
Temp-Serve





geschikt voor Cook-Serve 
en regeneratieproces

– deuren versterkt met  
   koolstofvezel  
– dubbele koeling  
   (optioneel)  
– LCD-bedieningspaneel                  
   met HACCP 
– compatibele logfunctie

Temp-Serve HotLine-
items zijn alleen op 
bestelling verkrijgbaar.



• Goede investering
• Lage onderhoudskosten
• Kleine fysieke voetafdruk

• Ideaal geplaatste duwbeugels
• Bedieningspaneel op handige hoogte
• Technisch compartiment is gemakkelijk toegankelijk

• Eenvoudig verwijderen van onderdelen  
voor grondige reiniging

• Interieur volledig vervaardigd uit roestvrij staal
• Goed isolerende centrale scheidingswand zorgt  

voor een perfecte scheiding van levensmiddelen  
op verschillende temperaturen

• Betrouwbare naleving van de HACCP-normen door 
onmiddellijke signalering van onregelmatigheden

• Garandeert homogeniteit van maaltijden op elk niveau

• Eenvoudige programmering
• Trolleykoppelingen naar keuze
• Mogelijkheid voor transport met meerdere  

trolleys in treinverband

• Flexibel gebruik van vaatwerkonderdelen
• Op symbolen gebaseerd bedieningspaneel
• Individueel configureerbaar

Temp-Serve-trolleys maken gebruik van circulerende lucht om  
zowel warme als koude temperaturen vast te houden. Ze houden 
Cook & Serve-maaltijden op precies de juiste temperatuur en  
bieden een spot-on regeneratie van maaltijden bereid met de  
Cook & Chill-methoden.



een Ali Group Company

Temp-Serve

TwinLine-modellen: Temp-Serve - 20 Temp-Serve - 24 Temp-Serve - 30

Afmetingen (LxB): 1.048 x 790 mm 1.048 x 790 mm 1.048 x 790 mm

Hoogte: 1.495 mm 1.495 mm 1.735 mm

Draaicirkel: 1.463 mm 1.463 mm 1.463 mm

Nettogewicht: 201 kg 201 kg 220 kg

Transportgewicht: 224 kg 224 kg 243 kg

Verticale tray pitch  
(afstand tussen dienbladen): 96 mm 80 mm 80 mm

Geluidsemissie: ca. 55 db (A) ca. 55 db (A) ca. 55 db (A)

Wattage en voeding (dubbele 
koelkast, incl. regeneratie):

ca. 5,8 kW, 
400 V - 3-fase

ca. 5,8 kW, 
400 V - 3-fase

ca. 6,2 KW, 
400 V - 3-fase

Koelmiddel: R 452a R 452a R 452a

Hoeveelheid gas: 1,00 kg 1,00 kg 1,00 kg

Klimaatklasse: 4 4 4

Beschermingsklasse: IPX5 IPX5 IPX5

Trays • Deuren kunnen op 270° open worden gehouden  
om het reinigen te vereenvoudigen

• Geïntegreerde rail zorgt voor veilig transport  
van losse serveerbenodigdheden en accessoires

• Naadloze afwerking, afgeronde hoeken
• Trekken van maximaal 3 trolleys tegelijk

Verdere producteigenschappen en opties

temp-rite International behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande  
kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Afbeeldingen kunnen optionele functies  
of uitrustingen weergeven. Datum: 01/2022

The Spirit of Excellence

ca. 575 x 325 mm,         ca. 530 x 325 mm 
symmetrical

Afmetingen (LxB):


