
A última geração de 
terminal Double Flow®  
e de vaivém Ergoserv® 
para o serviço de refeições 
em tabuleiros.

DOUBLE FLOW
ERGOSERV 4

UMA TECNOLOGIA DISSOCIADA 
PARA UMA  DISTRIBUIÇÃO 
SEGURA DE REFEIÇÕES

A SOLUÇÃO LÍDER DE MERCADO!





PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO

HISTÓRIA DA TECNOLOGIA DISSOCIADA

O conceito dissociado da SOCAMEL
Composto por um vaivém de transporte Ergoserv® e por um 
terminal Double Flow®, está concebido para a distribuição 
de tabuleiros de refeições completa apresentando múltiplas 
vantagens em cada etapa da distribuição.

A Socamel Technologies inova com um conceito revolucio-
nário para o mercado da saúde: o Double Flow® Ergoserv® 
V1. Este sistema reorganiza de forma ideal e com sucesso, a 
distribuição das refeições em coletividades.

O feedback dos nossos clientes permitiu-nos me-
lhorias técnicas. A segunda versão do Double Flow® 
Ergoserv® integra uma multiprogramação e uma me-
lhor ergonomia de trabalho.

Esta 3a geração oferece um desempenho tecnológico 
superior graças à sua nova aerólica, à sua potência 
para frio, à sua isotermia e ao seu sistema de rastrea-
bilidade mais evoluído do mercado.

Atualizada para servir melhor o quotidiano, a última geração 
inscreve-se numa pesquisa de ganho de energia, de otimiza-
ção da manutenção e de limpeza. Respeitador do ambiente, 
dos utilizadores e das últimas normas em vigor, o conceito 
Double Flow® Ergoserv® V4 integra também a traçabildade 
como padrão.

1990 - Versão 1

2015 - Versão 42008 - Versão 3

2001 - Versão 2

O vaivém Ergoserv® 4
Prático e compacto,  recebe os tabuleiros de refeições mon-
tados na linha de acondicionamento separando os pratos 
quentes das preparações frias graças a uma parede de 
isolamento que a divide em duas secções. Os obturadores 
de fenda automáticos garantem a estanquicidade entre as 
duas secções e permitem assim o respeito das temperaturas 
em conformidade com a legislação. Enfim, utiliza-se para o  
serviço dos tabuleiros de refeições e garante, graças ao seu 
excelente isolamento, a perfeita manutenção das tempera-
turas frias e quentes até à distribuição do último tabuleiro.

O terminal Double Flow® 4
A tecnologia de ar pulsado quente e frio, assegura a manu-
tenção ou a preservação de temperatura dos pratos quentes 
e a conservação fria das preparações frias desde a ligação 
do vaivém Ergoserv®. O terminal Double Flow®, instalado na 
cozinha ou nas despensas conforme a configuração do esta-
belecimento e organização escolhida, permite uma perfeita 
preservação da qualidade das refeições elaboradas pela 
equipa de cozinha.
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A TERMOCONVECÇÃO

Saída da Grande Cozinha tradicional, esta tecnologia, permite:

 – O respeito pelas qualidades organoléticas para uma ampla escolha 
de menus, até iguarias: folhados, gratinados, empanados, frituras, 
etc., para evitar amolecimento e desidratação das preparações

 – Não precisa de louça específica

 – Uma circulação dinâmica e dirigida dos fluxos de ar frio e quente 
obtida por estudos aerólicos e térmicos elaborados

 – Uma regulação notável das temperaturas com um duplo gerador de ar

A TERMOCONVECÇÃO FORÇADA E DIRIGIDA  
DA SOCAMEL TECHNOLOGIES

Cadeia de Quente
Manutenção de temperaturas quentes e frias. Os 
ciclos curtos permitem a alocação de vários vai-
véns por terminal.

Cadeia de Frio/Cadeia Congelada
Início de ciclo com descida rápida de temperatura 
depois manutenção global entre 1 e 3°C. Na hora 
programada, continuação da manutenção em 
frio das preparações frias e restabelecimento de 
temperatura das preparações quentes.

Vista superior - corte horizontal

Manutenção  
global em frio

Manutenção em frio 
com restabelecimento 

de temperatura
Vista inferior – corte vertical

Terminal  
Double Flow®

Terminal  
Double Flow®

Terminal  
Double Flow®

Terminal  
Double Flow®

Vaivém Ergoserv® Vaivém Ergoserv®

Vaivém Ergoserv® Vaivém Ergoserv®
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ENGENHARIA SOCAMEL TECHNOLOGIES
A Socamel Technologies põe ao dispor o seu know-how para propor uma solução de produção de frio mais  adaptada ao 
estabelecimento:

Terminal Double Flow® 
Ergoserv® na sala  

de restabelecimento  
de temperatura

Unidade de frio  
instalada à distância

Unidade de água  
instalada à distância

PRINCÍPIOS DE FUNCIONAMENTO

Centralizar a manutençãoConfiar a sua instalação Dominar os custos

Versão autónoma  
centralizada

Versão unidade de 
água descentralizada

Versão unidade de  
ar descentralizada

+ +

+ +
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CADEIA DE QUENTE
Adequada para garantir as 
temperaturas do serviço das refeições 
preparadas no dia da distribuição. 
Possibilidade de gerir vários vaivéns 
com um único terminal.
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ZONA DE PRODUÇÃO

COZINHA

ZONA DE DISTRIBUIÇÃO

TRANSPORTE 

OU BOOST

BOOST

OU TRANSPORTE

DISTRIBUIÇÃO

RECOLHA

TRANSPORTE LOGÍSTICO

REGRESSO À COZINHA

 LAVAGEM
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CADEIA DE FRIO
Adequada para manter em frio, 
restabelecer temperatura e servir 
os tabuleiros de refeição em  
cadeia de frio.
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ZONA DE PRODUÇÃO

COZINHAE

ARREFECIMENTO DOS 
PRATOS COZINHADOS

ZONA DE DISTRIBUIÇÃO

ARMAZENAMENTO

MANUTENÇÃO EM FRIO   
GLOBAL, DEPOIS RESTABELE-

CIMENTO DE TEMPERATURA

OU TRANSPORT

TRANSPORTE

OU MANUTENÇÃO EM FRIO  
GLOBAL, DEPOIS RESTABELE-

CIMENTO DE TEMPERATURA

DISTRIBUÇÃO

RECOLHA

TRANSPORTE LOGÍSTICO

REGRESSO À COZINHA

LAVAGEMM
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CADEIA CONGELADA
Ideal para manter em frio, restabelecer 
temperatura e servir os tabuleiros de 
refeição em cadeia congelada.

RECEÇÃO DAS REFEIÇÕES  
E ARMAZENAMENTO

ZONA DE DISTRIBUIÇÃO

DISTRIBUIÇÃO

RECOLHA

REGRESSO À COZINHA

 LAVAGEM

MANUTENÇÃO DE FRIO  
GLOBAL, DEPOIS RESTABELE-

CIMENTO DE TEMPERATURA

OU TRANSPORT

TRANSPORTE

OU MANUTENÇÃO DE FRIO  
GLOBAL, DEPOIS RESTABELE-

CIMENTO DE  TEMPERATURA
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TRANSPORTE LOGÍSTICO
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DOUBLE FLOW® 4

Terminal móvel particularmente compacto
 – Instalação e deslocamentos simplificados para o cuidado e 

manutenção 

 – Superfície de apoio das rodas limitada nas despensas para 
acessibilidade e manutenção

Ligação simples, automática e sem esforço
 – Autocentralização e posicionamento com 

estanquicidade ótima dos compartimentos quente 
e frio

 – Início em frio desde a ligação do vaivém e início 
nas horas programadas

A GAMA DOUBLE FLOW®

DOUBLE FLOW® MINI DOUBLE FLOW® JUNIOR DOUBLE FLOW® SENIOR

A LIGAÇÃO DOUBLE FLOW® / ERGOSERV® 4

MOBILIDADE

4 rodas padrão com patim para permitir limpeza 
atrás e sob o terminal, o seu transporte para um 
local técnico ou a sua substituição.
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O DESENVOLVIMENTO DE UM CICLO

O restabelecimento de temperatura dos produtos traduz-se 
numa subida de temperatura e afinação, para alcançar as 
temperaturas de saída desejadas. Só a termoconvecção 
forçada e dirigida da SOCAMEL permite alcançar e regular 
as temperaturas alvo.
A manutenção no fim de ciclo de pelo menos 30 minutos, que 
está em modo automático, permite conservar a qualidade 
organolética dos produtos a boa temperatura, do lado quente 
como do lado frio.

SEGURANÇA & MANUTENÇÃO

Certificado IPx4 pela APAVE, o terminal Double Flow® foi 
especialmente concebido para a gestão com toda a segu-
rança de eventuais projeções de água. A sua estrutura per-
mite alojar totalmente os componentes eletrónicos e aceder 
facilmente aos compartimentos técnicos para operações de 
manutenção.

O ECRÃ

Funcionalidades digitais
 – Utilização simplificada e informação contínua sobre 

o bom desenvolvimento dos ciclos com visibilidade 
instantânea no painel frontal

 – Rastreabilidade integrada

 – Diagnóstico, ajuda à manutenção

 – Função Boost

Painel de controlo - Ergonomia
Permite :

 – Orientar os ciclos (horários, programas…)

 – Visualizar em tempo real as temperaturas e o tempo até 
ao serviço

 – Visualizar o bom desenvolvimento do ciclo por indicador 
luminoso tricolor

 – Aceder ao histórico das temperaturas e dos eventos 
eventuais

Características
 – 3 modos para iniciar os ciclos: Automático / Manual / 

Repetitivo

 – Programação: 5 programas para 4 serviços por dia 

 – Rastreabilidade: 
- Padrão, 60 ciclos de 80 pontos de medição ligado 
- Histórico padrão, últimos 100 eventos  registados e 
destinados por tipo 
- Opção rastreabilidade ampliada, 2880 pontos de 
medição por dia e desligado

Desbloqueio vaivém

Ecrã

Arranque ciclo manual

Ligação

Porta USB

DOUBLE FLOW® ERGOSERV®12



ERGOSERV® 4

A GAMA ERGOSERV®

ERGOSERV® MINI ERGOSERV® JUNIOR ERGOSERV® SENIOR

AS CARACTERÍSTICAS

 – Nenhuma tecnologia integrada, sem elemento de 
aquecimento nem de regulação (resistência)

 – Vaivém de passagem com acesso aos tabuleiros e 
distribuição no sentido do corredor

 – Existe em 2 ou 3 compartimentos

 – Componentes de qualidade, totalmente inoxidáveis

 – Isolamento com bom desempenho

 – 2 ou 4 portas que se abrem a 270°, bloqueadas abertas 
atrás do para-choques

 – Parede média de cuba “alto isolamento” com 
obturadores automáticos de fendas amovíveis 
desmontáveis sem ferramentas

 – Bumpers de ângulos para uma boa resistência 
solidária e segura durante o transporte

 – Galeria tubular antiqueda

 – Para-choques rotomoldado não traçante

 – Rodas que permitem uma rotação no local 
(mais confortável em 6 rodas) :

 – 2 fixas (Ø 200 mm) e 2 giratórias com 
travões (Ø160 mm))

UTILIZAÇÃO E ERGONOMIA

O vaivém Ergoserv® garante a ligação entre a cozinha e 
as diferentes unidades de tratamento ou de restauração. 
Particularmente compacto, leve e móvel, para deslocamentos 
convenientes sobre todos os revestimentos de chão. É conce-
bido para um serviço simples e não limitativo, no sentido de 
circulação dos corredores com distribuição por 2 operadores 
de modo simultâneo. A solução para um transporte e uma 
recolha em ótimas condições.
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Ergoserv XS
O vaivém Ergoserv XS responde às limitações de melhoria 
das condições de trabalho e de logística. A área ocupada 
reduziu-se em mais de 35% em relação ao vaivém Ergoserv 
padrão. 
O vaivém Ergoserv XS é  ideal para otimizar o carregamento 
nas camiões, cozinhas e câmaras frias. Compacto, acessível 
e leve, permite ao pessoal reduzir os seus  esforços físicos. 
Os tabuleiros XS, também reduzidos, vêm aliviar o espaço 
nos tabuleiros adaptáveis dos pacientes e melhorar o seu 
conforto. Esta solução é assim ecológica no seu fabrico e na 
sua utilização, económica pois implica menos custos de cons-
trução, exploração e de logística, e socialmente valorizável. 

Ergoserv Optimum
Um vaivém idêntico ao Gastronorme mas permitindo acolher 
uns tabuleiros menos largos.

ERGOSERV® XS 24

ERGOSERV® INSERT

ERGOSERV® XS 36

A GAMA ERGOSERV

OS PADRÕES 

Ergoserv Gastronorme GN1/1 530x325 mm
Estes vaivéns são compatíveis com os tabuleiros padrão, cujas 
dimensões são ideais para acolher uma refeição completa 
(entrada, prato, sobremesa) ao mesmo tempo que otimiza o 
local dentro dos vaivéns e nos tabuleiros adaptáveis. 

Dispomos de uma ampla gama de vaivéns Ergoserv que atendem a todas as necessidades do mercado e que 
permitem assim acolher diferentes tamanhos de tabuleiros.

PEQUENAS CAPACIDADES
Os vaivéns adaptados aos tabuleiros de pequena capacidade  respondem às necessidades de ergonomia, para ganhar 
espaço e facilitar o manuseio. Dispomos de dois tipos de tabuleiros de pequena capacidade: o XS e o Optimum.

O ERGOSERV INSERT 
O vaivém Ergoserv Insert assegura as ligações entre a cozinha 
e as diferentes unidades de tratamentos. Foi especialmente 
concebido para um conforto de utilização ótimo. Para este 
efeito, dissociaram-se as fases de restabelecimento de tem-
peratura e de distribuição. Esta solução inscreve-se na nossa 
abordagem de melhora da ergonomia, da manutenção e 
oferece uma flexibilidade organizacional.

GRANDES CAPACIDADES

Ergoserv Confort e Ergoserv GN+ 
Estes vaivéns Ergoserv são completamente idênticos ao vaivém 
com o formato Gastronorme, ainda são compatíveis com os 
formatos de tabuleiros de grande capacidade Confort e GN+. 
Estes tabuleiros oferecem uma grande superfície de armaze-
namento permitindo acolher recipientes de grande tamanho.
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LIMPEZA

O vaivém não tem tecnologia, quer seja mecânica quer elétri-
ca. Isso permite realizar uma lavagem quer em cabina no túnel 
de lavagem, quer via central de parede ou gerador de vapor. 

 – Concebido e desenvolvido para a passagem na cabina 
de lavagem, a limpeza a jato…

 – Prateleiras amovíveis desmontáveis sem ferramentas 
e compartimentos giratórios, para um acesso total, 
imediato

 – Juntas trocáveis por segmentos

 – Ângulos radiais 

 – Paredes e para-choques lisos, sem aspereza

 – Ausência de zonas de retenção de água graças ao 
fundo da cuba sem aspereza e arredondado

VIGIAR

REAGIR
REGISTAR

Vaivém Ergoserv

Vaivém sem tecnologia, 
com elementos amovíveis

 Limpeza a jato

Cabina de lavagem
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MODELO VAIVÉM 
ERGOSERV®

CÓDIGO 
PRODUTO

N° DE 
NÍVEIS

N° MAX DE 
TABULEIRO

TIPOLOGIA DE 
TABULEIROS 

PASSO DOS 
NÍVEIS

PASSAGEM ÚTIL 
ENTRE TABULEIROS

XS
0479.04.24 2 x 12 24 GASTRONORME XS 78 74

0479.04.36 3 x 12 36 GASTRONORME XS 78 74

MINI 0479.00.16 2 x 8 16 GASTRONORME 78 74

JUNIOR

0479.00.20 2 x 10 20 GASTRONORME 90 86

0479.00.24 2 x 12 24 GASTRONORME 78 74

0479.01.30 3 x 10 30 GASTRONORME 95 91

0479.01.36 3 x 12 36 GASTRONORME 78 74

0479.00.19 9 + 10 19 CONFORT 95 90

0479.00.23 11 + 12 23 CONFORT 78 74

JUNIOR OPTIMUM
0479.02.30 3 x 10 30 OPTIMUM 95 90

0479.02.36 3 x 12 36 OPTIMUM 78 74

SENIOR

0479.00.26 2 x 13 26 GASTRONORME 90 86

0479.00.30 2 x 15 30 GASTRONORME 78 74

0479.00.25 12 + 13 25 CONFORT 90 86

0479.00.29 14 + 15 29 CONFORT 78 74

CORRESPONDÊNCIA TABULEIROS

JUNIOR JUNIOR OPTIMUM

GASTRONORME PLANO
antibacteriano - 530 x 325 mm

CONFORT PLANO
530 x 370 mm

GASTRONORME +
570 x 325 mm

GASTRONORME COM DIVISÓRIA
2 compartimentos - 530 x 325 mm

GASTRONORME PLANO
530 x 325 mm

CONFORT COM DIVISÓRIA
2 compartimentos - 530 x 370 mm

OS TABULEIROS

OPTIMUM PLANO
530 x 260 mm

GASTRONORME XS
420 x 280 mm

SENIOR XS MINI

1 001 mm

1 325 mm

1 555 mm

de 25 a 30  
tabuleiros

2 compartimentos

16 tabuleirosde 30 a 36  
tabuleiros

3 compartimentos

de 30 a 36  
tabuleiros

de 19 a 24  
tabuleiros

2 compartimentos 2 compartimentos 2 compartimentos

24 tabuleiros 36 tabuleiros

3 compartimentos 3 compartimentos
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AS OPÇÕES

OPÇÕES DE RODAS

PRINCIPAIS OPÇÕES 
INTERIORES

 – Grelhas  antiquedas

 – Manutenção dos compartimentos abertos 
para a  lavagem na cabina

PRINCIPAIS 
OPÇÕES EXTERIORES

 – Versão 4 portas para melhorar a inércia das cubas 
quentes e frias

 – Fecho de porta à chave, mais bloqueio duplo para a 
logística

 – Manutenção de porta entreaberta

 – Placa de identificação

 – banda de proteção

Rodas direcionais :
4 rodas giratórias Ø 160 mm em 
inox especial cabina de lavagem :

—  2 rodas com bloqueio 
direcional

— 2 rodas com travão

4 rodas galvanizadas com 
travagem centralizada :

— 2 rodas fixas Ø 200 mm

—  2 rodas giratórias Ø 160 mm  
com travagem centralizada

4 rodas inox :

— 2 rodas fixas Ø 200 mm

—  2 rodas giratórias com travão 
Ø 160 mm

6 rodas galvanizadas :

— 2 rodas giratórias Ø 160 mm

—  2 rodas giratórias com travão 
Ø 160 mm

— 2 rodas fixas Ø 200 mm

6 rodas galvanizadas 
ou inox com travagem 
centralizada :

— 4 rodas giratórias Ø 160 mm

—  2 rodas fixas Ø 200 mm com 
travagem centralizada
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A LOGÍSTICA

Otimização do local
O conjunto das nossas soluções integra na sua con-
ceção os limites logísticos. Não nos comprometemos 
quando se trata da qualidade dos materiais escolhidos 
e oferecemos o par  terminal/vaivém mais robusto 
do mercado, os nossos carrinhos resistem portanto 
às grandes limitações logísticas a que estão sujeitos. 
Considerámos também dimensões e facilidade de 
uso. O peso e o tamanho das nossas soluções estão 
otimizadas para oferecer um conforto e melhorar as 
condições de trabalho das equipas logísticas.

Manutenção da temperatura dos tabuleiros 
durante o transporte graças à neve carbónica
Se estiver a lidar com limitações logísticas significativas, pro-
pomos uma versão do vaivém Ergoserv adaptada à injeção de 
neve carbónica: está equipado com aberturas para acolher a 
pistola de injeção de CO2, e com uma cuba para armazenar a neve 
carbónica. Isto permite manter os seus tabuleiros à boa temperatura 
durante muito tempo, e assim respeitar a cadeia de frio.
As cargas de CO2 são calculadas em função das limitações logísticas. O  
cálculo da carga é automático graças aos sensores infravermelhos inte-
grados na pistola.

Vaivém Ergoserv

Estação CO2

Pistola de CO2
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OS TRANSPORTES COM TRAÇÃO

Veículos AutoGuiados 
Os nossos vaivéns Ergoserv são compatíveis com os sistemas de  
transporte automático tipo AGV (tartaruga ou com forqueta). 
Os vaivéns Ergoserv estão equipados com base para o 
sistema tartaruga e permanecem  nas  suas rodas para 
o sistema com forqueta.
Estes últimos permitem o deslocamento de equi-
pamentos no meio hospitalar, sem esforço para o 
pessoal. Garantem uma alta segurança de for-
necimento, uma carga de trabalho reduzida, e 
uma continuidade do material. Esta solução é 
benéfica em todos os pontos de vista para o 
seu serviço logístico.

Veículos AutoGuiados

Vaivém Ergoserv

Engate basculante

Barras giratórias

Engate telescópico
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I-SERV®

SEGURANÇA ALIMENTAR

Upload de dados em tempo real, automático  
ou manual

 – Registo das temperaturas internas e ambientes

 – Supervisão rápida e simples do estado do parque 
graças a uma luz tricolor

 – Rastreabilidade de todos os funcionamentos / 
anomalias, alertas e defeitos

 – Parametrização à distância nos PC dedicados (ciclo de 
RT, hora de fim de ciclo, etc...)

Supervisão técnica
 – Visualização do parque à distância

 – Arranque/paragem dos ciclos à distância

 – Transmissão de alarmes/alertas

 – Lembrete das ações de manutenção

 – Diagnóstico à distância para interpretação dos alertas 
e defeitos

PADRÃO USB E ETHERNET

Um acesso a dois níveis de rastreabilidade como padrão 
para vigiar, reagir e registar os incidentes e curvas de 
temperaturas.

Com uma memória USB
Exporta e arquiva os relatórios de rastreabili-
dade em PDF:

 – Temperatura interna

 – Temperatura ambiente das cubas

 – Histórico de funcionamento

 – Programa de aquecimento

Em Ethernet
Um acompanhamento em tempo 
real e um controlo contínuo:

 – Supervisão do estado de 
funcionamento do parque 
com uma ajuda na análise

 – Controlo das temperaturas 
ambientes e internas

 – Programação à distância

 – Consulta do histórico de 
funcionamento dos carrinhos
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DOIS NÍVEIS DE 
RASTREABILIDADE

Rastreabilidade padrão
Como padrão, um primeiro nível de rastreabilidade 
permite registar as temperaturas ambientes das cubas 
quando o carrinho está ligado, ou quando o vaivém  
está ligado.

Oferece as seguintes funcionalidades: 
O programa pode ser instalado em rede para uma 
gestão de vários compartimentos

Rastreabilidade ampliada
O sistema de rastreabilidade ampliada, que consiste em 
equipar cada Ergoserv® com módulos de registo de dados, 
permite aos utilizadores controlar o conjunto das etapas da dis-
tribuição das refeições 24h/24, desde a distribuição, ao transporte, 
ao restabelecimento de temperatura, até ao serviço.

Infraestrutura 
Este pack rastreabilidade, o mais completo do mercado, permite estar ligado 
em tempo real ao conjunto dos equipamentos Socamel a partir do programa  
i-Serv Vision instalado num PC dedicado fornecido, ou no servidor do cliente.
O programa dispõe de vários níveis de ligação para o acesso aos dados via 
códigos, e não está limitado a número de utilizadores.

Programa i-Serv® Parque de máquinasAcompanhamento  
em tempo real
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VIGIAR, INTERPRETAR, REAGIR  
EM TODA A SIMPLICIDADE
O circuito de um carrinho compreende várias operações de risco, 
i-Serv® é compatível com a abordagem HACCP.

2
TRANSPORTE

Durante toda a logística, a rastreabilidade am-
pliada de i-Serv® regista as temperaturas de 
cada cuba. Envio dos vaivéns Ergoserv® para 
as unidades de cuidados (transporte camião, 
transporte com tração, monta-cargas, AGV)

1
DISTRIBUIÇÃO

Desde este instante, com a rastreabilidade 
ampliada de i-Serv®, as preparações estão 
sob vigilância. O responsável de cozinha con-
trola à distância o arquivamento e a rastrea-
bilidade com i-Serv® Vision.

Produção cozinha

Distribuição dos tabuleiros 
carga dos Ergoserv®

Rastreabilidade das temperaturas  
antes de transporte

Carrinhos distribuídos 
à espera de partida
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3
3LIGAÇÃO DOUBLE FLOW® 

ERGOSERV®
Ao aproximar-se (5 cm) do terminal Double 
Flow, o vaivém Ergoserv liga-se automatica-
mente para iniciar o ciclo programado (ma-
nutenção ou restabelecimento de tempera-
tura dos tabuleiros). A opção Rastreabilidade 
Ampliada, recarrega automaticamente a 
alimentação elétrica.

5
LAVAGEM DOS CARRINHOS

Durante a operação, a rastreabilidade am-
pliada toma em conta a subida de tempera-
tura do carrinho (utilização de água quente).

4
RASTREABILIDADE 

& TEMPO REAL
Com i-Serv Vision e o controlo à distân-
cia ou em tempo real, o responsável de 
Restauração e dietético pode:
- Iniciar e parar os ciclos
- Programar o conjunto de um parque
- Vigiar, identificar os eventos (transfe-
rência das informações em tempo real)

Carrinhos limpos

Serviço da unidade

Zona de lavagem  
de tabuleiros louça

Serviço no sentido de 
circulação das paredes

Recolha

Ergoserv® de regresso  
de distribuição antes  

de lavagem

Lavagem automática  
dos Ergoserv® na cabina
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OS + SOCAMEL

PARA O PACIENTE/O RESIDENTE

 – Escolha de menus que permitem preservar a qualidade 
dos alimentos para variar o prazer das refeições

 – Serviço de hotelaria em tabuleiros personalizáveis com 
apresentação melhorada 

 – l Pessoal de serviço livre do stress da distribuição e da 
recolha, para um contacto disponível e sorridente

PARA O PESSOAL DE COZINHA

 – Tecnologia garantida de qualidade provada e utilizada 
em grande cozinha

 – Perfeita preservação organolética para uma escolha de 
menus impar

 – Utilização de todo o tipo de louça, da porcelana ao uso 
único

 – Modularidade dos tabuleiros para uma montagem “à 
medida” 

 – Conceção que facilita a limpeza: todas as partes 
são acessíveis e desmontáveis sem ferramentas. 
Sem restrição de lavagem dos vaivéns (central de 
desinfeção, cabina, jato, vapor…) e superfícies interiores 
que não precisam de acabamento manua

PARA O PESSOAL DE SERVIÇO

 – Ligação às terminais automática, sem esforço, com 
início  iimediato sem nenhum manuseio

 – Informações permanentes sobre o desenvolvimento 
dos ciclos e sobre o estado do funcionamento e das 
anomalias

 – A ergonomia e a facilidade de utilização oferecem uma 
distribuição adequada e confortável para o pessoal

 – Serviço simples e rápido, no sentido de circulação dos 
corredores, sem necessidade de se deslocar de lado 
para pegar nos tabuleiros.

 – Serviço eficaz e possível a dois, sem preocupações

PARA O GESTOR

 – Retorno de investimento com material fiável e de 
qualidade

 – Possibilidade de utilizar um terminal para 3 vaivéns em 
cadeia de quente

 – Vaivéns móveis, robustos, bem protegidos, que não 
incorporam nenhuma tecnologia de aquecimento nem 
de regulação

 – Complemento ou renovação de parques (mesmo 
antigos) com custos controlados

 – Design elegante para uma imagem do estabelecimento 
reforçada

 – A fiabilidade dos nossos produtos permite um controlo 
de custos de manutenção durante todo o seu ciclo de 
vida.
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CARRINHOS ADEQUADOS A SI
Possibilidade de personalizar os carrinhos para fornecer 
um toque de originalidade apreciada por todos.

PARA O PESSOAL  
DE MANUTENÇÃO

 – Rastreabilidade de manutenção padrão

 – Terminais Double Flow móveis que permitem 
um acesso integral, confortável e sem limitação

 – Componentes técnicos de alta qualidade 
fabricados e montados em França

 – Acesso rápido aos elementos técnicos

PARA A IMAGEM DO 
ESTABELECIMENTO

 – Vaivéns de distribuição que valorizam a imagem do 
estabelecimento (elegância e sobriedade)

 – Responsabilidade meio-ambiental

 – As nossas soluções inscrevem-se na abordagem da 
melhoria das condições de trabalho dos colaboradores
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AS DIMENSÕES

DIMENSÕES DOUBLE FLOW®/em mm XS MINI JUNIOR SENIOR

Altura do terminal 1738 1425 1745 1980

Largura do terminal 910 905 905 905

Profundidade do terminal 580 580 580 580

Comprimento terminal + vaivém 1230/ 1580 1360  1360 / 1480 / 1680 1360

Altura dos tampões 1400 1080 1400 1630

Peso a vácuo em kg / 136 152 163

Dimensões (B/A/H) 580/910/ 1738 580/905/1425 580/905/1745 580/905/1980

DIMENSÕES ERGOSERV®/ 
em mm

XS
2 COMP.

XS 
3 COMP.

MINI
2 COMP.

JUNIOR
2 COMP.

JUNIOR GASTRO
3 COMP.

OPTIMUM
3 COMP.

SENIOR
2 COMP.

Altura vaivém fora de galeria 1318 1318 1001 1325 1325 1325 1555

Altura vaivém com galeria 1373 1373 1056 1380 1380 1380 1610

Altura para-choques  
(rodas padrão) 203 203 205 205 205 205 205

Largura vaivém 610 610 795 795 795 795 795

Comprimento vaivém 756 1106 920 920 1231 1036 920

Comprimento terminal + vaivém 1232 1581 1360 1360 1675 1480 1360

Largura das galerias 500 500 680 680 680 680 680

Comprimento das galerias 613 961 745 745 865 1060 745

Peso a vácuo em kg / / 110 140 197 168 161

Dimensões (L1/L2/H2) 756/610/ 
1373

1106/610/ 
1373

920/795/
1056

920/795/ 
380

1231/795/1380 1036/795/ 
1380

920/795/ 
1610

A

A

H

H

F

F

H2

H2

H1

H1

P

P

B

B

l1

l1

l2

l2

C

C

C

L1

L1

L2

L2

ERGOSERV® 
VISTA FRONTAL

DOUBLE FLOW® 
VISTA FRONTAL

DOUBLE FLOW® ERGOSERV® 
VISTA DE PERFIL

ERGOSERV® 
VISTA DE PERFIL
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