air-o-system

Alimentos
perfeitos...
e seguros!
air-o-system, o novo forno misto e
abatedor de temperatura, é a solução mais
inovadora para criar um processo de Cook
& Chill (confecção e abatimento) totalmente
integrado. O air-o-system optimiza o fluxo
de trabalho na cozinha, aumenta o tempo
de conservação dos alimentos e reduz o
desperdício. Cook & Chill na perfeição,
enquanto economiza dinheiro.

Porquê escolher
o sistema de
Cook & Chill
Electrolux?

electrolux air-o-system

air-o-system
cuida do seu negócio
Pretende exprimir o seu talento criativo e, ao mesmo tempo, torná-lo num
modo de vida bem sucedido e numa forma mais fácil de trabalhar.
Todos os elementos air-o-system da Electrolux são especificamente
desenhados para servir as suas necessidades particulares.

Energia 9%

Outro 2%
Margem 10%

Ingredientes 38%

Mão-de-obra 41%

Economia anual com o air-o-system

€ 579.060,30

€ 260.190,70
€ 136.800,30
€ 23.840,50

Restaurante
pequeno
100 refeições/dia
Pessoal de cozinha:
3 pessoas
280 dias/ano

€ 55.510,70

Restaurante
grande
250 refeições/dia
Pessoal de cozinha:
8 pessoas
280 dias/ano

Hotel
500 refeições/dia
Pessoal de cozinha:
16 pessoas
365 dias/ano

Hospital
1000 refeições/dia
Pessoal de cozinha:
32 pessoas
365 dias/ano

Cozinha central
de produção
3000 refeições/dia
Pessoal de cozinha:
100 pessoas
280 dias/ano

• Cerca de 38% dos custos operacionais
globais de uma cozinha consistem nos
ingredientes
Menor perda de peso dos alimentos,
resulta em maior retorno dos seus
investimentos – cada grama conta!
• O air-o-system apresenta soluções que
permitem limitar a perda de peso dos
alimentos, mas também tornar simples,
limpo e seguro todo o processo de
confecção, enquanto economiza tempo e
energia
• Estas soluções vão desde a
descongelação à confecção, da
confecção ao arrefecimento e
congelação e, de seguida, à regeneração
dos alimentos
• Utilize a “Calculadora air-o-system”,
através do nosso web site, para perceber
quais os potenciais benefícios que as
soluções Electrolux Professional podem
proporcionar ao seu próprio negócio
Para realizar os seus próprios
cálculos visite no nosso web site
www.electrolux.com/foodservice
Na secção cost saving (economia de
custos).
Factores de cálculo:
• A refeição consiste em: 150g de carne e
60g de vegetais
• Custo de carne por cada kg: 10 Euro;
Custo de diversos vegetais por cada kg: 2
Euro
• 60% da carne comprada é congelada
• Confecção a Baixa Temperatura (LTC)
usada em 20% da carne processada
Patente

pendente
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Benefícios do air-o-steam®
A Electrolux está continuamente a inovar, mesmo nos produtos que já são
inovadores e bem sucedidos. Devido a esta filosofia, nós criamos o
air-o-steam®, uma nova dimensão na confecção.

Confecção perfeita
devido a:
• air-o-clima: atmosfera perfeita para todos
os tipos de confecção
• air-o-flow: distribuição de calor uniforme
• Sonda múltipla com 6 pontos: controlo
preciso
• Qualidade perfeita dos alimentos durante
todo o fluxo – até ao momento de servir
Utilização fácil
• air-o-clean: sistema integrado de limpeza
automático
• Painéis de controlo facilmente visíveis
(visíveis a uma distância de 12 m)
Economia de tempo
Solução de sistema integrado
• Acessórios completos para distribuição
e banquetes – especialmente desenhados
para adaptação perfeita aos fornos e
abatedores de temperatura
• Manuseamento integrado durante todo o
processo air-o-steam®
• Permite planear do fluxo de trabalho de
forma mais eficiente e eficaz
Economizar dinheiro com o
air-o-system
• Reduzida perda de peso – maior número
de refeições servidas
• Preparação mais saudável – menor
consumo de gorduras
• Maior eficiência e menor emissão de
gases tóxicos, certificado pela Gastec,
menos 20% de consumo de gás
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air-o-steam®
duas formas de interpretar a
arte de confeccionar
Dois fornos, dois estilos diferentes, uma satisfação para qualquer cozinha.
Versão A: para o chef que exige o máximo
do forno e de si próprio.
Versão B: para o chef cujo trabalho é
orientado pela sua experiência profissional
e sensibilidade.

Versão A

Versão B

Características
Controlo de humidade
Limpeza
Sistema de circulação de ar
Sonda
Programas (Fases de confecção)
Programas
LTC+ARTE

Versão A
air-o-clima

Versão B

Patente

Tecnologia By-pass

®

Semi-automático

air-o-clean
air-o-flow

air-o-flow

Sensor múltiplo com 6 pontos
Sim (7)

Não (2)

100 Livres
20 Pré-seleccionáveis
Patente

Sonda núcleo

pendente

-
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LTC (Confecção a Baixa Temperatura)
menos 50% de perda de peso
Patente

pendente

O air-o-steam® da Electrolux permite padronizar a qualidade de modo a
melhorar o seu negócio. A perda de peso é reduzida em 50% comparando
com os ciclos de confecção tradicionais.
Fase de pré-aquecimento

Fase progressiva
de arrefecimento

200 °C

Temperatura

160 °C
Fase de
Crestar

120 °C

Fase de acabamento
(temperatura actual do núcleo =
temperatura alvo do núcleo)
Confecionar e manter

TEMPERATURA DA CÂMARA

65 °C
TEMPERATURA DO
NÚCLEO

0 °C
0h

0,5 h

Até 24 horas

Tempo

Economia anual com LTC
Patente

€ 56.000,00

pendente

€ 24.337,00
€ 12.167,00
€ 1.867,00

Restaurante
pequeno
100 refeições/dia
Pessoal de cozinha:
3 pessoas
280 dias/ano

€ 4.667,00

Restaurante
grande
250 refeições/dia
Pessoal de cozinha:
8 pessoas
280 dias/ano

Tecnologia
• LTC, procedimentos de confecção suaves e
inteligentes, são perfeitos para: grandes pedaços
de carne, bife de alcatra, carne assada, filete de
carne, peru, perna de cordeiro, carne de veado,
carne de vitela e carne de porco
• LTC, processo “maturação rápida”: 1h com
LTC é igual a 1 dia de maturação no frigorífico;
vantagem principal: terá sempre carne fresca!
• Resultados de excelência repetidos
• ARTE (Estimativa Algorítmica de Tempo
Residual). Permite planear o futuro. Um
indicador informa quando o ciclo de confecção
termina

Hotel
500 refeições/dia
Pessoal de cozinha:
16 pessoas
365 dias/ano

Hospital
1000 refeições/dia
Pessoal de cozinha:
32 pessoas
365 dias/ano

Factores de cálculo:
• A refeição consiste em: 150 g de carne
• Custo de carne por cada kg: 10 Euro
• Confecção a Baixa Temperatura usada em
pendente
20% da carne processada, por ano
Patente

Cozinha central
de produção
3000 refeições/dia
Pessoal de cozinha:
100 pessoas
280 dias/ano

Qualidade dos alimentos excelente
• A carne retém a maior parte dos sucos
quando é cortada em fatias
• Crosta fina (cerca de 1mm)
• Ternura garantida em todo o pedaço de carne
• Aroma típico de carne assada e excelente
consistência
• Cor das fatias é consistente em todo o
pedaço de carne
Funcionamento
• Específico para produção em massa e banquetes
• Pausa em stand by, resolve problemas
causados pelo atraso na chegada dos convidados
• Fase de manutenção extendida para “serviços com
alimentos frescos”, ex.: bares com cozinhas abertas
• Qualidade padronizada dos alimentos melhora
o seu negócio
• A perda de peso é menos de metade
relativamente aos ciclos de confecção tradicionais
Sonda com multi-sensor em 6 pontos
• 6 Sensores com intervalo de 15 mm entre si,
para medir a temperatura dos alimentos em
diferentes níveis
• Monitorização rigorosa da temperatura: Apenas
a menor temperatura é levada em consideração
pelo air-o-steam®. O que garante uma medição
rigorosa da temperatura actual do núcleo, mesmo
que a sonda não seja inserida correctamente ou
esteja em contacto com o osso ou outras partes
que aqueçam mais rapidamente que o resto do
alimento
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air-o-clima
condições de confecção perfeitas
Patente

Crescimento do pão-de-ló na perfeição, galinhas suculentas e estaladiças,
independentemente da quantidade cozinhada de uma só vez. E ainda,
permite uma limpeza fácil e rápida no fim de um dia ocupado!

air-o-clima
Condições perfeitas de confecção
• Controlo rigoroso da atmosfera de
confecção
• Desempenhos de confecção constantes:
independente da quantidade dos alimentos
inseridos, garante que durante todo o
processo, os alimentos fiquem suculentos,
com cor e estaladiços
• Economia de energia & água: o
gerador de vapor produz apenas o vapor
necessário, levando em consideração a
humidade gerada pelos próprios alimentos

Como?
• O air-o-clima mede fisicamente o nível
real da humidade no interior da câmara de
confecção e reage de acordo, baseandose
no valor configurado
• O air-o-clima regula automaticamente a
entrada de ar fresco, a emissão de vapor
ideal e a saída do excesso de humidade,
deste modo, garante uma atmosfera de
confecção perfeita em todas as condições

electrolux air-o-system

air-o-flow
uniformidade perfeita
Sistema de Circulação de Ar, ventilador bi-funcional, sistema air brake. Três
elementos principais para garantir uma atmosfera de confecção perfeita
em quaisquer condições.

Confecção uniforme
• Temperatura constante, devido ao
pré-aquecimento do ar fresco de entrada
• A distribuição de calor no interior da
câmara de confecção é mantida uniforme
devido ao revolucionário ventilador bifuncional e ao sistema de circulação de ar

air-o-flow = Uniformidade perfeita
Como?
air-o-flow consiste em 3 elementos
principais:
• Sistema de Circulação de Ar: garante
uma distribuição uniforme, na câmara
de confecção, do ar pré-aquecido pelas
resistências na entrada
• Ventilador bi-funcional: aspira e difunde o
ar fresco do exterior, de forma uniforme, no
interior da câmara de confecção
• Sistema air-break: sistema duplo de
interrupção de ar na entrada e saída de
água; evita a contaminação do sistema de
canalização e permite que o air-o-system®
esteja ligado directamente ao sistema de
drenagem
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Banquetes:
a solução integrada
O air-o-system proporciona a oportunidade de exprimir o seu talento com
total liberdade. A sua modularidade, tecnologia e evolução do design vão
satisfazê-lo de um modo muito especial.

Qualidade dos alimentos

The air-o-system: Pacote de Mais Valia

• Alimentos perfeitos, seguros e correctos
• Mais flexibilidade nos menus
• Aplicações Sous-vide
• Apenas uma cozinha de produção para diferentes
refeições, evitando o risco de contaminação dos
alimentos

= Maior Qualidade
= Maior Economia
= Maior Margem
• Compras selectivas
• Fácil de manusear – redução dos custos de
mão-de-obra
• Gestão mais eficiente do fluxo de trabalho
• Oferta melhorada – maiores retornos
• Economia de energia devido à redução dos tempos
de confecção
• Perda de peso reduzida
• Maximização de lucros
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Ciclos de Confecção
função automática de pré-aquecimento (removível através de software)

Ciclo de vapor
25ºC a 130ºC

Perfeito para todos os alimentos que podem ser cozinhados em água. O
vapor a baixa temperatura é ideal para produtos muito delicados.
Vantagens: mantém o valor nutricional, cor, textura e o sabor típico dos
alimentos.

Ciclo Misto
Máx. 250ºC

Ideal para todos os tipos de assados e carnes, recheios de vegetais, lasanhas, mariscos, produtos
de padaria e sobremesas. Vantagens: tempos de confecção reduzidos e menores perdas de
peso - maior rendimendo. Quando inferior a 50ºC, o ciclo misto, torna-se automaticamente num
ciclo de levedura, com velocidade do ventilador reduzida, ideal para produtos de padaria.

Ciclo de Convecção
Máx. 300ºC

Ideal para grelhar carnes, au gratin, pão, bolos, produtos de conveniência
frescos ou congelados, cozeduras e tostar.
Vantagens: resultados perfeitos com cargas parciais e totais, elevada
redução de energia.

Funções Avançadas
Pausa

Início retardado, permite a possibilidade de inserir uma pausa entre fases de
confecção, na sequência ou no fim de um programa.

Regeneração

Pré-programado, atmosfera de confecção ideal para regeneração de menus
completos, porções únicas ou múltiplas, e banquetes.

R
Confeccionar & Manter

HOLD
HACCP

HACCP

1

Função de limpeza
semi-automático

Programa de limpeza semi-automático: injecção manual de detergente – o
resto é automática.

½ velocidade de ventoinha

Para confecções delicadas como bolos, souflés, peixes, grandes assados,
filetes e outros alimentos delicados. Compatível com todos os ciclos de
confecção.

½ energia

Para pequenas cargas e confecção nocturna, evita os picos de energia e
reduz os custos de gestão.

Eco-Delta:

Para confecções delicadas de grandes pedaços de carne com a maior
qualidade possível e redução da perda de peso – maior rendimento possível.

Válvula de controlo de
exaustão da câmara
de confecção

Adequada para ciclos de confecção muito secos. Mantém a válvula de
exaustão aberta para evitar o excesso de humidade na câmara.

Injecção de água manual

Aumenta instantaneamente a humidade no interior da câmara de confecção
através da injecção de água. Vantagens: melhora os resultados de confecção
em termos de crosta, cor e acabamento da superfície.

Gerador de saída de
vapor manual

A drenagem do gerador de vapor pode ser activada manualmente. O
gerador de vapor é drenado automaticamente no intervalo de duas em duas
horas de uso, para reduzir o crescimento de calcário.

Arrefecimento rápido

O arrefecimento rápido pode ser activado de forma manual para passar de
um tipo de confeçcão para outro. O arrefecimento rápido é activado
automaticamente quando necessário (ex: antes de iniciar o air-o-clean, caso a
temperatura do air-o-steam® seja superior a 70ºC).

2
1

Ideal para grandes pedaços de carne ou para confecção durante a noite, pode
ser combinado com ciclos de confecção de ar quente e vapor. Também pode ser
usado para manter os alimentos quentes e prontos para servir. A sua ventilação é
indicada para alimentos muito ligeiros.
Monitorização HACCP através de uma impressora local (HACCP básico) ou
através de um PC com uma rede integrada (HACCP avançado).

2

air-o-steam®
Prepare um menu completo, desde as entradas às sobremesas, usando os
três ciclos de confecção específicos do seu air-o-steam®, para satisfazer,
inclusivé, os convidados mais exigentes.

Selecção de ciclo de confecção
• Vapor
• Ciclo Misto: vapor + convecção
• Convecção

Temperatura real

Tempo restante real
Temperatura no núcleo

Patente
air-o-clima controlo de humidade
(humidade actual e pré-configurada)

Temperatura pré-confirgurada

• Indicador da porta aberta
• Indicador do nível de calcário
acumulado no gerador de vapor
• Indicador do estado
do gerador de vapor

Funções avançadas
Tempo pré-configurado
Temperatura no núcleo

Botão principal de controlo

Configuração do controlo
dos programas
• Configuração dos programas
• Biblioteca de receitas
• Início retardado
• Programas air-o-clean
• LTC - Confecção a baixa
temperatura com ARTE (estimativa
algorítmica do tempo residual)
Patente

pendente

Funções Manuais

air-o-chill® abatedor de
temperatura e congelador
Elevados desempenhos, com perfeita simplicidade para a enfrentar os
trabalhos extremos da sua cozinha. Um ciclo específico que respeita todos
os requisitos do produto.

Ciclo Cruise

Patente

pendente

Valor de temperatura
na câmara/ núcleo

Selecção de ciclo de
abatimento/ congelamento:
• Abatimento suave
• Abatimento forte
• Manutenção positiva
• Congelamento de impacto
• Manutenção de congelamento

HACCP e alarmes de erro em
funcionamento

Normas NF/UK
ou configurações personalizadas

Abatimento Turbo e programas
(2 por ciclo)
Personalizáveis, podem ser substituídos
através de software

Tempo real através de um
diagnóstico automático

Estimativa de tempo residual
para ciclo gerido pela sonda
Patente

Funções avançadas
• Início manual para a função
de descongelamento
• Seleccionador da sonda núcleo
• Esterilizador UV
• Selecção de perfil normativo
(UK, NF, PERSONALIZADO)
• Configurações avançadas
• Informação HACCP
• Informação sobre alarmes de
funcionamento

pendente

Setas do selector central
• ciclo
• tempo
• temperatura no núcleo
• funções avançadas

electrolux air-o-system

Ciclos de abatimento
Com a sonda, o ARTE (estimativa algorítmica do tempo residual) é activado automaticamente

Cruise
Patente

P

1

Ajusta automaticamente a temperatura em função do tipo de alimento.
Reduz o tempo de abatimento e previne queimaduras superfíciais.

pendente

Arrefecimento Suave
temperatura do ar: -2 ºC

Ideal para alimentos delicados, como por exemplo vegetais em folhas ou
cortados, mariscos, pequenas porções de carne, pastelaria, pequenos
bolos, biscoitos, massa.

Abatimento forte
temperatura do ar: -20ºC

Ideal para alimentos sólidos ou firmes, como por exemplo tubérculos (que
crescem no subsolo), sopas, caldos e molhos, guisados e caçarolas,
pedaços inteiros de carne.

Congelação de impacto
temperatura do ar: - 36ºC

Ideal para congelar todos os tipos de alimentos – cozinhado, meio cozinhado
ou cru – que necessitam de ser armazenados durante um grande período de
tempo (versão abatedor-congelador)

Manutenção a:
+ 3 ºC
ou
-22ºC

Automaticamente activada no fim de cada ciclo, para economizar energia e
manter a temperatura alvo. Também pode ser activada manualmente para
tornar o air-o-chill® num frigorífico de armazenamento ou congelador. (versão
abatedor-congelador)

Abatimento turbo

Avisa o utilizador para configurar a temperatura operativa entre -36ºC e +3ºC.
Indicado para produção em massa e continuada.

P

2

Programas
personalizados
(2 por ciclo)

Podem ser substituídos (através de software) pelos ciclos de Congelamento
e Manutenção para GELADOS e Abatimento Turbo para GELADOS.

Funções avançadas

NF
UK

Início manual da
função de
descongelamento

O ciclo de descongelamento inteligente é activado automaticamente sempre
que necessário e durante o tempo que for necessário.
Também pode ser activado de forma manual.

Selector da
sonda núcleo

Permite monitorizar alternadamente a temperatura de três sondas diferentes
(opcional) inseridas em diferentes tipos ou tamanhos de alimentos.

Esterilizador UV

Lâmpadas UV embutidas (apenas a pedido) esterilizam a câmara de
abatimento após a utilização

Selecção de perfil
normativo

Através desta função, é possível seleccionar as normas de referência (UK e
NF estão pré-programadas). Pode ser criado um terceiro perfil, adequado às
normas locais ou às regulações específicas do cliente.

Configurações

É possível a configuração dos seguintes parâmetros:
• data e hora • limites de perfil do cliente • opções HACCP e alarmes
• tempo de ciclo bacteriológico (apenas com lâmpada UV)

Aviso HACCP

Informação dos eventos HACCP armazenados na memória.

Aviso de alarmes
de Operação

Informação relativa aos eventos registados pelo sistema de diagnóstico
automático.

SET

HACCP
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Alimentos crus

Servir

Preparação

Regeneração

Confecção: air-o-steam®

Repartição - Empratamento

Arrefecimento: air-o-chill®

Manutenção
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air-o-clean
Descubra a dimensão ideal da confecção contemporânea:
elevada tecnologia, limpeza fácil, conforto, controlo de energia.
Experimente o air-o-system e sinta-se livre. Agora já não é necessário
esperar até ao fim do ciclo de limpeza.

Sistema automático de limpeza
incorporado
• Completamente automático, limpeza da
câmara interna através de um simples premir
no botão
• Incorporado e fácil de usar: não existem
dispositivos adicionais ou ferramentas que
necessitem de ser inseridas, apenas
seleccionar o ciclo apropriado e pressionar
Start (iniciar)
• 4 Ciclos pré-definidos: de 32 minutos a 104
minutos, de acordo com as necessidades do
cliente – não existe desperdício de detergente
ou água
• Arrefecimento automático da câmara de
confecção, caso a temperatura seja superior
a 70ºC
• Modo de espera automático: não é necessário
esperar até ao fim de limpeza: basta iniciar o
programa e ir para casa com toda a
tranquilidade
• Os melhores resultados são obtidos com os
detergentes recomendados pela Electrolux
• Segurança: no caso de falha de energia
durante a limpeza, quando retorna a energia,
o forno air-o-steam®, enxagua
automaticamente a câmara para remover
eventuais resíduos de detergente

electrolux air-o-system
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Eficiência elevada, emissões reduzidas
Os novos queimadores patenteados do air-o-steam® são amigos do
ambiente e permitem aumentar as poupanças.

• O novo queimador a gás (cavidade e
caldeira) e o comutador de calor
nervurado eleva a eficiência
da transferência de calor para a câmara
de confecção dos fornos air-o-steam.
São desenhados para alcançar elevada
eficiência e economizar até 20% do
consumo de gás relativamente aos
queimadores com ventilador tradicional
dos fornos mistos. Aprovação Gastec*
pela sua eficiência elevada

• A concepção inovadora dos
queimadores garante também uma
redução de 20% das emissões nocivas
permitindo um ambiente de trabalho
mais saudável. Emissões reduzidas
aprovadas pelo Gastec*. Aprovação
Gastec* pelas suas emissões reduzidas

Poupanças anuais com os queimadores
a gás do air-o-system

€ 7.056,00

Factores de cálculo:
• Comparação com um fornos mistos
standard de elevada eficiência
• Economia de custos conseguida pela
mistura de confecções (lasanha, bife
assado, batatas cozidas...)

€ 2.352,00
€ 1.176,00
€ 294,00

Restaurante
pequeno
100 refeições/dia
Pessoal de cozinha:
3 pessoas
280 dias/ano

€ 588,00

Restaurante
grande
250 refeições/dia
Pessoal de cozinha:
8 pessoas
280 dias/ano

Hotel
500 refeições/dia
Pessoal de cozinha:
16 pessoas
365 dias/ano

Hospital
1000 refeições/dia
Pessoal de cozinha:
32 pessoas
365 dias/ano

Cozinha central
de produção
3000 refeições/dia
Pessoal de cozinha:
100 pessoas
280 dias/ano

eficiência elevada
e
emissões reduzidas

electrolux air-o-system
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Ciclo Cruise air-o-chill®
Consiga cinco dias de frescura!
Patente

pendente

Economize tempo, dinheiro e preocupações. O air-o-chill® permite organizar
melhor o fluxo de trabalho na sua cozinha. Os alimentos podem ser preparados
durante os momentos mais tranquilos, para serem servidos quando são
necessários, oferecendo deste modo um serviço melhor ao cliente.
O que é o ciclo Cruise?
O ciclo Cruise controla automaticamente o
processo de congelamento, dependendo
do tipo e tamanho de carga dos alimentos
inseridos. Termina o processo dentro dos
limites normativos e preserva a qualidade
dos alimentos sem “queimaduras
superficiais”.
Para que serve?
É fácil de usar: pressione o botão & não se
preocupe – o abatimento é
automaticamente controlado e o operador
não necessita de escolher entre o
ciclo forte ou suave: o abatimento é
automaticamente adaptado ao tipo
de alimento, prevenindo queimaduras
superficiais. Economia de tempo: até 40%
menos.
Como usar?
Inserir a sonda no interior do alimento e
pressionar botão “CRUISE”.

Nunca foi tão fácil! Insira a sonda e
pressione “CRUISE”.

Para quem?
Cantinas, Cozinhas Institucionais e
Restaurantes: fácil utilização, evita
queimaduras causadas pelo frio excessivo.

Características

Abatedor/ Congelador

Abatedor

Abatimento suave (temperatura: - 2 ºC)
Abatimento forte (temperatura: - 20 ºC)
Manutenção a +3 ºC
Congelamento de impacto
Temperatura: -36 ºC
Manutenção a –22ºC
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air-o-chill®, abatimento perfeito,
seguro e correcto
Resultados óptimos, sem perda de tempo: os seus alimentos são
movimentados directamente do forno para o abatedor, enquanto o air-o-check
assegura a manutenção dos parâmetros configurados em qualquer condição.

• Não existe necessidade de realizar pré-arrefecimento: o
processo é mais directo
• A durabilidade de compressor é aumentada
Como?
• O air-o-start é activado automaticamente após
inactividade superior a 24 horas do air-o-chill®
• Devido ao air-o-start (impulsos automáticos no início), o
óleo do compressor é distribuído uniformemente através
dos tubos

• Garante a segurança dos ciclos de abatimento e
congelamento, mesmo que tenha introduzido a sonda
incorrectamente
Como?
• Verificando a inserção correcta da sonda núcleo no
produto e seleccionando automaticamente o ciclo de
acordo, “sonda núcleo” ou “ tempo controlado”
NF HIGIENE ALIMENTAR
Autoridade certificadora:
CERTIFICAÇÃO AFAQ AFNOR
11, Avenue Francis de Pressense
93571 Saint-Denis La Plaine Cedex - França
em conformidade com a regulação NF031
certificado de garantia: adequado para
limpeza, rendimento térmico

electrolux air-o-system

ARTE: Estimativa algorítmica de
tempo residual
Patente

pendente

A função de tempo residual calcula o tempo residual útil até ao final do
abatimento. O sistema cook & chill da Electrolux permite organizar melhor
as actividades na cozinha, o que resulta na economia tempo e dinheiro.
O que é o ARTE?
ARTE é o algoritmo para a Estimativa do
Tempo Residual. Calcula o tempo residual
até ao fim do abatimento.
Para que serve?
O ARTE é automático: para qualquer ciclo
de sonda, incluindo o congelamento.
ARTE indica quando o abatimento ou
congelamento termina e o abatedor está
livre para outro ciclo.
Permite um melhor planeamento de
actividades.
Como usar?
O ARTE é automático. Insira a sonda no
interior do alimento e inicie o ciclo desejado.
Após algum tempo (10-40 min, dependendo
do tipo e dimensão do produto) o tempo
resídual estimado é indicado.
Para quem é?
Cantinas e Cozinhas Institucionais, que
podem desenvolver os seus próprios livros
de receitas (tipo de produto, quantidade
de produto, tempo de abatimento)
Restaurantes Cook & Chill, porque podem
planear rapidamente o que fazer entre um
ciclo e o seguinte.
O desenho especial cónico da sonda,
facilita a sua extracção mesmo após um
ciclo de congelamento, basta girar 90º.
Opções de sonda:
• Os abatedores e abatedores/
congeladores da Electrolux incluem em
dotação uma sonda com sensor único
• Podem ser adoptadas 3 sondas de
sensor único, úteis quando é necessário
arrefecer/ congelar vários tipos de
alimentos de uma só vez
• Em alternativa, no caso do alimento
principal ser carne, recomendamos o uso
de uma sonda com três sensores para uma
medição de temperatura mais rigorosa
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Ciclo de Abatimento Turbo
O ciclo de Abatimento Turbo fornece abatimento/ congelamento sem
pausas: as turbinas estão em funcionamento contínuo e a descongelação
é automática. Basta configurar a temperatura e poderá movimentar
os alimentos para o interior e exterior, aproveitando o sistema de
movimentação air-o-system da Electrolux para suavizar o processo.
O que é “Abatimento Turbo”?
O ciclo de Abatimento Turbo permite
o utilizador definir uma temperatura
de funcionamento entre -36ºC e +3ºC.
O abatedor funciona para manter a
temperatura definida, as turbinas estão
sempre ligadas e a descongelação é gerida
automaticamente. É a ferramenta perfeita
para cozinhas com grande fluxo de trabalho
e pastelarias.
Para que serve?
Para produção continuada: quando
diferentes alimentos cozinhados entram e
saem do equipamento de confecção.
Para produção em massa de itens únicos:
quando o processo (tempo de abatimento)
de um alimento específico é bem conhecido
e a quantidade a arrefecer é elevada.
Como usar?
Selecione o ciclo e defina a temperatura
alvo de funcionamento.
Para quem?
• Talhos: menus limitados, mas grandes
quantidades para abater
• Restaurantes: quantidades limitadas, mas
grandes menus
• Departamentos de gastronomia: grande
variedade e pequenas quantidades
• Cantinas: produção em massa
• Pastelarias: para suspender a confecção
no momento exacto

Simples mas eficaz, o travão
da porta mantém a porta aberta de forma a
evitar a formação de maus odores.
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Ciclos de Gelado
Mesmo o gelado é uma questão de forma: Congelar & Manter ou
Arrefecimento Turbo, são a melhor escolha para gelatarias.

O que é?
• Existem dois ciclos para Gelados There
are two ‘Ice Cream’ cycles:
Congelar & Manter: pela sonda ou pelo
tempo, o abatedor congela o gelado
produzido até à temperatura de alvo de 14º C (modificável através de software), de
seguida, passa automaticamente para a
fase de manutenção
• Congelamento Turbo para o Gelado:
o chef configura a temperatura de
funcionamento directamente a -16ºC, para
tornar o congelador num elemento de
armazenamento de gelados prontos a servir
Para que serve?
• Congelar & Manter (programa 1) é
solicitado logo após a produção do gelado
(geralmente o gelado está pronto a - 7 ºC)
• Congelamento turbo (programa 2) é
usado para tornar firme a forma do gelado,
pronto para ser colocado num expositor

• Os ciclos de abatimento e
abatimento & congelamento estão
em conformidade com as normas
UK/NF
• Pode ser personalizado de acordo
com as normas locais
• Lâmpadas de esterilização UV,
disponíveis a pedido
• Desenho higiénico de câmara:
certificação NF
• Isolação de poliuretano com
elevada densidade, 60 mm de
espessura
• Livres de HCFC-CFC

• Evaporador com protecção antiferrugem
• Aquecimento eléctrico na
estrutura da porta para facilitar
abertura, mesmo após abatimentos
fortes ou ciclos de abatimento de
impacto
• Deflector de ar basculante,
permite acesso fácil ao evaporador
para limpeza
• Câmara interior com cantos
arredondados e base inclinada
com drenagem para facilitar a
limpeza – não existem cantos para
acumulação de sujidade
• Guarnição magnética: remoção
fácil para uma limpeza completa

Como usar?
Seleccione os parâmetros para activar
os ciclos de Gelados (o que substitui os
programas personalizados).
Use a área de programas para selecionar
entre “Congelar & Manter” e “Congelamento
Turbo”
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Converta os seus alimentos
congelados em alimentos frescos
De congelado a fresco ao toque de um botão. A qualidade dos alimentos
é garantida pela economia de tempo do air-o-defrost, reduzindo as perdas
de peso enquanto respeita as condições máximas de higiene.
air-o-defrost: frescos directamente do
congelador!
air-o-defrost: descongelamento patenteado,
único e revolucionário. Mantém todo o sabor
e valores nutricionais, textura e aparência
dos produtos frescos. O segredo é a
combinação única de injecção de vapor
a baixa temperatura e fluxo de ar de alta
velocidade no interior da câmara durante o
processo de descongelamento.
Comparado com os métodos de
descongelamento tradicionais (ex: 3º C
câmara fria)
• Tempos de descongelamento reduzidos:
até 80%
• Reduzida perda de peso
• Mantém os valores nutricionais
• Uso fácil (operações Ligar/ Desligar)
• Higiénico (ciclo bacteriológico)

Economias anuais com o air-o-defrost

€ 79.709,00

€ 37.636,00

Frigoríficos roll-in
Os frigoríficos roll-in air-o-system estão
disponíveis para 10 GN 1/1, 20 GN 1/1, 20
GN 2/1, uma vez que são completamente
compatíveis com os seus carros e estão
equipados com o “Smart electrónico”
que garante total controlo HACCP e os
menores custos operativos. Adicionalmente,
reduzem os custos logísticos causados pelas
operações de carga/ descarga.

€ 17.318,00
€ 2.657,00

Restaurante
pequeno
100 refeições/dia
Pessoal de cozinha:
3 pessoas
280 dias/ano

€ 6.672,00

Restaurante
grande
250 refeições/dia
Pessoal de cozinha:
8 pessoas
280 dias/ano

Hotel
500 refeições/dia
Pessoal de cozinha:
16 pessoas
365 dias/ano

Hospital
1000 refeições/dia
Pessoal de cozinha:
32 pessoas
365 dias/ano

Cozinha central
de produção
3000 refeições/dia
Pessoal de cozinha:
100 pessoas
280 dias/ano

Carros Smart 750 Historial HACCP
Quando a temperatura excede os limites
críticos, os alarmes acústicos e visuais são
activados. Todos os eventos são gravados
exibindo datas e tempos, temperaturas
máximas, início e fim do alarme HACCP.
Descongelamento Smart electrónico Patente
O ciclo de descongelamento é activado
apenas quando necessário (patenteado
pela Electrolux), o que significa que no
caso do evaporador estar coberto com
gelo, o ciclo de descongelamento é
iniciado automaticamente, resultando
em menor consumo de energia e uma
maior uniformidade da temperatura de
armazenamento.
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Campânula livre de odores
Específico para os fornos mistos air-o-steam® eléctricos de 6 e 10 grelhas,
esta campânula elimina, por completo, todos os vapores e 85-90% dos
odores da confecção.

Sem vapor, sem cheiro:
Este resultado só é possível devido à
combinação de 4 filtros diferentes na
campânula anti-odores:
• Filtro labirinto
• Condensador de água
• Catalisador
• Filtro de gel de sílica
Não necessita de uma saída de fumos,
são perfeitos para supermercados, salões
e todas as operações de confecção
em frente ao cliente, onde os custos de
ventilação e instalação podem chegar aos
30% de toda a cozinha.
Durante o ciclo de confecção, todas as
vezes que a porta do forno é aberta, o ar é
aspirado pelo ventilador eléctrico principal
(controlado por um painel especial com
sensor de humidade), atravessa os filtros de
labirinto, é centrifugado e enviado a elevada
velocidade contra um deflector.
Depois, passa através das paredes do
condensador de água e o ar sofre uma
descida de temperatura repentina.
Na fase final, o ar é direccionado através de
um filtro de gel sílica localizado no topo da
campânula.
Os fumos gordurosos direccionados
através da chaminé do forno recebem
um tratamento adicional pelo catalisador
integrado, permitindo alcançar óptimos
resultados.
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