wystarczy je po prostu pobrać w Club RATIONAL,
aby korzystać z najnowszych wyników naszych badań
w zakresie przyrządzania potraw. W ten sposób urządzenie RATIONAL zawsze będzie zgodne z aktualnym
stanem techniki.

Club RATIONAL
Platforma internetowa dla profesjonalnych kucharzy.
Przepisy, porady ekspertów oraz filmy przedstawiające
korzystanie z naszych urządzeń – tutaj można znaleźć
interesujące informacje i inspiracje do wykorzystania
w kuchni. Wystarczy dokonać rejestracji na stronie
www.club-rational.com.
Aplikacja Club RATIONAL
Również w podróży mogą Państwo korzystać
z licznych praktycznych wskazówek.

RATIONAL Service Partner
Nasze urządzenia są niezawodne i długotrwałe.
Jeżeli mimo to staną Państwo przed wyzwaniami
natury technicznej, mogą Państwo liczyć na szybką
pomoc w punktach RATIONAL Service Partner.
Zwrot i utylizacja
W myśl wydajności surowców nasze produkty
podlegają utylizacji. Odbieramy od Państwa zużyte
urządzenia, które są utylizowane i ponownie
wprowadzane w obieg surowców.

ChefLine®
W razie pytań odnośnie zastosowania urządzeń lub
przepisów, mogą Państwo zgłaszać się do nas, a my
chętnie doradzimy Państwu telefonicznie. Szybko,
nieskomplikowanie i profesjonalnie. Infolinia ChefLine®
jest dostępna pod numerem telefonu 22·490·20·50.

W celu uzyskania bliższych informacji prosimy zamówić
prospekt ServicePlus lub odwiedzić nas w Internecie pod
adresem www.rational-online.com.
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