Cube-Line
Kare Tam Buz Küplerinin Üretimi
için Akıllı Buz Hazırlama Sistemi
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Res.
Model IC 130 EL/EW

u SPS kumandalı, soğutma

sistemli ve entegre menü
güdümlü buz hazırlama tekniği

v Çıkarılabilir enjeksiyon üniteli
enjeksiyon vaporizatörü

w Buz küplerinin kolay çıkarılabilmesi için şeffaf ön kapak

x Erimiş suyun drenajı ve

süzülmesi için çıkarılabilir çift
zemine sahip, paslanmaz
çelikten oluşan stok haznesi

Kare Buz Küpleri - Bir Efsane

Kare buz küpü ya da tüp buz küpü

Klasik formatta buz küpleri

Kare buz küpü, buz küpleri arasında bir
klasiktir. Bir buz küpünün tipik görünümünü
canlandırmaktadır ve bu yüzden çok sayıda
kokteyl barda, restaurantlarda ve diğer
gastronomik işletmelerde kokteyllerin, longdrink ve alkolsüz içeceklerin soğutulması ve
servis edilmesinin vazgeçilmez bir parçasıdır.

Sadece duygusal sebeplerden dolayı değil ,
aynı zamanda soğutma unsuru ile de kare
buz bir tercih nedenidir. İçeceklerin soğutulmasında ya da kokteyllerin ve içeceklerin
hazırlanmasında kare buz küpleri eriyen
sularını yavaşça akıtma avantajına sahiptir.
Böylece içeceğin tadı daha az bozulur ve
uzun süreli bir soğutma etkisi elde edilir.
Tüp buz, kare buz küplerine göre daha
büyük bir üst yüzeye ya da daha az bir
kütleye sahiptir. Bunlar bu yüzden, içeceklerin servis edilmesinde ve hazırlanmasında
daha hızlı bir soğutma etkisi istendiği
durumlarda, mükemmel bir sonuca ulaşılır.

Cube-Line serisine ait buz makineleri
30x30x30 mm'lik bir kenar uzunluğuna
sahip, kare şeklinde hijyenik olarak kusursuz
ve duru buz küpleri üretmektedir. Bunun için
mevcut içme suyu vaporizatör sistemine
kare şekline enjekte edilir ve buz küpü
olarak dondurulur.

Kare buz küpü bir efsanedir. Bir kült durumuna sahiptir ve çok sayıda barmen ve
gastronom için ve ayrıca içki ve içecek
sunumlarının pazarlanmasında ve satış
promosyonunda kusursuz buz küplerinin
simgesi halindedir.

Bu buzlar ince kokteyl ve longdrink bardaklarında güzel bir sunum sağlar. Berrak ve
doğal görünüme sahip olan bu buz küpü,
tipik mozaik yapısı sayesinde oldukça etkileyicidir.
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Kare buz küpü, buz küpleri arasında klasiktir.

Kare buz küpleri, doğal şekli ve görünümü
sayesinde etkileyicidir.
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Kare buz küpü, kenar uzunluğu 30 mm, ağırlık
yaklaşık olarak 25 gr'dır.

Akıllı Buz Üretim Sistemi
Az Masraflı ve Enerji tasarruflu

Cube-Line
IC 130

Duygu Kusursuzlukla Buluşuyor

Ekonomik ve Hijyenik

Cube-Line serisi, gastronomiye uygun tasarımı ve kompakt yapı türü sayesinde
etkileyicidir. IC 130 modeli günlük 125 kg'lık
buz performansı ve 60 kg'lık hazne kapasitesi ile kokteyl barlar, bistrolar, oteller,
restaurantlar, gece kulübü ve diğer gastronomi işletmeleri, yeme-içme şirketleri ve
catering kullanımı için mükemmel uygunluktadır.

WESSAMAT tarafından geliştirilen enjeksiyon
vaporizatörlü buz üretim sistemi, buz
hazırlama işlemindeki düşük su tüketimi
sayesinde ikna edicidir. Kusursuz kare buz
küplerinin yanı sıra, buz küpü üretim
masrafları üzerinde pozitif etki yaratan
yüksek bir etki derecesi de sunmaktadır. Buz
küpü üretimi otomatik olarak stok haznesindeki bir termostat üzerinden kumanda edilir.

Cube-Line serisine ait
küp buz makineleri,
standart olarak hava
soğutmalı ve su soğutmalı tipte (yüksek çevre
sıcaklıklarına
sahip
alanlardaki ve bölgelerdeki kullanım için) temin edilebilir. Buz
makinelerinin gövdesi ve bunun içinde yer
alan entegre stok haznesi, komple kaliteli
paslanmaz çelikten üretilmiştir. Uzun ömrü
ve algılanabilir kalitesinin yanı sıra materyal
seçiminde hijyenik safha ve makine temizliğinde, bakımında ve dezenfeksiyonunda
buna bağlı avantajlar oldukça önemlidir.

Bu yeni buz hazırlayıcının geliştirilmesinde
kolay ve etkili temizliğe oldukça önem
verilmiştir. Gövde ya da entegre stok haznesi
komple kaliteli paslanmaz çelikten üretilmiştir. Enjeksiyon vaporizatörü gerektiğinde
temizlik ve dezenfeksiyon için, buz hazırlama sisteminden çıkarılabilir. Ayrıca buz
hazırlama sistemi işletmeci tarafından, menü
güdümlü temizlik programı üzerinden
düzenli aralıklarla hızlı ve kolay bir şekilde
temizlenebilir. Bu ürün özellikleri ile hijyenik
olarak kusursuz buz küplerinin üretimi için
fevkalade ön koşullar sunmaktadır.
Model IC 130 EL/EW
(entegre stok hazneli)

ÜRÜNE GENEL BAKIŞ / TEKNİK VERİLER
Model

Sip
no.

Model1)

Performans2)
kg/gün | buz/gün

Stok3)
kg

Ölçüler
(YxHxD) mm

Perform.
KW

Ağırlık
kg

Su tüketimi
Litre/kg buz
Buz hazırlama | Soğutma

IC 130 EL

2210

P. çelik

125 | 5.000

60

1777/715/600

1,02

132

2,0 | –

IC 130 EW 2211

P. çelik

125 | 5.000

60

1777/715/600

1,02

132

2,0 | 16

Soğutma: L = Hava soğutmalı · W = Su soğutmalı
IC 130 EL modeli harici bir kondansatöre ya da bir merkezi soğutma sistemine bağlantı için hazır
teslim edilebilir.
1)

Komple gövde ve stok haznesi paslanmaz çelikten üretilmiştir.

2)

15°C'lik çevre sıcaklığında, 10°C'lik su sıcaklığında (hava soğutmalı cihazlarda) ve 20°C'lik
sıvılaşma sıcaklığında (su soğutmalı cihazlarda) buz performansı.

3)

Tüm hazne hacminin tamamen kullanılmasında stok haznesinin kapasitesi.

Yüksekliği ayarlanabilir ayaklar (seri olarak teslim edilir) dahil tüm ölçüler (yükseklik).
Hava soğutmalı cihazlar için tavsiye edilen kullanım alanı: 10°C ila 30°C çevre sıcaklığı.
Su soğutmalı cihazlar için tavsiye edilen kullanım alanı: 10°C ila 45°C çevre sıcaklığı.
Elektrik bağlantısı: Seri olarak 230 V/50 Hz (özel gerilimler teslim edilebilir).

Kare buz çok sayıda barmen ve
gastronom için, kusursuz buz küpünün
simgesini canlandırmaktadır.
WESSAMAT teknik modifikasyonlar, ölçülerde ve
tasarımda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
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