
KONVEKTOMATY

UPOZORNĚNÍ:

Všechny konvektomaty musejí být připojeny na 
změkčenou a upravenou vodu, pokud tvrdost vody 
v místní síti přesahuje 4.0 OD (německé), což 
odpovídá 40 mg CaCO3/1 litr vody, je-li koncentrace 
iontů Cl je vyšší než 150 mg/l, nebo když obsah NaCl 
převýšuje 30 mg/l.

Voda z vyvíječe páry musí být vypouštěna denně po 
ukončení práce.

Plynové přístroje jsou připraveny pro připojení na tyto 
druhy plynu a tlaky:
 GLP:   37 g/cm2

 Zemní plyn: 20 g/cm2

 

Na problémy funkce, vyplývající z nesprávné instalace, 
která nesplňuje příslušné předpisy, se nevztahuje záruka.
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FAGOR p ředstavuje svoj i  pokrokovou řadu 
konvektomatů KOMBI, inovátorskou pro svou 
všestrannost, pro svou účinnost, pro své možnosti 
využití... Jimi odpovídáme na požadavky jakéhokoliv 
kuchaře.

5 režimů vaření již tradičních u  Konvektomatů Kombi   -
horkovzdušný, pára, smíšený, pára regulovatelná a rege-
nerace -  spojených používáním teplotní sondy a s funkcí 
delta. Umožňují dosáhnout nepřekonatelného výsledku 
u všech druhů receptů, od těch nejnáročnějších na přípravu 
moučníků, až po přípravu  velkých kusů pečení.

ÚSPORY

Konvektomaty Combi zn.FAGOR vám nabízejí:
- možnost vařit různé pokrmy současně;
- sloučení různých typů přípravy pokrmů do jednoho kompakt-

ního přístroje (úspora prostoru);
- významné snížení časů vaření (úspora elektřiny nebo plynu);
- menší množství kuchyňského náčiní a nádobí pro přípravu 

určitých jídel. 
To vše znamená, že konvektomaty Combi přinášejí významné 
úspory v mnoha úrovních, neboť nejenže mohou pracovat 
rychleji nebo v předem naprogramovaném čase, ale také mo-
hou na malém prostoru nahradit více tradičních kuchyňských 
zařízení.

KONVEKCE

Potraviny se připravují progresívně v horkém vzduchu, který 
rovnoměrně cirkuluje  ve varné komoře.
V režimu horkovzdušném jsou časy přípravy pokrmů kratší  než 
v klasických statických troubách.
Horký vzduch musí plynout kolem potravin, které se nesmí 
dotýkat stěn komory. Kousky potraviny stejného druhu se mají 
ukládat na tytéž úrovně a do stejných gastronádob.
Pro sladka těsta, se doporučuje použít pomalých rychlostí  
turbíny v těch přístrojích, které to svým vybavením umožňují. 
Efekt grilování se docílí vložením masa na horký rošt. Pro 
dosažení dobrých výsledků u pečení, toustování a gratino-
vání,  doporučujeme orosit pokrm olejem nebo jiným druhem 
tuku.

KONVEKTOMATY COMBI

PÁRA

V tomto režimu se neztrácejí aroma ani nutriční hodnoty: 
vitaminy, minerály… neboť vaření probíhá za teploty pod 
bodem varu.
Lze vařit současně různé potraviny, aniž by se smíchaly jejich 
chutě, a mají-li různé časy přípravy, lze je kdykoliv po uplynutí 
potřebného času z varné komory vyjmout.
Časy přípravy pokrmu jsou stejné u malých i kompletních 
náplňí komory.
Před vložením potravin se musí komora zahřívat několik minut 
v režimu páry, aby se dodržela nastavená doba vaření při 
dané teplotě.
Tip: abyste zachovali čerstvou a živou barvu zeleniny, která 
se po uvaření v páře má dále ještě zpracovávat, osprchujte 
zeleninu studenou vodou za pomoci sprchy.
Časy pro rozmražení jsou kratší v režimu páry.
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KONVEKTOMATY COMBI

ŘÍZENÁ PÁRA 
Známá též jako «pára o nízké teplotě», což je funkce, která 
umožňuje pracovat s párou ve varné komoře při teplotě nižší 
než 100 ºC, tj. běžně při 70–90 ºC.
Je ideální pro přípravu delikátních jídel: recepty na ryby 
a mořské plody, karamelových krémů či pudingů.
Rovněž je to funkce, která se nejlépe hodí pro vaření před 
vakuováním, neboť nejlépe uchovává nutriční a smyslové 
vlastnosti pokrmů a současně jsou při ní zaznamenány nejmenší 
hmotnostní ztráty, přičemž teplota pasterizace významně 
prodlužuje trvanlivost pokrmů.

SMÍŠENÝ REŽIM ( HORKÝ VZDUCH + PÁRA )

Pára a horký vzduch cirkulují vysokou rychlostí celým pros-
torem komory. V tomto režimu lze připravovat všechny typy 
pečených mas, ale zejména ty, které vyžadují dlouhý čas, 
nebo šetrnou přípravu (vepřové, hovězí, drůbež, ryby).
Stejně tak je vhodný k přípravě speciálních jídel a pro rozmra-
zení polotovarů. Lze jím péci všechny druhy  těst, která vyžadují 
při pečení určitou vlhkost.
Před pečením se kousky masa okoření a jemně potřou tukem. 
Použití teplotní sondy jádra významně přispěje ke kontrole 
správné teploty pečení. Optimální rozmezí teplot pro pečení 
mas je mezi 140 °C a 160 °C. Je ověřeno, že při těchto te-
plotách dochází k nejmenším objemovým ztrátám.Při dušení 
mas (jako např. hovězí) se nesmí překročit teplota 130 0C. Po 
ukončení pečení ve smíšeném režimu je dobré pokračovat 
v úpravě pečeně několik minut v režimu horkého vzduhu na 
vyšší teplotu, aby pečeně získala kůrku do zlatova.
U konvektomatů Combi-Gen Plus je kromě dalších tech-
nických modernizací v režimu smíšeném možnost regulovat 
vlhkost páry 

REGENERACE
Tato funkce je podobná jako režim smíšený, avšak používá se 
při ní vyšší podíl páry. Je vhodná pro ohřev pokrmů již uvařených 
a následně zchlazených. Díky přívodu regulované páry se 
nevytváří kondenzát na povrchu pokrmů při ohřívání a jídla se 
tak mohou regenerovat v odkryých gastronádobách.
Generátor páry musí být vždy předehříván několik minut 
v režimu páry. Talíře, plotýnky, pekáče, pánve a jiné nádoby 
se pokládají na rošty.
Když se předpokládá, že nějaký pokrm se bude ihned po 
uvaření schlazovat a uchovávat, aby se později regeneroval, 
doporučujeme tento pokrm péci nanejvýše na 80% normálně 
potřebného času, neboť se pak dokončí při regeneraci.

SONDA JÁDRA
Sonda jádra je vhodná pro přípravu větších kusů masa nebo 
pokrmů vyžadujících dlouhý čas přípravy. Se sondou lze zabrá-
nit “přepečení” a navíc hmotnostní ztráty jsou nižší. 
Sonda se vpíchne do středu pečeně nebo pokrmu. Při nasta-
vení teploty je nutno pamatovat, že teplota v komoře musí být 
vyšší než teplota nastavená na sondě jádra.

FUNKCE DELTA SONDA
Používá se v případech, kdy chceme aby pokrmy byly  pečeny 
či vařeny rovnoměrně tak, že rozdíl teplot uvnitř a na povrchu 
byl nejvýše 50 °C.
Se stoupající teplotou v jádře se zvyšuje i teplota v komoře 
a to vždy o 50 °C,
Funkce delta se doporučuje u pečení, kde chceme, aby po-
vrch nebyl upečený více než vnitřek.
Časy přípravy se touto funkcí prodlužují.
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KONVEKTOMATY HORKOVZDUŠNÉ  PLYNOVÉ

Trubkový hořák z nerezové oceli ve varné komoře
s elektronickým systémem zapalování a kontrolou plamene.
Hlavní spínač zapalování s režimem “Horký vzduch”
Elektronický termostat pro volbu teploty, 
s digitálním ukazatelem skutečné teploty.
Elektronický časovač (0–120 s) pro kontrolu varného procesu. 
Zpětný chod ventilátoru pro dokonalé rozložení tepla
Tlačítko pro manuální zvlhčování varné komory.
Tlačítko pro restart hořáků.
Demontovatelný komínek pro odtah spalin.
Dvířka s vyklápěcím vnitřním sklem.
Magnetický spínač dveří.
Sprcha pro čištění.
El. připojení: 400 V / 1,2 kW

Na přání - sada lišt pro cukrářské plechy 60×40 cm.
Pouze u modelu EVO 10/21

• • • • •

       KONVEKTOMATY  HORKOVZDUŠNÉ, PLYNOVÉ

Model Obj. číslo Velikost Výbava
(*)

Příkon v plynu
Kcal/h  kW

Rozměry
mm (H*)

Cena
Kč    EUR

HGC-6/11
1121322450 

GLP
1121322451 GN

6 GN-1/1 - 12.000 14,0 900×965×1.060 149 150   5 966

HGC-10/11
1121322150 

GLP
1121322153 GN

10 GN-1/1 - 16.340 19,0 900×965×1.290 163 900   6 556

HGC-10/21
1121325000 

GLP
1121325001 GN

10 GN-2/1, 
20 GN-1/1 EVO 24.100 28,0 1.230×995×1.573 188 150          7 526

HGC-20/11
1121321000 

GLP
1121321003 GN

20 GN-1/1 26.660 31,0 900×965×2.000 259 650   10 386

HGC-20/21
1121326410 

GLP
1121326411 GN

20-GN-2/1
40 GN-1/1 EVO 43.020 50,0 1.230×1.065×2.240 334 900        13 396

Plynový horkovzdušný konvektomat  HGC-20/21 

(*) Vlastnosti: 

EVO: Model EVOLUTION

 Časovač elektronický
 digitalní (0–120’)

  &

 Dva výkony ohřevu

  &

 Turbina ventilátoru na
 levé straně

(H*)  Výška včetně komínku

Fotografíe: Podstavce, lišty a rošty 
NEJSOU VE VÝBAVĚ
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Model Obj. číslo Velikost
Vlast-
nosti

(*)

Příkon
kW

Rozměry
mm

Cena
Kč    EUR

HEI-6/11 1121320500 6 GN-1/1 9,3 900×871×695 120 400      4 816

HEI-10/11 1121320600 10 GN-1/1 18,3 900×871×930 153 950   6 158

HEI-10/21 1121324600 10 GN-2/1
20 GN-1/1 EVO 31,5 1.260×995×1.173 185 100         7 404

HEI-20/11 1121320810 20 GN-1/1 24,6 900×871×1.635 223 650         8 946

HEI-20/21 1121326010 20 GN-2/1
40 GN-1/1 EVO 62,4 1260×1065×1940 301 400       12 056

KONVEKTOMATY COMBI-DIREKT, NÁSTŘIKOVÉ

 
Vyvíjení páry automatickým vstřikováním vodní mlhy do 
varné komory přes opláštěná topná tělesa z nerezové celi.
Hlavní spínač s 3 režimy vaření:
 - Horkovzdušný
 - Smíšený
 - Parní
Elektronický termostat pro nastavení teploty vaření, 
s digitálním ukazatelem teploty skutečné. 
Elektronický časovač (0–120 min).
Tlačítko pro ruční zvlhčování.
Volič 2 výkonů ohřevu – jen u modelu HEI-10/11 
Zpětný chod ventilátoru pro dokonalé rozložení tepla
Komínek s motorkem pro automatické otevírání a zavírání.
Hermetická dvířka s vyklápěcím vnitřním sklem.
Magnetický spínač dveří.
El. připojení: 400 V

Na přání - sada lišt pro cukrářské plechy 60×40 cm.
Pouze u modelu EVO 10/21

• • • • •
 

KONVEKTOMATY COMBI 

Konvektomat  Combi-Direct  HEI-10/21 
(rošty a nádoby NEJSOU VE VÝBAVĚ)

 Vlastnosti: 

EVO: Model EVOLUTION

 Časovač elektronický
 digitální (0–120’)

  &

 Dva výkony ohřevu

  &

 Turbina ventilátoru na
 levé straně komory
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Trubkový hořák z nerezové oceli ve varné komoře
s elektronickým systémem zapalování a kontrolou plamene.
Generátor páry s plynovým hořákem se systémem elektronické- 
ho zapalování a kontrolou plamene. Bezpečnostní termostat.
Automatické řízení hladiny vody, systém detekce vodního kamene 
a jeho indikace.
Hlavní spínač s 5 režimy vaření:
 - Horkovzdušný     - Smíšený  
 - Parní    - Nízkoteplotní pára
 - Regenerace
Elektronický termostat pro nastavení teploty vaření, 
s digitálním ukazatelem teploty nastavené i skutečné. 
Kontrola varného procesu pomocí elektronického časovače, 
nebo sondy jádra s elektronickým termostatickým řízením teploty 
a displejem.
Zpětný chod ventilátoru pro dokonalé rozložení tepla
Větrací komínek vybaven automatickým otevíracím a zavíracím 
zařízením. Dvířka s vyklápěcím vnitřním sklem.
Magnetický spínač dveří.
Sprcha pro čištění.
El. připojení: 400 V / 1,2 kW

Na přání - sada lišt pro cukrářské plechy 60×40 cm.
Pouze u modelu EVO 10/21
• • • • •

KONVEKTOMATY COMBI 

KONVEKTOMAT COMBI - GEN, PLYNOVÝ 

(*) Výbava:
 
CEB: Klec pro GN + zavážecí 
 vozík zahrnuty v ceně.

Model Obj. číslo Velikost 
Výba-

va
(*)

Příkon
kcalh   kW

Rozměry
mm (H*)

Cena
Kč    EUR

HGV-10/11 1121322700 GLP
1121322701 GN 10 GN-1/1 - 34.400 40,0 1.060×965×1.290 234 300   9 372

HGV-20/11 1121320875 GLP
1121320876 GN 20 GN-1/1 CEB 44.720 52,0 1.060×965×2.000 372 100   14 884

HGV-10/21 1121325100 GLP
1121325101 GN

10 GN-2/1
20 GN-1/1 EVO 42.160 49,0 1.330×1.065×1.573 292 200       11 688

HGV-20/21 1121326500 GLP
1121326501

20 GN-2/1
40 GN-1/1 EVO 79.160 92,0 1.330×1.065×2.340 482 350       19 294

Konvektomat Combi-Gen  HGV-20/11

(*) Vlastnosti:

EVO: Model EVOLUTION

 Systém poloautomatického 
odvápňování boileru.

 Elektronický systém de-
tekce a indikace poruch

 Systém rychlého ochlazení 
komory

 
 Dva výkony ohřevu

 Turbina ventilátoru na
 levé straně

(H*)  Výška včetně komínku
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Generátor páry s kontrolou hladiny vody, bezpečnostním 
termostatem a opláštěnými topnými tělesy z nerezu. 
Opláštěná topná tělesa z nerezu ve varné komoře.
Digitální ovládací panel.
Hlavní spínač s 5 režimy vaření:
 - Horkovzdušný  - Smíšený  
 - Parní   - Nízkoteplotní pára
 - Regenerace
Elektronický termostat s digitálním ukazatelem teploty 
nastavené i skutečné. 
Řízení varného procesu pomocí elektronického časovače 
(0-120 min.), nebo Sondy jádra s elektronickým termostat-
ickým řízením teploty a digitálními displeji.
Turbina s inverzí otáčení a dvěma rychlostmi otáček.
Komínek s automatickým otevíráním a zavíráním klapky.
Tlačítko pro manuální zvlhčování varné komory
Hermetická dvířka s vyklápěcím vnitřním sklem.
Magnetický spínač dveří.
Sprcha pro čištění varné komory.
El. připojení: 400 V

Na přání - sada lišt pro cukrářské plechy 60×40 cm.
Pouze u modelu EVO 10/21
• • • • •

KONVEKTOMATY COMBI-GEN ELEKTRICKÉ

KONVEKTOMATY COMBI

(*) Výbava:

 CEB: Klec pro GN +   
 zavážecí vozík zahrnu 
 ty v ceně. 
  
            

Model Obj. číslo Velikost Výbava
(*)

Příkon
kW

Rozměry
mm

Cena
Kč    EUR

HEM-6/11 1121320100 6 GN-1/1 - 9,3 900×871×695 156 200   6 248

HEM-10/11 1121320200 10 GN-1/1 - 18,3 900×871×930 189 300   7 572

HEM-20/11 1121320820 20 GN-1/1 CEB 24,6 900×871×1.635 314 750   12 590

HEM-10/21 1121314800 10 GN-2/1
20 GN-1/1 EVO 31,5 1.260×995×1.173 247 900           9 916

HEM-20/21 1121326100 20 GN-2/1
40 GN-1/1 EVO 62,4 1.260×1.065×1.940 404 300         16 172

Konvektomat Combi-Gen HEM - 10/21 
(rošty a nádoby NEJSOU VE VÝBAVĚ)

(*) Vlastnosti:

EVO:  Model EVOLUTION
 
 Systém poloautomatickéh
 odvápňování
  &
 Systém elektronické de-

tekce a indikace poruch
  &
 Turbina v levé části komory 

 &
 Systém rychlého ochla-

zení komory.
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(*) Vybavení: 

CEB:  Zavážecí vozík s klecí
 na gastronádoby 
 v ceně
SL:  Systém automatického
 mytí vnitřního prostoru
 pracovní komory

KONVEKTOMATY COMBI - GEN “PLUS”

Vysoce účinné plynové trubkové hořáky z nerezové oceli
ve varné komoře a ve vyvíječi páry, s elektronickým za-
palováním a automatickou regulací plamene. Směs vzduch-
plyn vháněna nasávací turbínou.
Plynový generátor páry s automatickým řízením hladiny vody, 
bezpečnostním termostatem a topnými tělesy z nerezové oceli. 
Systém detekce vodního kamene. Poloautomatický systém 
odvápnění. Každých 24 hodin provozu generátoru páry dojde 
k automatickému vypouštění a napouštění vody. 
Digitální ovládací panel. 
Hlavní spínač s volbou 5 režimů vaření:
 - Horkovzdušný   - Smíšený  
 - Parní   - Nízkoteplotní pára
 - Regenerace
Řízená vlhkost páry během varného procesu.
Elektronický termostat pro nastavení teploty vaření, s digitálním 
ukazatelem teploty nastavené i skutečné. Kontrola varného 
procesu pomocí elektronického časovače a multisenzorové 
sondy jádra. Digitální ukazatele času a teploty vaření. Volič 
kombinací dvou výkonů ohřevu a dvou rychlostí otáček turbíny. 
Zpětný chod ventilátoru. 

Systém HACCP pro registraci teplot 
a časů vaření Obsahuje i CD ROM pro instalaci software. 
Programátor s pamětí pro 99 programů vaření, každý z nich 
s 5 fázemi vaření, možností uložit do paměti režimy, časy, 
teploty, rychlost turbiny a vlhkosti. Hermetická dvířka s dvojitým 
sklem, vnitřní sklo vyklápěcí. 
Větrací komínek s automatickým otevíracím a zavíracím 
zařízením. Vnitřní osvětlení. Mikrospínač dveří
Automatické samočištění varné komory-4 programy. Zabudo-
vaná samonavíjecí sprcha pro rychlý oplach.
El. připojení : 400 V/1,2 kW

Na přání - možno dodat zásuvy pro pekařské plechy (60×40)
Pouze u modelu EVO 10/21
• • • • •

PLYNOVÉ KONVEKTOMATY COMBI-GEN PLUS, PROGRAMOVATELNÉ 

Konvektomat “Kombi-Gen Plus Evoluční” 
HGP-20/21  

(H*)  Výška s komínkem

Model Obj. číslo Velikost
Výbava

(*)

Příkon

Kcal/h  kW

Rozměry

mm (H*)

Cena

Kč  EUR

HGP-10/21
EVOLUČNÍ

1121325200 GPL
1121325201 GN 10 GN-2/1 - 20 GN-1/1 SL 42 160   49,00 1.330×1.065×1.573 308 000   12 320

HGP-20/21
EVOLUČNÍ

1121326600 GPL
1121326601 GN 20 GN-2/1 - 40 GN-1/1 CEB 79.160   92,00 1.330×1.065×2.340 504 650   20 186

Konvektomat Combi-Gen “Plus” HGP-10/21

Fotografe: Rošty a nádoby
 NEZAHRNUTY V CENĚ 



Konvektomaty 89

Generátor páry s kontrolou hladiny vody, bezpečnostním 
termostatem a opláštěnými topnými tělesy z nerezu. 
Digitální ovládací panel. 
Hlavní spínač s volbou 5 režimů vaření:
 - Horkovzdušný   - Smíšený  
 - Parní   - Nízkoteplotní pára
 - Regenerace.
Elektronický termostat pro nastavení teploty vaření, s digitálním 
ukazatelem teploty nastavené i skutečné. 
Kontrola varného procesu pomocí elektronického časovače 
a multisenzorové sondy jádra. Digitální ukazatele času a teploty 
vaření. 
Funkce “Delta - Sonda”, udržuje během pečení stálý rozdíl
mezi teplotou v komoře a teplotou v jádře masa.
Zpětný chod ventilátoru.a dvě rychlosti otáček. 
Programátor s pamětí pro 99 programů vaření, každý z nich 
s 5 fázemi vaření, možností uložit do paměti režimy, časy, teploty, 
rychlost turbiny a vlhkosti. Hermetická dvířka s dvojitým sklem, 
vnitřní sklo vyklápěcí. 
Větrací komínek s automatickým otevíracím a zavíracím 
zařízením. Vnitřní osvětlení. Mikrospínač dveří
Zabudovaná samonavíjecí sprcha pro rychlý oplach.
El. připojení: 400 V

Na přání - možno dodat zásuvy pro pekařské plechy (60x40)
Pouze u modelu EVO 10/21
• • • • •

ELEKTRICKÉ COMBI - GEN “PLUS”, PROGRAMOVATELNÉ

KONVEKTOMATY COMBI  - GEN “PLUS”

Model Obj. číslo Velikost Výbava
(*)

Příkon
kW

Rozměry
mm

Cena
Kč    EUR

HEP-6/11 1121320120 6 GN-1/1 - 9,3 900×871×695 164 100   6 564

HEP-10/11 1121320230 10 GN-1/1 -  18,3 900×871×930 195 050   7 802

HEP-20/11 1121320840 20 GN-1/1 CEB 24,6 900×871×1.635 332 750   13 310

HEP-10/21 1121324900 10 GN-2/1
20 GN-1/1 EVO 31,5 1.260×995×1.173 261 500       10 460

HEP-20/21 1121326200 20 GN-2/1
40 GN-1/1 EVO 62,4 1.260×1.065×1.940 423 700       16 948

Konvektomat Combi-Gen “Plus” HEP-10/21

 Vlastnosti:

EVO:  Model EVOLUTION
 
 Systém poloautomatickéh
 odvápňování
  &
 Systém HACCP pro 
 registraci teplot
  &
 Turbina v levé části komory 

 &
 Systém rychlého 
 ochlazení komory.  

 &
 Řízená vlhkost páry 
 v komoře
  &
 Systém automatického 

čištění komory.

(*) Výbava:

CEB: Klec pro GN +   
 zavážecí vozík zahrnu 
 ty v ceně. 
  
            

Fotografe: Rošty a nádoby
NEZAHRNUTY V CENĚ 
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PODSTAVCE KE KONVEKTOMATŮM

Opatřeny vodícími lištami pro 
nádoby Gastronorm.

• • • • •

Podstavec SH-21

Konvektomat HEI-10/11
na podstavciSH-1011 

Konvektomat HEI-6/11
na podstavci SH-611

Model Obj. číslo Pro konvek-
tomat Vlastnosti (*) Rozměry

mm
Cena

Kč    EUR

SH-611 2151502231 6/11 Výška 885 mm 860×605×885 10 900   436

SH-1011 2151502233 10/11 Výška 650 mm 860×605×650 10 350   414

SH-21 2151502235 10/21 Výška 650 mm 1.330×890×650 11 150   446

(*)  Ke všem podstavcům lze dodat sadu koleček
  z toho 2 bržděná, za příplatek 2 600,- Kč  

PRVKY PRO UPEVNĚNÍ K PODLAZE

Sada dvou prvků pro upevnění konvektomatů  20/11 nebo 20/21 k podlaze.

• • • • •

Model Obj. číslo Příslušenství Cena
Kč    EUR

AP 1100003122 Sada dvou prvků pro upevnění konvektomatů k podlaze 800   32

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO KONVEKTOMATY
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PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO KONVEKTOMATY

KLECE ZAVÁŽECÍ NA GN A NA TALÍŘE

Vozíky zavážecí s klecí na gastronádoby nebo na talíře 
CEB a CEP.
Spodní základna se sběrnou nádobou na vodu
s vypouštěcím otvorem.
Klece na GN musí být instalovány na vodící kolejničky
umístěné na dno varné komory (*)

• • • • •

Model Obj. číslo Pro konvekto-
maty:

Kapacita
gastronádoby - talíře

Rozměry
mm

Cena
Kč    EUR

EH-10/11 2100171100 10/11 10 GN-1/1 561×330×640 10 550       422

EB-10/21
nutné s 2100171115 10/21 10 GN-2/1, 20 GN-1/1 600×455×860 11 200       448

GE-10/21 2100171116 Vodící kolejničky pro klec EB-1021 600×455 4 200       168

CEB-20/11 2100171121                20/11 20 GN-1/1 780×500×1540 58 250      2 330

CEB-14/11 2100171122                 20/11 14 GN-1/1 780×500×1540 56 650      2 266

CEP-50 2100171120                20/11 50 talířů o prům. 28 cm 780×500×1540 60 900      2 436

CEB-20/21 2100171117                 20/21 20 GN-2/1, 40 GN-1/1 825×900×1.810 57 550   2 302

CEB-14/21 2100171119                  20/21 14 GN-2/1, 28 GN-1/1-65 
mm 825×900×1.810 55 800   2 232

CEP-100 2100171118                 20/21 100 talířů o prům. 28 cm 825×900×1.810 118 950   4 758

(*) Klec EH-10/11 
pro konvektomaty 10/11
s vodícími lkolejničkami

(*) Klec EB-1021 
a sada kolejniček GE-10/21

pro konvektomaty 10/21

Vozík s klecí na talíře 
CEP-50 

pro konvektomat 20/11

Vozík s klecí na GN 
CEB-2021 

pro konvektomat 20/21

HEM, HEP
HGV, HGP

HEM, HEP
HGV, HGP

HEM, HEP
HGV, HGP

HEM, HEP
HGV, HGP

HEM, HEP
HGV, HGP

HEM, HEP
HGV, HGP

(*) Klec EB-1021:
 nutno instalovat s vodícími kolejničkami GE-10/21
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VOZÍKY PRO KLECE KONVEKTOMATŮ

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO KONVEKTOMATY COMBI

Model Obj. číslo Příslušenství: Cena
Kč    EUR

6041 / 1021 1100002859 Sada lišt pro cukrářské plechy 600×400 pro 
konvektomaty 10/21 4 500    180

LT-50 2151652150 Izotermický povlak pro klec na talíře EP-50 23 650     946

LT-100 2151652160 Izotermický povlak pro klec na talíře EP-100 32 050   1 282

PO GN-1/1 2100429300 Rošt GN-1/1 inox. Kapacita: 10 kuřat 3 950      158

PO-GN-2/1 21004293200 Rošt GN-2/1 inox. Kapacita: 10 kuřa 2 000       80

Vozík CP-1021 Vozík CP-1021 
s klecí EB-1021

Klec EB-1021 
ve vozíku CP-1021.

HEP-10/21 s podstavcem SH-21-G,
klecí EB-1021, 

a vozík CP-1021 s kolejničkami GE-
1021

  Model                    Obj. číslo                   Pro konvektomat:                        Rozměry                                Cena 

                                                                                                                                                                             Kč     EUR   

     mm
CH - 10/11 2151502110                        10/11 600×455×860 13 350   534

CP - 1021 2100429300                        10/21 720×660×860 14 250   570

Speciální rošt na kuřata
PO-GN-1/1

DOPLŇKY A OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
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SPRCHA SAMONAVÍJECÍ A PEVNÁ

Na přání pouze pro modely Combi-Direct nástřikové 
HEI a horkovzdušné plynové HGC

(Ostatní konvektomaty jsou sériově vyráběny již s touto 
sprchou)

• • • • •

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO KONVEKTOMATY

Samonavíjecí sprcha KD-1021

Model Obj. číslo Pro konvektomaty: Cena
Kč    EUR

SK-10 1100002632 Sada pevné sprchy pro HEI a HGC 6/11, 10/11, 20/11 8 400           336

KD-1021 1100003115 HEI a HGC „EVOLUČNÍ“ modely 10/21 10 250   410

KD-2021 1100003108 HEI a HGC „EVOLUČNÍ“ modely 20/21 10 250   410

SK-10 
Sprcha vnější

pevná
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SADA PRO MONTÁŽ STROJŮ NA SEBE

Soubor prvků pro montáž strojů na sebe

Poznámka: Lze použít pouze pro elektrické modely:
 
 6/11 nad 6/11
 6/11 nad 10/11
 10/11 nad 10/11
• • • • •

KONVEKTOMATY V SESTAVĚ, NA SOBĚ

Model Obj. číslo Pro modely: Cena
Kč    EUR

SADA 2 x H - Uvést modely a verze montáže: 19 300   772

Model Obj. číslo Popis Pro modely: Cena
Kč    EUR

R4 1100003112 Sada 4 koleček, 2 bržděná 20/11 a 20/21 15 750   630

MOBILNÍ KONVEKTOMATY

Sada koleček pro modely 20/11 a 20/21.

MONTÁŽ MOŽNÁ POUZE U VÝROBCE 
• • • • •
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ZMĚKČOVAČE VODY 3 CYKLOVÉ

Programátor regenerace podle času.
Regenerace protiproudá.
Napětí 24 V. (obsahuje transformátor).
Polyetylénový kanystr zesílený skleněným vláknem.
Pryskyřice s vysokou kapacitou výměny iontů.
Potravinářská kvalita.
Polyetylénový obal vybaven násypkou soli.
Pracovní tlak: 1,5 a 6 bar.
Nejvyšší pracovní teplota: 45 °C
Připojení vstupu a výstupu: 3/4 “
Obchvat během regenerace

• • • • •

Jsou potřebné, aby bylo možné používat pro konvektomaty vodu tvrdou a s obsahem minerálních solí.
Odstraňují vápník a hořčík rozpuštěné ve vodě, jakož i značnou část železa a magnézia.
Bez jejich instalace by se vodní kámen a nečistoty rychle usazovaly na topných tělesech a stěnách komory a gene-     
rátoru páry, jakož i v trubkách, jimiž voda prochází. Nezměkčená voda by rychle způsobila poruchy a problémy 
správného fungování konvektomatů.

AUTOMÁTICKÉ ZMĚKČOVAČE VODY

DETERGENTY

Používané pro vnitřní mytí varné komory. 

• • • • •

(*) SAT: viz. Ceník náhradních dílů

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Model Obj. číslo Popis Cena
Kč    EUR

AB BOOST EA62080010 DETERGENT - Kanystr 8 kg SAT

KOI PLUS EA62080000 ODSTRAŇOVAČ TUKŮ - Demižón 6 kg SAT

Model Obj. číslo Objem
v litrech

Iont. kapacita
(m3 × oD)*

Průtok
m3 / h

Spotřeba
soli v kg

Rozměry
mm

Cena
Kč    EUR

1C5101 2147510000 10 34 0,6 2 570×690×350 32 850       1 314

1C5151 2147510010 15 50 0,9 3 570×820×350 34 400        1 376

1C5201 2147510020 20 67 1,2 4 570×820×350 36 650       1 466

1C5251 2147510030 25 84 1,5 5 570×1100×350 38 100        1 524

1C5301 2147510040 30 100 1,8 6 570×1100×350 39 650        1 586

(*) Iontová kapacita: číslo udává množství iontů, vyjádřené  
 °D, které je schopen pšíslušný změkčovač vody absorbovat
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PROČ JE DOBRÉ POUŽÍVAT ŠOKOVÉ 
ZCHLAZOVAČE ?

Tradičním způsobem úchovy uvařených pokrmů 
bývalo jejich ponechání na volném vzduchu dokud 
se neochladily na příslušnou teplotu a teprve pak 
se vkládaly do chladničky,

Za těchto teplotních podmínek a vlhkosti prostředí  
(z +70 ºC na + 10 ºC ) byl v pokrmu umožněn rozvoj 
bakterií.

Šokové zchlazovače jsou zař ízení navržená 
k velmi rychlému snížení teploty pokrmů z teploty 
po uvaření cca 70 ºC  na teplotu chladící  3 ºC 
v čase do 90 min. Tak se zabrání množení bakterií.

Smíšené zchlazovače, které mají zabudované 
zmražování, mohou dosáhnout poklesu teploty 
pokrmu až na -18 ºC  v čase do 4 hodiny. Tím se 
kromě velmi rychlého zamražení pokrmu zabrání 
i růstu nežádoucí bakteriální mikrofl óry a navíc se 
znemožní tvorba makrokrystalů, poškozujících kon-
zistenci pokrmu. 

PRACOVNÍ CYKLUS V ŠOKOVÉM ZCHLAZOVAČI

TRADIČNÍ NEBO ŠOKOVÉ ZMRAŽENÍ

Jsou to dva termíny, které mnozí ještě dobře nerozlišují.  
Jaký je rozdíl mezi „zmrazit“ tradičně vložením pokrmu do 
mraznící skříně a „zmrazit šokově“?

V mrazící skříní se při pomalém zmržování vytváří uvnitř 
pokrmu rostoucí makrokrystaly ledu, zatímco př i 
šokovém zmražení na tuto tvorbu během méně než 
4 hodinového procesu není čas.

Makrokrystaly se tvoří, když jsou potraviny mraženy 
4–8 hodin. Během této doby se rozbije buněčná mem-
brána a ztrácejí se minerální soli a výživné látky ve formě 
vodného roztoku. 

Šokovací zařízení smíšené tento problém vylučuje 
a pokrm se mrazí, aniž by ztrácel své vlastnosti, vitamíny, 
chuť, čerstvý vzhled. Může tak být uchováván po dobu 
až několik měsíců. 

Jak u chlazení, tak u mražení sa pracuje se dvěma cykly 
snížení teploty šokem: tvrdý a mírný.

Chladící cyklus

Mrazící cyklus

Zničení bakterií

Rozvoj bakterií

zastavení aktivity 
bakterií
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ŠOKOVÉ ZCHLAZOVAČE

Vaření
(> 90 ˚C)

ŠOKOVÉ
ZCHLAZENÍ / 
ZMRAŽENÍ

(+3 nebo -18 ˚C)

SKLADOVÁNÍ
+2 ˚C / -20 ˚C

REGENERACE
(> 70 OC)

SCHÉMA PRÁCE 
S KONVEKTOMATEM COMBI  

A ZCHLAZOVAČEM

Combi-Gen
HEP-20/21

Smíšený šoker
CMCS-202A-1P

Mrazící skříň
AFN-1602

Combi-Gen
HEP-20/21

ŠOKOVÉ ZCHLAZENÍ

Cyklus mírný(standardní) - 90‘

Používá se pro potraviny lehké, malé objemy 
a jemné konzistence. Převážně přílohy a zelenina.
Cyklus tvrdý(intensívní) - 90‘

Používá se pro pokrmy velmi husté nebo velmi ob-
jemné, Převážně polévky, omáčky masa atd.

ŠOKOVÉ ZMRAŽENÍ

Cyklus mírný (standardní) - 240‘

Tento cyklus zmražuje pokrm rovnoměrně, pro-
to je vhodný pro pokrmy, kterým škodí skokové 
změny teploty, nebo jsou sestaveny z různých 
složek.

Cyklus tvrdý(intensívní) - 240‘

Tento cyklus je ideální pro zmražování polotovarů 
nebo  polohotových jídel.
Je též vhodný pro syrové potraviny.

Umožňuje udržovat zásobu zmražených pokrmů 
až po dobu jednoho roku.

ŠOKOVÝ ZCHLAZOVAČ A KONVEKTOMAT 
COMBI

Používání šokéru se neomezuje pouze na plnění hy-
gienických norem, ale je výborným pomocníkem v 
kuchyních hotelů a restaurací, jimž poskytuje značné 
časové výhody.

Pokles teploty z +70 ºC na +3 ºC dává pokrm šťavnatý, 
jemný a příjemný,  který lze uchovat delší dobu, 
a který si po regeneraci v konvektomatu Combi ucho-
vá chuť a vlastnosti pokrmu čerstvého.

Při používání konvektomatu Combi a Šokového 
zchlazovače, lze práci v kuchyni organizovat a mr-
tvé časy a prostoje využít k přípravě jidla na zbytek 
týdne.

Při správném způsobu práce se zhlazovačem a konve-
ktomatem Combi vzniká  méně odpadu,  úspora času, 
větší výtěžnost surovin a navíc produkt velmi chutný, 
který lze podávat v okamžiku potřeby.
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KOMPAKTNÍ ŠOKOVÉ ZCHLAZOVAČE NA GN
Kompaktní šokové zchlazovače dokáží zchlazovat i zmražovat 
Zchlazování z +70 na +3 °C, a následné zmražování na -18 °C.
Jak u zchlazení, tak u zmražení lze provádět dva druhy cyklů:

- Cyklus intenzívní: je určený pro husté a objemné produkty, 
 polévky, omáčky, masa o tloušťce větší než 2 cm
- Cyklus mírný: je určen pro méně husté produkty jako např. 

přílohy a zelenina. Tento cyklus se realizuje ve dvou programo-
vaných krocích. Cyklus mírný eliminuje tvorbu makrokrystalů 
v produktu.

Trvání cyklů: 
- Cyklus zchlazení: 90 minut.
- Cyklus zmražení: 240 minut.

Elektronický časovač a teplotní sonda.
Řízení cyklů lze provádět podle času nebo podle teploty měřené 
a registrované sondou vpíchnutou do jádra pokrmu (pokud se son-
da nepoužije, řízení přejde automaticky do režimu časového).
Po skončení cyklu funguje zchlazovač jako
 - chladící skříň s teplotou +2 až +4 °C, nebo jako 
 - mrazící skříň s teplotou nižší než -18 °C.

Hermetický kompresor s ventilovaným kondenzátorem.
Ekologické chladivo R-404A bez CFC.
Izolace z polyuretanu injektovaného o tloušťce 60 mm. 
a hustotě 40 kg. BezCFC.
Trubkový výparník z mědi a s hliníkovým žebrovím.
Vhánění chladícího vzduchu ventilátorem.
Automatické odpařování kondenzátu u ATM 051 a ATM 101.
U modelu ATM 102 je nutné napojení na odpad !
Vnitřní vodící lišty pro GN nebo cukrářské plechy.

• • • • •

(*) Produkce v kg za jeden cyklus zchlazování

Model Obj. číslo Počet úrovní 
1/1- 2/1 - 60x40

Produkce (*)
Zchlaz.   Zmraž.

Napětí a
příkon

Rozměry
mm

Cena
 Kč    EUR

ATM - 051 14331000000 5     -     5 15            10 230 V / 0,69 kW 785×815×1.035 128 150   4 746

ATM - 101 14331100000 10     -    10 30           20 230 V / 2,83 kW 900×871×930 155 850   5 772

ATM - 102 14331200000 20     10    10 54            36 400 V / 4.2 kW 1.270×1.090×1.800 244 150    9 766

ŠOKOVÉ ZCHLAZOVAČE
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Fagor Industrial projektuje a nabízí kompletní sadu 
zařízení KONVEKTOMAT - ZCHLAZOVACÍ SKŘÍŇ, 
která je nejlépe přizpůsobená každé potřebě.

ŠOKOVÉ ZCHLAZOVAČE PRO VOZÍKY NA GN

Nabízíme kompaktní zchlazovací jednotky navržené 
speciálně pro integrované zavážecí vozíky našich 
konvektomatů Combi  20/11 nebo 20/21.

Také máme zchlazovací komory, do nichž se perfektně 
vejdou vozíky pro GN 1/1 a 2/1. Tyto komory mohou být 
rovněž průjezdné, to jest s dveřmi na obou protilehlých 
stranách komory.

Kromě toho, v každém z modelů lze použít tech-
nologii pro zchlazovaní do (+3°C), nebo zchlazování 
a zmražování na -18 °C.

A pro doplnění všech eventuálních potřeb nabízíme 

A pro doplnění všech možností nabízíme rovněž chladící 
jednotky vzdálené a dokonce i s volbou chlazení vz-
duchem nebo vodou.

KONZULTUJTE S NÁMI VAŠE POTŘEBY 
A MY VÁM NAVRHNEME NEJVHODNĚJŠÍ ŘEŠENÍ 

Pracovní jednotka s integrovaným vozíkem: 
konvektomat Combi Gen HEM-20/11 se zchlazovačem 

CMR-201 A 

Konvektomat Combi Gen HGV-20/21 
zchlazovač CMR-202 A 

Zchlazovací komora CRSS-202A-1P  
pro vozík na GN 20 / 21

Zchlazovací komora smíšená CMCS-201A-1P  
na vozíky pro GN 20 / 11

ŠOKOVÉ ZCHLAZOVAČE
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STATICKÉ TROUBY

PLYNOVÉ TROUBY - STATICKÉ 

Rozměr nádob GN-2/1.
Hořák z nerezové oceli.
Vnitřní stěny z nerezové oceli
3 polohy pro umístění GN
Piezzoelektrické zapalování.
Věčný plamínek a termočlánek.
Termostatické ovládání (130–350 °C).

• • • • •

ELEKTRICKÉ TROUBY - STATICKÉ

Rozměr nádob GN-2/1.
Vnitřní stěny z nerezové oceli
3 polohy pro umístění GN 
Nezávislá horní a dolní topná tělesa.
Přepínač pro zapnutí ohřevu jednotlivých těles.
Termostatické ovládání (130–350 °C).

• • • • •

Model HG9-15

Model Obj. číslo Typ
trouby

Počet 
úrovní

Příkon
kcal/h   kW

Rozměry
mm

Cena
Kč    EUR

HG9-10 1121400100 GLP
1121400101 GN GN-2/1 3 8.000   9,3 850×900×560 34 800   1 392

HG9-20 1121400200 GLP
1121400201 GN GN-2/1 2 x 3 2×8.000   2×9,3 850×900×1.120 68 250   2 730

HG9-15 1121401000 GLP
1121401001 GN 1.000x660 3 12.000   14,0 1.275×900×560 47 250   1 890

Model Obj. číslo Úrovně
GN-2/1

Příkon
kW

Rozměry
mm

Cena
Kč    EUR

HE9-10 1121400300 3 6 850×900×560 36 750   1 470

HE9-20 1121400400 2×3 12 850×900×1.120 70 900   2 836


