
Temp-Serve



Als het tijd is om zowel warm als koud
voedsel aan uw patiënten te serveren,
dan is Temp-Serve de oplossing.

T
emp-Serve werkt met luchtconvectie voor warme en
koude temperaturen en is dus zowel geschikt voor 
Cook-Chill-, Cook-Freeze, als Cook-Serve.

“Voedsel vers en smakelijk houden 
nadat het de keuken verlaten heeft; 
dat is geen probleem met goede
apparatuur en een strakke
organisatie!”

“Kwaliteit? In mijn beroep betekent 
dat: zorgen voor tevredenheid. Om
het anders te zeggen, het voedsel
dat we serveren moet tip-top in
orde zijn als het de afdeling bereikt. 
Het is een deel van ons werk om de 
service zó te structureren, dat we
de patiënten een VIP-behandeling
kunnen geven.”

Keukenmanager

Temp-Serve

Het concept

De trolley
Temp-Serve is op een unieke manier vervaardigd: de constructie bestaat uit een solide,
roestvrijstalen frame waaraan alle onderdelen en het controlepaneel dusdanig gemonteerd 
zijn, dat delen gemakkelijk te bereiken zijn met lage onderhoudskosten tot gevolg.
Er is een combinatie van materialen gebruikt, die de Temp-Serve zowel sterk en
duurzaam als gebruiksvriendelijk en makkelijk te onderhouden maken. Uiteraard is
de Temp-Serve volledig geïsoleerd.

De trolley heeft twee deuren die tot 270° open kunnen en elkaar daarbij overlappen.
Op die manier heeft de gebruiker gemakkelijk  toegang  tot beide kanten
van de trolley, de dienbladen en alle warme en koude
maaltijdcomponenten. Een kunststof bumper omrandt de basis.
De zijpanelen en de bovenkant van de trolley zijn gemaakt van een
bijzonder stabiele kunststof (ABS), die resistent is tegen chemicaliën
en vuil. De Temp-Serve heeft een uitsparingsruimte die werkt als een
rail. De bovenkant kan gebruikt worden om goederen op te leggen,
met een maximum draagkracht tot 25 kg. Twee verticale duwbeugels,
aangebracht binnen de stootrand, zorgen voor een veilige en
gemakkelijke sturing van de trolley door medewerkers. De Temp-Serve
is gemonteerd op 4 (of optioneel 6) heavy-duty, dubbelgelagerde
wielen voorzien van remmen, 200 mm vaste wielen en 160 mm zwenkwielen. 

Een luchtconvectiesysteem dat hete lucht door de ovenzijde van de trolley 
circuleert, zorgt voor het regenereren en warmhouden van maaltijd-
componenten. Koude maaltijdcomponenten worden gekoeld door een actief
luchtcirculatiesysteem. Binnenin de Temp-Serve houdt een zelfsluitende
scheidingswand - die doet denken aan een guillotine - de warme zijde van
het dienblad compleet gescheiden van de koude zijde van het dienblad.
Het dienblad glijdt in de scheidingswand: dit garandeert de onmiddellijke
scheiding van de componenten op het dienblad. Scheiding wordt ook
gewaarborgd als er geen dienblad geplaatst is.
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Eenvoudige bediening
Het Temp-Serve LCD bedieningspaneel biedt startklare programma’s
waarmee tijden en temperaturen vastgelegd kunnen worden.

Het controlesysteem omvat de volgende functies:

• AAN en UIT tiptoetsen.
• Drie verwarmingscycli, elk met een eigen timer.
• Een automatische onderhoudscyclus.
• Auto-start programma met stand-by modus.
• HACCP controle.
• Geluidsalarm.
• SmartCard lezer met TC-Soft optie.

Hygiëne en schoonmaken
Temp-Serve is IPX5 goedgekeurd. Alle hoeken aan de
binnenkant zijn gerond om een hygiënische reiniging
mogelijk te maken. De scheidingswand kan gemakkelijk
en volledig verwijderd worden, net als de pakkingen,
dienbladgeleiders en roosters.

Het dienblad 
De oppervlakte van het dienblad en de methodes van verwarmen en koelen bieden elke
maaltijddeskundige de mogelijkheid om een complete maaltijd samen te stellen die flexibel
is in presentatie en aangenaam voor het oog, die smakelijk is en voldoet aan specifieke wensen. 
De dienbladen (575 x 325 mm) hebben twee gelijke vakken en zijn stapelbaar en omkeerbaar. 
Bij Temp-Serve kunt u elk type servies gebruiken, van porselein tot hoogwaardig kunststof.



A = 1495mm (TS24), 1735mm (TS30) • B = 790mm • C = 1048mm • D = 250mm • E = 1463mm • F = 1683mm

Opties
• TC-Soft op afstand te bedienen HACCP controlesysteem; via LAN- or WIFI-verbinding.

• Temperatuurvoeler.

• Klapblad (maximum draagkracht 20 kg).

• Kaarthouder.

• Uitvoering met zes wielen.

• Roestvrijstalen wielen met of zonder centrale rem.

• Trekstang (alleen bij de uitvoering met 4 wielen).

• Opstaande steunrand bovenop voor transport van goederen.

Technische gegevens Germany & Luxembourg
temp-rite International GmbH
Theodor-Barth-Str. 29, D-28307 Bremen
Phone:      04 21-4 86 92-0
Fax:      04 21-4 86 92-28
E-Mail:      info@temp-rite.de
Website:     www.temp-rite.eu

The Netherlands
temp-rite International Holding B.V.
Goeseelsstraat 30, NL-4817 MV Breda
Phone:      076-5 42 43 43
Fax:      076-5 42 01 00
E-Mail:      info@temp-rite.nl
Website:     www.temp-rite.eu

Belgium
temp-rite International
Gemeenteplaats 31, BE-2960 Brecht
Phone:      03-3 15 94 65
Fax:      03-3 15 02 88
E-Mail:     info@temp-rite.be
Website:     www.temp-rite.eu

Hungary
temp-rite International Kft.
Krisztina Krt. 83 - 85, H-1016 Budapest
Phone:      (1) 212-70 43
Fax:      (1) 457-00 28
E-Mail:      sk@temprite.t-online.hu
Website:     www.temp-rite.eu
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* Bij een 1 fase uitvoering (230V) wordt een adaptor geleverd met een maximum stroom van 13A.
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Certificated following the EN 60335-1
and 2nd parts: -2-42, -2-89.


