CMW-FMOD varustettu Capture Jet™
-tekniikalla ja tuloilmalaitteella

Haltonin COLD MIST CMW-FMOD -huuvan edut
• Suunniteltu runsaassa käytössä oleville keittiölaitteille, esimerkiksi kiinteäasenteisille grilleille.
• Laitteessa yhdistyvät Capture Jet™ -tekniikka, tarvittaessa kylmänä sumuna tuotettava
korvausilma sekä vesipesutekniikat.
• Merkittävä energiansäästö: Capture Jet™ -tekniikka vähentää poistoilmavirtaa jopa 30– 40
prosenttia.
• Erittäin paloturvallinen: kylmä sumu laskee ilman lämpötilaa kanavistossa.
• Merkittävä säästö vedenkulutuksessa: kylmää sumua tuottava Mist On Demand (MOD) -tekniikka
säätelee sumutusta keittiölaitteiden todellisen tarpeen mukaan.
• Parantaa hygieenisuutta ja turvallisuutta: kylmä sumu ja poistoilmakammiossa toimivat
ohjausläpät ehkäisevät yhdessä rasvakertymien muodostumista kanavistoon Päivittäinen pesu
kuumalla vedellä poistaa automaattisesti rasvakertymiä ilmakammiosta.
• Miellyttävä ympäristö ja optimoitu energiansäästö: laitteeseen asennettu vedoton
tuloilmajärjestelmä parantaa savun sieppausta ja työskentelymukavuutta.
• Laitteiden toimintateho on testattu riippumattomissa testeissä ASTM 1704 -standardin mukaan.
• Poistoilmavirrat perustuvat ASTM-standardin mukaiseen suorituskykyyn sekä todellisten
lämpökuormien laskentamenetelmään.
• Helppo asentaa, puhdistaa ja huoltaa.
• Asennusvalmiit vakiotoimituspaketit tekevät käyttöönotosta täsmällistä ja tehokasta.
• Saumaton rakenne ja ruostumaton teräsmateriaali parantavat hygieniaa ja paloturvallisuutta.
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Halton reserves the right to alter products without notice.

Tietoja Halton Connect & Caresta
Halton Connect on pilvipohjainen IoT-alusta, joka
mahdollistaa Haltonin suunnittelemien ratkaisujen
etävalvonnan ja -käytön. Etävalvonnan ansiosta
mahdolliset vikatilanteet voidaan ratkaista
kustannustehokkaasti ja nopeasti. Myös vuosihuoltojen
ja tarkastusten suunnittelu ja toteuttaminen on
yksinkertaista, ja asiakas voi olla varma että hänen
järjestelmänsä on aina oikein huollettu.
Olosuhteet kohteissa muuttuvat, joten myös
järjestelmien on pysyttävä muutoksessa mukana. Haltonin huoltosopimusasiakkaat saavat
käyttöönsä etävalvonnan lisäksi tehostustyökalut ja monipuolisen raportoinnin. Näin järjestelmää
voidaan helposti muokata ja optimoida koko sen elinkaaren ajan.
Halton Connect ammattikeittiön ilmanvaihtoon

Tietoja Halton Skylinesta
Halton Skyline on ensimmäinen erityisesti
ammattikeittiöihin kehitetty LED-pohjainen
valaistustekniikka, joka tuo riittävästi valotehoa
keittiöihin ilman häikäistymisvaaraa. Halton Skyline on
saatavilla Haltonin huuviin, ilmastointikattoihin ja
keittiöiden ja ravintoloiden muihin tiloihin, joko
integroituna kokonaisuutena tai erillisinä
valaisinratkaisuina.
• Parantaa erinomaisen väritoistonsa ansiosta
ruokaturvallisuutta ja tekee samalla ruuasta houkuttelevamman.
• Luo miellyttävämmän työympäristön ja parantaa merkittävästi keittiön työturvallisuutta.
• Tuo keittiöön ihmiskeskeisen valaistuksen, jonka ansioista henkilökunta voi paremmin.
• Tuo merkittäviä energia- ja huoltokustannussäästöjä.
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Dimensions

– Above 3100 mm, hoods are an assembly of separate sections to make transportation and site
handling easier.
– Number of connections to be determined based on the sections length and on the calculation of
the exhaust airflow rates depending on the cooking appliances.
– Rectangular connections on request.
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