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Ainoa älykäs kypsennyskeskus, joka aistii, tunnistaa, ajattelee 
eteenpäin, oppii ja jopa kommunikoi kanssasi.

Mittaa tarkasti kypsennystilan 
kosteuden ja lämpötilan sekä ruoan 
koostumuksen

Tunnistaa kypsennettävän 
tuotteen koon, laadun ja laitteen 
täyttöasteen

Oppii mitä ruokia sinun 
keittiössäsi valmistetaan, millaisia 
kypsennysmenetelmiä siellä 
käytetään ja mikä on se laatu, jonka 
juuri sinä haluat

Ennakoi mitä ruoalle ja 
kypsennysolosuhteille seuraavaksi 
tapahtuu ja säätää toimintoja sen 
mukaan

Kommunikoi kanssasi kertomalla 
mitä laite kulloinkin tekee ja 
mitä toimenpiteitä sinun tulee 
seuraavaksi tehdä.
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Teet ruokaa kaikilla 5 aistillasi.
Niin tekee myös uusi SelfCooking Center -kypsennyskeskus.

Mitä uutta?
•	 UUSI	kypsennysprosessien	valikoima	on	entistä	

monipuolisempi	ja	tarkempi
•	 UUSI	kommunikoiva	käyttöjärjestelmä,	joka	neuvoo	käyttäjää	ja	

tarjoaa	täsmätietoa	kypsennyksen	etenemisestä	
•	 UUSI	Top-10	valikko,	joka	tuo	eniten	käyttämäsi	prosessit	

helposti	saataville
•	 UUSI	tallennustoiminto,	jonka	avulla	voit	helposti	tallentaa	

suosikkiprosessisi	myöhempää	käyttöä	varten	
•	 UUSI	LevelControl	-toiminto,	jonka	avulla	kypsennät	useita	

tuotteita	samanaikaisesti,	halutessasi	sisälämpötilaohjauksella.	
•	 UUSI	helppokäyttöisempi	puhdistusautomatiikka,	joka	tarjoaa	

puhdasta	jälkeä	entistä	pienemmillä	kustannuksilla

Onko olemassa kypsennysjärjestelmää, joka valmistaa ruoan aina 
täsmälleen haluamallasi tavalla? Joka inspiroi sinua ja vapauttaa si-
nut tylsistä rutiineista? Joka on aina käyttövalmis? Joka toimii juuri 
niin kuin sinä haluat sen toimivan?

On. Sellainen on uusi SelfCookingCenter® 5 Senses -kypsennys-
keskus, joka on aina apunasi.

SelfCookingCenter® 5 Senses on maailman ainoa 5 aistilla varus-
tettu kypsennysjärjestelmä. Aistiensa avulla se aistii, tunnistaa, ajat-
telee eteenpäin, oppii ja jopa kommunikoi kanssasi.

Uusi SelfCookingCenter® on 40 vuoden tutkimustyön tulos. Se on 
keittiömestareiden keittiömestareille kehittämä. Yhdessä elintar-
viketutkijoiden, fyysikoiden ja insinöörien kanssa olemme onnis-
tuneet viemään ruoanlaiton laadun, tehokkuuden ja älykkyyden ai-
van uudelle tasolle. Tasolle, jonka etuja tulet varmasti arvostamaan.

Ainutlaatuinen. Älykäs. Hyödyllinen.
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Etsit luotettavaa apulaista.
Tässä on sinulle sellainen.

SelfCookingCenter® 5 Senses osaa grillata, paistaa, kyp-
sentää, höyryttää, ryöpätä ja hauduttaa. Ja sen kaiken se 
tekee riippumatta siitä, oletko valmistamassa lihaa, kalaa, 
kanaa, kasviksia, munaruokia, leivonnaisia vai jälkiruokia 
30:lle tai usealle tuhannelle ruokailijalle. Tämä kypsennys-
järjestelmä on täydellinen kumppani niin ravintola-, hotel-
li-, pitopalvelu- kuin ruokapalveluyrityksillekin.

Sinä määrittelet, minkälaisena ruokasi haluat, ja SelfCoo-
kingCenter® 5 Senses toteuttaa ideasi. Tarkasti ja luotet-
tavasti. Sillä meidän mielestämme kokki on nyt ja aina se, 
joka päättää lopputuloksen – ja jonka pitää saada täsmäl-
leen sitä, mitä haluaa.

iCookingControl
Syötät vain haluamasi lopputuloksen, 
nostat tuotteet sisään, ja iCooking-
Control valmistaa ne juuri haluamallasi 
tavalla. Se jopa kommunikoi kanssasi 
näyttämällä, miten se valmistaa ruo-
an, mitä päätöksiä se on tekemässä ja 
mitä asetuksia se käyttää.

iLevelControl
Työnteko nopeutuu, jos eri ruokalajeja 
valmistetaan yhtä aikaa: iLevelControl 
näyttää, mitkä ruoat voidaan kypsen-
tää yhdessä. Se säästää aikaa, rahaa, 
tilaa ja energiaa.

HiDensityControl®
Ainutlaatuista yhdenmukaisuutta, laa-
tua ja kypsennystehoa patentoidun 
teknologian avulla: uunikammiossa 
100-prosenttinen höyrykyllästys, dy-
naaminen ilmankierto jopa 120 km/h 
ja höyrynpoisto (höyrynkorvaus) jopa 
100 litraa/sekunti.

Efficient CareControl
Ainutlaatuinen, automaattinen puh-
distusjärjestelmä, joka havaitsee lian 
ja kalkin, ja pesee ne pois yhdellä na-
pinpainalluksella. Säihkyvää, hygiee-
nistä puhtautta ympäristöä ja lompak-
koa kuormittamatta.

Modernia teknologiaa. Antaa paljon. Vaatii vähän.

Uusi SelfCookingCenter® 5 Senses on henkilökunnalle-
si uskomattoman suureksi avuksi. Se on taloudellinen, 
vapauttaa sinut rutiinitehtävistä ja antaa mahdollisuuden 
keskittyä siihen, mikä oikeasti on tärkeää. Sillä loppujen lo-
puksihan asiakkaiden tyytyväisyys on se, mikä ratkaisee.

Aiemmin hyvän annoksen valmistaminen vaati grillejä, uu-
neja, liesiä, kattiloita, paistinpannuja ja lukuisia muita vä-
lineitä sekä kosolti aikaa ja vaivaa. Nyt samaan tarvitaan 
vain 4 älykästä toimintoa, jotka tukevat työtäsi keittiössä 
parhaalla mahdollisella tavalla.
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Haluat tarkan yleiskuvan.
Saat sen iCookingControlin avulla.

iCookingControl valmistaa ruoan juuri haluamallasi tavalla. 
iCookingControlin avulla pystyt kaiken aikaa seuraamaan, 
mitä laitteessa tapahtuu. Se on mahdollista, koska tämä on 
ainoa kypsennysjärjestelmä, joka näyttää sinulle, miten se 
ruoan valmistaa. Näin pysyt aina ajan tasalla.

Näin se toimii: 
SelfCookingCenter® 5 Senses -järjestelmäsi aistii ja tun-
nistaa tuotteiden koon, laadun ja täyttömäärän, ja laskee 
itsenäisesti sopivan ruskistusasteen. Se tekee tarvittavat 
päätökset halutun lopputuloksen mukaan ja säätää lämpö-
tilan, kypsennysajan, ilmankierron ja kypsennystilan ilmas-
ton juuri sopiviksi.

Aina asetusten muuttuessa järjestelmä ilmoittaa siitä näy-
töllä. Se jopa kertoo, miksi muutokset tehdään. Näin sinul-
la ei ole vain täysi määräysvalta lopputulokseen vaan voit 
myös pitää järjestelmää silmällä aina, kun haluat.

Jotakin uutta. Jotakin ainutlaatuista

iCC Cockpitin avulla voit aina seu-
rata järjestelmän toimintaa.

Sinä määrittelet haluamasi lop-
putuloksen. iCookingControl to-
teuttaa ideasi.

iCC Monitor näyttää käytössä 
olevat asetukset.

Näet määrittämäsi lopputulok-
sen napinpainalluksella.
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Haluat olla nopea ja joustava.
Älykäs sekatäyttömahdollisuus maksimoi määrän ja laadun.

iLevelControl hoitaa annosten valmis-
telun sekä à la carte- ja aamiaistarjoilut 
helposti, nopeasti ja joustavasti.

Voit yhden neliömetrin alalla käyttää 
monia erilaisia ruoanlaittovälineitä, 
kuten kattiloita, pannuja, grilliä, parilaa 
ja rasvakeitintä samanaikaisesti toinen 
toistensa päällä, ja valmistaa näin 
monia erilaisia ruokia yhdellä ainoalla 
laitteella. SelfCookingCenter® 5 
Senses kertoo näytöllään, mitkä ruoat 
voidaan kypsentää yhdessä.

Määrität, mitä haluat valmistaa, ja 
iLevelControl seuraa jokaista tasoa 
erikseen. iLevelControl tarkkailee 
täyttöastetta sekä oven avauskertojen 
määrää ja kestoa, ja korjaa älykkäästi 
paistoaikaa sen mukaan. Ja koska se 
myös ilmoittaa sinulle asiasta, tiedät 
aina, mitä laitteessa tapahtuu. Ruoka 
kypsentyy aina täydellisesti ja juuri 
haluamallasi tavalla.

Enemmän kapasiteettia. Enemmän laatua. Enemmän valvontaa.

Aktiivinen 
näyttö kertoo, 
kun asetusarvot 
ovat saavutettu.

Valintaikkunassa	näkyvät	
haluamasi	annokset.	
Näet	yhdellä	silmäyksellä,	
mitkä	niistä	sopivat	
yhteen.

Näet,	mitä	milläkin	tasolla	
tullaan	kypsentämään.

Kutakin	tasoa	seurataan;	
näyttö	ilmoittaa	jäljellä	
olevan	kypsennysajan.

Paistoaika	säätyy	
automaattisesti	
täyttöasteen	sekä	oven	
avauskertojen	määrän	ja	
keston	mukaan.

SCC	ilmoittaa,	kun	ruoka	
on	valmis.
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Leivo kuin ammattilainen.
Laatua jota asiakkaasi rakastavat.

Leivo makeaa ja suolaista, pientä ja suurta, tuoretta tai 
pakastettua, raakaa tai esipaistettua  – SelfCookingCenter® 
5 Senses -uunisi monipuoliset toiminnot saavat leivonnaisesi 
maistumaan ja näyttämään vasta leipomosta tulleilta herkuilta. 

Nyt jokainen osaa leipoa kuin ammattilainen. 

Kaikki mitä sinun tarvitseet tehdä on valita haluamasi lopputulos. 
SelfCookingCenter® 5 Senses valitsee käyttämällesi taikinalle 
ja valitsemallesi ruskistukselle sopivat olosuhteet – sopivan 
kosteuden, lämpötilan ja ilmankierron. 

Sinun leipomoavustajasi osaa oikeat 
menetelmät:

•	 Kohotusjaksot,	tarkka	höyryn	määrä	ja	vaihtelevat	
kosteusolosuhteet	juuri	sen	tuotteen	mukaan	mitä	
valmistat.

•	 Kosteuden	säätely	ja	dynaaminen	ilmankierto	takaa	
tasaisen	tuloksen	joka	johteelle.

•	 Vielä	täydellisempää	leipomista	sisäanturilla.	
•	 Kaikki	muodot	ja	koot	onnistuvat.
•	 Erilaiset	puhallinnopeudet	erilaisille	tuotteille,	myös	

herkät	leivonnaiset.
•	 Kohotusjaksot	hiivataikinoille	oikeanlaisen	rakenteen	

muodostumiseksi.
•	 Jatkuva	leivonta:	voit	ottaa	pois	ja	lisäillä	peltejä	ja	aina	

kosteus	ja	aika	lasketaan	uudestaan	tilanteen	mukaan.
•	 Erikoishöyrykypsennys	jotta	saadaan	mahdollisimman	

ilmavia	croisantteja	ja	muita	kohoavia	leivonnaisia.

•	 Sämpylät,	patongit	ja	leivät	–	Leipomolaatuisen	
leivän	ja	sämpylän	leipomiseen	sekä	tuoreena	että	
puolivalmisteesta.	

•	 Tuulihattu	/eclair	–	Tuulihattumassan	järkevään	
paistamiseen,	kun	tarvitaan	tietty	lämpötila.

•	 Hiivataikinaleivonnaiset	–	Tuoreiden	
hiivaleivonnaisten,	kuten	pitkojen,	korvapuustien	
ja	hedelmällä	päällystettyjen	hiivataikinoiden	
paistamiseen.	

•	 Suolarinkelit		–	Tällä	paistat	suolarinkeleitä,	jotka	ovat	
yhtä	tuoreita	ja	herkullisia	kuin	suoraan	leipomosta.

•	 Keksit,	teeleivät	–	Murotaikinaleivonnaisten	
paistamiseen,	esimerkkeinä	erittäin	tasaiset	ja	
maistuvat	keksit,	pikkuleivät	ja	murotaikinapohjat.

•	 Croissantit,	viinerit	–	Leivonnaisille,	jotka	tulee	
höyryttää	ennen	paistamista,	esimerkiksi	voitaikina	tai	
viinerit,	vesirinkelit	tai	vehnäleivonnaiset.

•	 Kakut,	pikkuleivät	–	Kaikenlaisille	kakuille	
ja	pikkuleiville,	jotka	voit	kypsentää	joko	
kypsennysmittarin	tai	itse	valitsemasi	paistoajan	
mukaan.

•	 Pizzat	–	Päällystettyjen	(vehnä)taikinoiden	
paistamiseen	esikuumennetuilla	grilli-	ja	pizzapelleillä,	
myös	paisto-	ja	leivontapelleillä.

•	 Juustokakku	–	Kaikenlaisille	ja	-muotoisille	
juustokakuille,	joita	voi	paistaa	neljällä	eri	
ruskistustasolla,	tai	esim.	New	Yorkin	juustokakulle,	
joka	valmistetaan	ruskistamatta.

Aina tuotetta. Aina ihanaa.
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Höyrynkehitin pitää värit kirkkaina ja aromit erinomaisina ilman 
kuivumista. 
Tehokkaan säätelyn ansiosta höyryn lämpötila ja kylläisyys pysyvät aina juu-
ri oikeina. Järjestelmä jopa mukauttaa kiehumispisteen sen mukaan, miten 
korkeassa ilmanalassa laitetta käytetään.

Aktiivikuivauksella rapeat pinnat ja leivitykset. 
Innovatiivinen alipaineteknologia kuivattaa kammion nopeasti ja tehokkaasti.

Dynaaminen ilmankierto takaa parhaan, yhtenäisen laadun jokai-
sella tasolla. 
Tehokas siivikko säätää tuulettimen pyörimisnopeutta ja -suuntaa tuotteen, 
määrän ja halutun kypsyystason mukaan ja varmistaa, että ilma jakautuu uu-
nikammiossa aina parhaalla mahdollisella tavalla.

Älykäs ilmastonhallinta kypsentää ruoat pinnalta rapeiksi ja sisältä 
meheviksi.
Uunikammiossa vallitsevaa kosteutta tarkkaillaan ja säädetään millintarkasti, 
jopa niin että myös ruoan oma kosteus otetaan huomioon.

Haluat huippuunsa hiottua laatua.
HiDensityControl® tarjoaa juuri sitä – myös silloin kun 
määrät ovat suuria.

Laadukkaan ruoan valmistus edellyttää jatkuvaa, 
riittävää tehoa, etenkin kun ruokaa valmistetaan 
suurina määrinä.

Me lupaamme, että patentoidun HiDensityCont-
rolin® avulla ruoan laatu on aina paras mahdolli-
nen. HiDensityControl® varmistaa, että lämpö, il-
ma ja kosteus jakautuvat aina tasaisesti ja tehok-
kaasti kaapin sisällä.

Se takaa tarvittavan varavoiman, jotta tulos on var-
masti paras mahdollinen joka tasolla, joka kerta.

Tehokas. Herkkä. Tarkka.

Jopa...
•	 Jopa	320	kuohkeaa,	pehmeää	

croissantia	suurina	erinä	23	minuutissa
•	 Jopa	240	pinnalta	rapeaa,	sisältä	

mehukasta	leikettä	12	minuutissa
•	 Jopa	400	rapeaa,	mehukasta	

kanankoipea	45	minuutissa
•	 Jopa	160	kuin	suoraan	parilalta	tulevaa	

medium-pihviä	15	minuutissa
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Arvostat puhtautta ja energiatehokkuutta.
Tehokas CareControl tunnistaa lian ja 
saostumat, ja puhdistaa ne automaattisesti.

Tehokkaan CareControlin ansiosta SelfCooking-
Center® 5 Senses poistaa automaattisesti uu-
nikammioon kertyneen lian ja saostumat, halu-
tessasi yöaikaan ja ilman valvontaa. Se valitsee 
tehokkaimman puhdistustavan likaisuuden asteen 
mukaan ja määrittää pesu- ja kalkinpoistoainean-
noksen, jolla SelfCookingCenter® 5 Senses pysyy 
hygieenisen puhtaana. Kallista, säännöllistä huol-
toa vaativaa vedenpehmennintä ei enää tarvita.

Uusi CareControl on noin 30 % edeltäjäänsä re-
surssitehokkaampi. Perusteelliseen käsinpesuun 
verrattuna se ei ole vain huomattavasti edullisem-
pi vaan tablettiensa ansiosta myös turvallisempi.

Tehokas. Hygieeninen. Turvallinen.
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Arvostat edistyksellistä teknologiaa.
Ero on yksityiskohdissa.

Integroitu käsisuihku, ergonomisen si-
jainnin ansiosta nopeat huuhtelut ja ve-
den lisäykset käyvät kätevästi. Integroi-
tu, automaattinen sisäänkelaus ja auto-
maattinen vedenkatkaisu tekevät käytös-
tä turvallista ja hygieenistä. 

Tehokas. Herkkä. Tarkka.

Matalat, työturvalliset tasot. Kaapin 
koosta riippumatta ylin taso on 1,60 
m:n korkeudella.

Integroitu oven roiskekaukalo. Kaukalo 
tyhjentyy jatkuvasti, jopa oven ollessa 
auki, eikä lattialle pääse muodostumaan 
lammikoita.

Integroitu lattiayksiköiden tiivistysmeka-
nismi. Riippumatta siitä, onko siirrettä-
vä uunivaunu käytössä, ilman lisätiivis-
televyä toimiva integroitu tiivistysmeka-
nismi pitää höyryn ja lämmön varmasti 
kaapin sisällä.

Takaa tuulettuva monilasiovi. Lämpöä 
heijastava pinnoite pitää ulkopinnan vii-
leänä. Ruutujen välit on helppo puhdis-
taa, ja sulkeutumisen varmistava salpa 
tekee ovesta helpon käsitellä.

Riippukiskot. U-profiilikiskojen ansiosta 
ritilät ja pellit eivät pääse kallistumaan 
ulos vedettäessä.

Pituussuuntainen lastaus. Pituussuun-
taan tapahtuvan lastauksen ansiosta 
1/3- ja 2/3-kokoiset GN-astiat on helppo 
laittaa uuniin ja ottaa sieltä pois. Avau-
tumissäde on pieni, eikä lämpöä pääse 
juuri karkaamaan.
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pic USB port

Top 10 list

Kohdistimella varustettu 6 pisteen sisä-
lämpöanturi. Mittaa sisälämpötilan kuu-
desta kohdasta ja korjaa automaattises-
ti väärät asennot. Sopii myös nesteille 
ja pienille tuotteille, kuten muffinsseille.

USB-portin avulla voit helposti tallentaa 
HACCP-tietoja ja pitää ohjelmistosi ajan 
tasalla uusimpien päivitysten suhteen.

MyDisplay tekee laitteen käyttämisestä 
entistäkin helpompaa. Voit poistaa toi-
minnot, jotka koet tarpeettomiksi, ja var-
mistaa, että jokainen käyttäjä näkee käyt-
töliittymässä vain sen, minkä tarvitsee.

Top 10 -lista. SCC listaa automaattises-
ti kymmenen useimmin valmistamaasi 
ruokalajia, jotka ovat valittavissa yhdellä 
napinpainalluksella.

ClimaPlus Control®. Mittaus- ja ohjaus-
keskus varmistaa, että kaapin sisällä val-
litseva ilmasto on tarkalleen antamiesi 
määritysten mukainen.

Keskipakovoimalla toimiva rasvanerotin. 
Keskipakovoimalla toimivan rasvanerot-
timen ansiosta rasvansuodattimia ei tar-
vitse enää vaihtaa tai puhdistaa: kaapin 
ilma pysyy raikkaana ja makukokemus 
puhtaana.

Kuvansiirto. Siirrä omia kuviasi näytölle 
ja määritä kullekin annokselle sitä vas-
taava kuva.

Höyrynkehitin. Aina 100-prosenttisesti 
hygieeninen, tuore höyry takaa parhaan 
laadun ja optimaalisen höyrykyllästyk-
sen myös alhaisissa lämpötiloissa.

Dynaaminen ilmankierto. Kypsennyskaa-
pin muoto jakaa lämmön aina optimaali-
sella tavalla, samalla kun tehokas, ener-
giaa säästävä siivikko säätää tuulettimen 
pyörimissuunnan ja nopeuden aina kulloi-
senkin raaka-aineen mukaan. Ruoan laa-
tu pysyy parhaana mahdollisena, myös 
silloin kun kaappi on täynnä. Tuulettimen 
siivikon pikalukitus huolehtii turvallisuu-
destasi pysäyttämällä siivikon heti, kun 
ovi avataan. | 11
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Metos selfCooking Center  
5 senses koodi Mitat mm sähköliitäntä 
MSCC 5S 61  4242010 847x771x782  400V 3N~ 11 kW 16A  
MSCC 5S 61/ 5 4242012 847x771x782  400V 3N~ 11 kW 16A  
MSCC 5S 61/ 5 Bake 4242014 847x771x782  400V 3N~ 11 kW 16A  
MSCC 5S 61 Sous-vide 4242026 847x771x782  400V 3N~ 11 kW 16A  
MSCC 5S 61 3x2 paistomittari 4242025 847x771x782  400V 3N~ 11 kW 16A  

Metos selfCooking Center 101

Metos selfCooking Center 61

●	 kypsennystila GN 1/1 (lyhyt sivu edellä)
●	 toimitus sisältää irrotettavat GN-johteet
●	61/5 Bake -mallissa 5 johdetta leivinpellille 400x600 mm
●	Sous-vide mallissa on ohutneulainen paistomittari
●	3x2 paistomittari-mallissa on kolme mittaria kahdella mittauspisteellä

Metos selfCooking Center 201

●	kypsennystila GN 1/1 (lyhyt sivu edellä)
●	astioiden lukitustangot edessä ja takana
●	johdeväli 63 mm (20-johteinen), 74 mm (17-johteinen),  

80 mm (16-johteinen), 84 mm (15-johteinen), 
●	201/ 16 Bake -mallissa 16 johdetta leivinpellille 400x600 mm
●	Sous-vide mallissa on ohutneulainen paistomittari
●	3x2 paistomittari-mallissa on kolme mittaria kahdella mittauspisteellä

Ainutlaatuisen malliston pienin koko. Sopii 1/1-, 1/2-, 1/3-, 2/3- ja 2/8-GN-astioille. Johdevä-
li 68 mm. Kapasiteetti vakiojohteilla 6xGN1/1 (40 mm tai 65 mm tuotteesta riippuen). 61/5 
ja 61/5 Bake -malleissa 5 johdetta, johdeväli 85 mm. Asennetaan usein lisävarusteena saa-
tavalle jalustalle. Kaksi 61 -mallia tai yksi  61 ja yksi 101 (alapuolelle) voidaan asentaa pääl-
lekkäin CombiDuo -asennussarjan avulla. 

●	 kypsennystila GN 1/1 (lyhyt sivu edellä)
●	 toimitus sisältää irrotettavat GN-johteet
●	101/8 Bake -mallissa 8 johdetta leivinpellille 400x600 mm
●	Sous-vide mallissa on ohutneulainen paistomittari
●	3x2 paistomittari-mallissa on kolme mittaria kahdella mittauspisteellä

Sopii 1/1-,1/2-, 1/3-, 2/3- ja 2/8-GN-astioille. Johdeväli 68 mm. Kapasiteetti vakiojohteilla 10 
x GN1/1 (40 mm tai 65 mm tuotteesta riippuen). 101/8 ja 101/8 Bake -malleissa 8 johdetta, 
johdeväli 85 mm. Asennetaan usein lisävarusteena saatavalle jalustalle. Kaksi 61-mallia tai 
yksi  61 ja yksi 101 (alapuolelle) voidaan asentaa päällekkäin CombiDuo -asennussarjan avulla. 

GN 1/1 -kypsennysvaunu omilla pyörillä, sopii 1/1-,1/2-, 1/3-, 2/3- ja 2/8-GN-astioille. Joh-
deväli 63, 74, 80 tai 84 mm. Kapasiteetti johteiden määrän mukaan. Yksi kypsennysvaunu 
sisältyy toimitukseen. Vaunussa tuplapyörät, joista kahdessa lukitus, irrotettava työntökah-
va sekä valumavesikaukalo.

Asennuskuvat s. 

Metos selfCooking Center  
5 senses koodi Mitat mm sähköliitäntä 
MSCC 5S 101  4242050 847x771x1042 400V 3N~ 18,6 kW 32A 
MSCC 5S 101/ 8 4242052 847x771x1042 400V 3N~ 18,6 kW 32A 
MSCC 5S 101/ 8 Bake 4242054 847x771x1042 400V 3N~ 18,6 kW 32A 
MSCC 5S 101 Sous-vide 4242064 847x771x1042 400V 3N~ 18,6 kW 32A 
MSCC 5S 101 3x2 paistomittari 4242067 847x771x1042 400V 3N~ 18,6 kW 32A 

Metos selfCooking Center  
5 senses koodi Mitat mm sähköliitäntä 
MSCC 5S 201/20  4242082 879x791x1782  400V 3N~ 37 kW 63A  
MSCC 5S 201/15  4242088 879x791x1782  400V 3N~ 37 kW 63A  
MSCC 5S 201/16  4242089 879x791x1782  400V 3N~ 37 kW 63A  
MSCC 5S 201/17  4242094 879x791x1782  400V 3N~ 37 kW 63A  
MSCC 5S 201/16 Bake 4242098 879x791x1782  400V 3N~ 37 kW 63A  
MSCC 5S 201/20 Sous-vide 4242091 879x791x1782  400V 3N~ 37 kW 63A  
MSCC 5S 201/20 3x2 paistomittari 4242081 879x791x1782  400V 3N~ 37 kW 63A  

Metos SelfCooking Center 
5 Senses 61

Metos SelfCooking Center 
5 Senses 101

Metos SelfCooking Center 
5 Senses 201

Myös kaasumallit saatavilla.
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Metos selfCooking Center 

Suuri kapasiteetti pieneen tilaan. Sopii GN 2/1- tai GN1/1-astioille. Johdeväli 68 mm. 
Kapasiteetti 6 x GN2/1 (40 mm tai 65 mm tuotteesta riippuen) tai 12 x GN1/1 (40 
mm tai 65mm tuotteesta riippuen). Asennetaan usein lisävarusteena saatavalle ja-
lustalle. Kaksi 62-mallia tai yksi  62 ja yksi 102 (alapuolelle) voidaan asentaa päällek-
käin CombiDuo -asennussarjan avulla.

Sopii GN 2/1- tai GN1/1-astioille. Johdeväli 68 mm. Kapasiteetti 10 x GN2/1 (40 mm 
tai 65 mm tuotteesta riippuen) tai 20 x GN1/1 (40 mm tai 65 mm tuotteesta riippu-
en). Asennetaan usein lisävarusteena saatavan jalustan päälle. Kaksi laitetta voidaan 
asentaa päällekkäin CombiDuo-asennussarjan avulla. Yhdistelmävaihtoehdot: yläpuo-
lelle: 62, alapuolelle 62 tai 102.

Metos selfCooking Center 202

Metos selfCooking Center 102

Metos selfCooking Center 62

●	 sama kapasiteetti kuin mallissa 201!
●	 kypsennystila GN 2/1 (pitkä sivu edellä)
●	 toimitus sisältää irrotettavat johteet
●	 lisävaruste: johteet  8 x GN 2/1 65 mm, johdeväli 85 mm

●	 kypsennystila GN 2/1 (pitkä sivu edellä)
●	 toimitus sisältää irrotettavat johteet
●	 lisävaruste: johteet  5 x GN 2/1 65 mm, johdeväli 85 mm

GN 2/1-kypsennysvaunu omilla pyörillä, sopii GN 2/1- tai GN1/1-astioille. Johdeväli 
63 mm tai 84 mm. Kapasiteetti 20-johteinen 20 x GN2/1-40 mm tai 10 x GN2/1-65 
mm tai 40 x GN1/1-40 mm tai 20 x GN1/1-65 mm; 15-johteinen 15 x GN2/1-65 mm 
tai 30 x GN1/1-65 mm. Yksi kypsennysvaunu sisältyy toimitukseen. Vaunussa tup-
lapyörät, joista kahdessa lukitus, irrotettava työntökahva sekä valumavesikaukalo.

●	 kypsennystila GN 2/1 (pitkä sivu edellä)
●	yksi kypsennysvaunu sisältyy toimitukseen
●	astioiden lukitustangot edessä ja takana
●	 johdeväli 63 mm (20-johteinen), 84 mm (15-johteinen)

Asennuskuvat s. 

Metos selfCooking Center  
5 senses koodi Mitat mm sähköliitäntä 
MSCC 5S 102  4242074 1069x971x1042  400V 3N~ 36,7 kW 63A  

Metos selfCooking Center  
5 senses koodi Mitat mm sähköliitäntä 
MSCC 5S 62  4242042 1069x971x782  400V 3N~ 21 kW 32A  

Metos selfCooking Center  
5 senses koodi Mitat mm sähköliitäntä 
MSCC 5S 202/20  4242092 1084x996x1782  400V 3N~ 65,5 kW 100A  
MSCC 5S 202/15  4242096 1084x996x1782  400V 3N~ 65,5 kW 100A  
Myös muita vaunukokoja saatavana.

Metos SelfCooking Center 
5 Senses 62

Metos SelfCooking Center 
5 Senses 102

Metos SelfCooking Center 
5 Senses 202

Myös kaasumallit saatavilla.
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61 E/G

61 E

62 E/G

62 E

61 G

61 G

62 G

62 G

61 E/G

101 E

62 E/G

102 E

Metos systeM rational -JalUstat

CombiDuo-paketti koodi 
61E/G - 61/101E standard rullat 4242360 
62E/G - 62/102 E standard rullat 4242366 
61G -  61G standard rullat 4242372 
62G - 62G standard rullat 4242378 
61E/G - 61/101E 150mm jalat 4242362 
62E/G - 62/102E 150mm jalat 4242368 
61G - 61/G 150mm jalat 4242374 
62G - 62G 150mm jalat 4242380 
Asennustarvikesarja 4242480 

Jalustat koodi  
Jalusta RS-14 ROMP/61-101 4242300 GN-johteet 
Jalusta RS-1/61-101 4242308 hylly 
Jalusta RS-1/62-102 4242320 hylly 
Jalusta RS Combi-Duo 61+61 4242322 korkeus 210 mm 
Jalusta RS Combi-Duo 62+62 4242324 korkeus 210 mm 
Jalusta RS-14 BAKE/61-101 4242305 leipomopeltijohteet 

seinäteline  koodi  
Seinäteline 61  4242299 61-malleille 

Catering koodi  
Catering kit 4242440  
Catering-vaunu 4242441  

Metos-jalusta johteilla tai pohjahyllyllä. Kahden päällekkäin asennetun laitteen 
alla voidaan käyttää matalaa jalustaa (CombiDuo). CombiDuo-jalustan korke-
us on 210 mm. 61-malli voidaan asentaa myös seinähyllylle.

Catering Kit sisältää kehikon kahvoilla ja rst-jalat. Kahvoista uunia on helppo 
liikutella. Catering-vaunu on tarkoitettu vain catering kitillä varustetun uunin 
liikuttamiseen.

CombiDuo-varustepaketti sisältää kaikki asennukseen tarvittavat osat sekä 
laitteiden väliin että alemman laitteen alle (matala jalusta erikseen). Kolme 
vaihtoehtoa alemman laitteen alle: rullat (standard), 150 mm jalat tai pyörät. 
Pinottaessa kahta 6-johteista laitetta, suosittelemme alle 260 mm korkeaa 
CombiDuo-jalustaa. Tällöin on valittava CombiDuo-paketti 150 mm jaloilla.

Jalusta RS-14 ROMP/61-101 

Jalusta RS-1/61-101

Catering-kuljetusalusta

CombiDuo-vaihtoehdot  E=sähkömalli, G=kaasumalli

erikoisJohteet

erikoisjohteet   
Johteet 5 x GN 1/1 65 mm 4242400 mallille 61, johdeväli  85 mm 
Johteet 8 x GN 1/1 65 mm 4242402 mallille 101, johdeväli  85 mm 
Johteet 5 x GN 2/1 65 mm 4242404 mallille 62, johdeväli  85 mm 
Johteet 8 x GN 2/1 65 mm 4242406 mallille 102, johdeväli  85 mm 
leivonta ja pizza-johteet   
Johteet 5 x 400x600 mm tai 2 x GN1/1 4242412 mallille 61, johdeväli 85 mm 
Johteet 8 x 400x600 mm tai 3 x GN1/1 4242414 mallille 101, johdeväli 85 mm 



siirtovaunu siirtojohteikolle  koodi  
Siirtovaunu 61/101  4215085  
Siirtovaunu 62/102  4215092  
Siirtovaunu CombiDuo 61/101  4215102  
Siirtovaunu CombiDuo 62/102  4215127  

Metos koodi   
Siirtojohteikko 61 4215007 johdeväli 64 mm  
Siirtojohteikko 61/5 4215253 johdeväli 80 mm  
Siirtojohteikko 101 4215021 johdeväli 64 mm  
Siirtojohteikko 101/8 4215176 johdeväli 80 mm  
Siirtojohteikko 62 4215039 johdeväli 64 mm  
Siirtojohteikko 102 4215046 johdeväli 64 mm  
Ohjainkiskot 61/101 4242394   
Ohjainkiskot 62/102 4242396   

kypsennysvaunu 201 koodi  Mitat mm 
Kypsennysvaunu 201/20 4214645 johdeväli 63 mm 522x774x1718 
Kypsennysvaunu 201/15 4214652 johdeväli 84 mm 522x774x1718 
Kypsennysvaunu 201/16 4215937 johdeväli 80 mm 522x774x1718 
Kypsennysvaunu 201/16 Bake 4214655 johdeväli 82 mm 522x774x1718 
Kypsennysvaunu 201/17 4215995 johdeväli 74 mm 522x774x1718 

kypsennysvaunu 202 koodi  Mitat mm 
Kypsennysvaunu 202/20 4214677 johdeväli 63 mm 772x938x1717 
Kypsennysvaunu 202/15 4214684 johdeväli 84 mm 772x938x1717 
Kypsennysvaunu 202/16 4214686 johdeväli 80 mm 772x938x1717 
Kypsennysvaunu 202/17 4214688 johdeväli 74 mm 772x938x1717 

kyPsennysVaUnUt, siirtoVaUnUt Ja ohJainkiskot

Johdeväli 20-johteisessa vaunussa on 63 mm ja 15-johteisessa vaunussa 85 mm. 
Kypsennysvaunussa irrotettava työntökahva, jonka avulla täysinäistä vaunua on helppo 
liikutella. Vaunu on helppo työntää kypsennystilaan ohjainkiskojen avulla. Lattiamallisissa 
vaunuissa on valumavesikaukalo, joka estää nesteiden valumisen lattialle. 

Ohjainkiskot tarvitaan siirtojohteikkojen 61, 101, 62 ja 102 kanssa. Kypsennysvaunupaketti 
(vain tehdastilauksena laitteen kanssa) sisältää kypsennysvaunun ja ohjainkiskot. 

Kypsennysvaunuissa 201 ja 202 on neljä kaksoispyörää, joista kaksi on lukittavia, irrotettava 
työntökahva, valumavesikaukalo sekä lukitustangot astioille edessä ja takana.

Kypsennysvaunu 201/15

Siirtovaunu 61/101
Siirtojohteikko 101, siirtovaunu 
61/101 ja lautasvaunu 101. Siirtojohteikko 101 Ohjainkiskot



   Max. annoksen  
lautasvaunu koodi kapasiteetti korkeus mm 
Lautasvaunu 61 4215179 15 lautaselle 72 
Lautasvaunu 61 4214892 20 lautaselle 53 
Lautasvaunu 101 4214902 32 lautaselle 53 
Lautasvaunu 101 4222013 26 lautaselle 70 
Lautasvaunu 101* 4214927 24 lautaselle 70 
Lautasvaunu 62 4215180 24 lautaselle 82 
Lautasvaunu 62 4214934 34 lautaselle 63 
Lautasvaunu 102 4215181 42 lautaselle 82 
Lautasvaunu 102 4214941 52 lautaselle 65 

   Max. annoksen
lautasvaunu koodi kapasiteetti korkeus mm 
Lautasvaunu 201 4214959 60 lautaselle 55 
Lautasvaunu 201 4214966 50 lautaselle 70 
Lautasvaunu 202 4222014 120 lautaselle 55 
Lautasvaunu 202 4214973 100 lautaselle 68 
Lautasvaunu 202 4214998 84 lautaselle 82 

laUtasVaUnUt Bankettiin

lämpöhuppu koodi 
Lämpöhuppu 61 4214821 
Lämpöhuppu 101 4214839 
Lämpöhuppu 62 4214846 
Lämpöhuppu 102 4214853 
Lämpöhuppu 201 4214878 
Lämpöhuppu 202 4214885 

Lautasvaunujen avulla valmiit näyttävät annokset voidaan viimeistellä ja 
lämmittää lautasilla. Viimeistelyn (Finishing) jälkeen vaunu peitetään läm-
pöhupulla ja siirretään tarjoilupisteeseen. Lautasten maksimihalkaisija 31 
cm. Kysy myös muita kapasiteettivaihtoehtoja. Lautasvaunu on saatavilla 
kaikkiin kokoluokkiin. Malleja 61, 101, 62 ja 102 siirretään siirtovaunun avul-
la. Varmista aina lautasten sopivuus lautasvaunuun.

Lämpöhuppu pitää lautasannokset kuumana vähintään 20 minuuttia, 
GN-astiat huomattavasti kauemmin. Lämpöhuppu tekee kypsennys- 
tai lautasvaunusta siirrettävän lämpökaapin. Helppo pitää puhtaana, vie 
säilytettäessä vähän tilaa.

Lämpöhuppu 201

Finishing-paketti 61, 101, 62, 102: lautasvaunu, lämpöhuppu ja siirtovaunu. 
Huom! Ohjainkiskot tilattava erikseen. Finishing -paketti 201, 202: 
lautasvaunu ja lämpöhuppu.

finishing-paketti koodi 
61 (20) 4215864 
101 (26) 4215182 
101 (32) 4215871 
62 (34) 4215889 
102 (52) 4215896 
201 (50) 4215183 
201 (60) 4215906 
202 (100) 4215913 

Lautasvaunu 201

Lautasvaunu 101

*kuvuille, max. halkaisija 265 mm, kork. 50 mm

PinnaVaUnU
koristelupinnavaunu koodi Mitat mm 
400x600 pelti, 18 johdetta 4570986 450x600x1850 
Pinnavaunun suojahuppu 4570661  



leivonta ja paahto koodi  
Annospaistopelti Multibaker 4215310  
Muffinssivuoka GN 1/1 4215177 silikoni 
Muffinssivuoka GN 2/1 4215178 silikoni 
Leivonta- ja ruskistuspelti  GN 1/1 4214733 alumiini, Trilax 
Leivonta- ja ruskistuspelti  GN 2/1 4222023 alumiini, Trilax 
Rei´itetty leivontapelti  GN 1/1 4214726 alumiini, Trilax 

Paisto & pizza koodi  
CombiFry-paistokori 1/1 50 mm 4193829  
CombiFry-paistokori 1/2 50 mm 4193811  
CombiGrill-ritilä GN 1/1 4193995 Trilax 
Uuniperunaritilä GN 1/1 4215175 alumiini, non-stick 
Ribs-ritilä GN 1/1 4215189  
Superspike-kanaritilä H8 4157732 8 broilerille à 1,3 kg 
Superspike-kanaritiläpari H12 4215171 12 broilerille à 1,0 kg 
Grillaus- ja pizzapelti GN 1/1 4215309 alumiini, Trilax 
Grillaus- ja pizzapelti 400x600 mm 4215329 alumiini, Trilax 
Pizzanpaistoalusta Pizza dish 4215311  
Paisto- ja leivontapannu ø250 mm 4215480 2 kpl ja kehys 
Paisto- ja leivontapannu ø160 mm 4215476 4 kpl ja kehys 
Grillaus- ja paahtopelti 4215322 alumiini, Trilax 

graniittiemaloidut koodi  
Graniittiemaloitu GN 2/1 20 mm 4222020  
Graniittiemaloitu GN 2/1 40 mm 4222021  
Graniittiemaloitu GN 2/1 60 mm 4222022  
Graniittiemaloitu GN 1/1 20 mm 4154851  
Graniittiemaloitu GN 1/1 40 mm 4154869  
Graniittiemaloitu GN 1/1 60 mm 4154876  
Graniittiemaloitu GN 1/2 20 mm 4193804  
Graniittiemaloitu GN 1/2 40 mm 4193794  
Graniittiemaloitu GN 1/2 65 mm 4193787  

erikoisastiat Ja MUUt lisÄVarUsteet

Graniittiemaloidut astiat CombiFry-paistokori

Uuniperunaritilä

Superspike-kanaritiläRibs-ritilä

Varrasteline ja vartaatGrillaus- ja paahtopelti

MuffinssivuokaAnnospaistopelti

Grillaus- ja pizzapelti Paisto- ja leivontapannu

Metos grill & tandoori -vartaat koodi  
Varrasteline MSCC 61, 101, 201 4215467   
Varrasteline MSCC 62, 102, 202 4215468   
Varras, pyöreä, Ø 5 mm  4215470   
Varras, pyöreä, Ø 8mm  4215471   
Varras, kantikas,  5 mm  4215472   
Varras, kantikas, 8mm  4215473   
Varras, latta, 4 x 10 mm  4215474   
Vartaat toimitetaan 3 kpl pakkauksessa.

CombiGrill-ritilä 

leivonta 400 x 600  koodi  
Rei´itetty leivontapelti 400x600 4131253 alumiini, non-stick 
Leivontapelti 400x600 4131255 alumiini, sileä 
Rei´itetty patonkipelti 400x600 4131257 alumiini, non-stick, 5 uraa 

Leivontapelti 
Alumiini sileä

Rei´itetty patonkipelti  
Alumiini Non-Stick

Rei´itetty leivontapelti 
Alumiini Non-Stick



selfCooking Center koodi 
Puhdistusainetabletti 100 kpl 4214701 
CleanJet Care -huuhteluainetabletti 100 kpl 4215796 
Huuhteluainetabletti 50 kpl 4214719 

Combimaster  (2004 ->) koodi 
Grillinpuhdistusaine 10 l 4194477 
Erikoishuuhteluaine 10 l 4194484 
Kalkinpoistoaine 10 l 4215504 
Pumppu kalkinpoistoaineelle 4214691 
Painesuihkupullo 4131903 

CPCM CleanJet (<- 2004)  koodi 
CleanJet -erikoispesuaine 4194702 

PUhDistUs- Ja hoitotUotteet

CleanJet Care -tabletti

Painesuihkupullo 

Puhdistusainetabletti

Grillinpuhdistusaine

UltraVent -huuva

VarioSmoker -savustin

Metos koodi 
Kitchen management system -ohjelma 4242430 
USB-muistitikku prosessien ja lämpötilatietojen siirtämiseen 5744612 

kitChen ManageMent systeM

UltraVent Ja rasVankerÄys

Metos koodi sähköliitäntä 
UltraVent-huuva mallille 61E/101E 4242450 230V 1N~ 0,45kW 16A 
UltraVent-huuva mallille 61G/101G 4242452 230V 1N~ 0,45kW 16A 
UltraVent-huuva CombiDuo 61E/101E 4242454 230V 1N~ 0,45kW 16A 
UltraVent-huuva mallille 62E/102E 4242456 230V 1N~ 0,45kW 16A 
UltraVent-huuva mallille 201E 4242458 230V 1N~ 0,45kW 16A 
UltraVent Plus -huuva 61E/101E 4242460 230V 1N~ 0,45kW 16A 
UltraVent Plus -huuva CombiDuo 61E/101E 4242462 230V 1N~ 0,45kW 16A 
UltraVent Plus -huuva 62E/102E 4242464 230V 1N~ 0,45kW 16A 
UltraVent Plus -huuva 201E 4242466 230V 1N~ 0,45kW 16A 
Rasvankeräysastia GN 1/1-40 4215952  
Rasvankeräysastia GN 2/1-40 4215192  

saVUstin

Metos  koodi 
VarioSmoker -savustin SCC 4215496 



Metos selfCooking Center 

Bake-malli

Sous-vide -malli

3 paistomittarin malli

Bake-mallit	toimitetaan	erityisellä	johteikolla,	johon	mahtuu	
leipomopelti	kooltaan	400x600	mm.	Johdeväli	on	80	mm	
ja	johteet	ovat		L-muotoisia.	Leipomotuotteille	suunniteltu	
ilmanohjauspelti	takaa	kaikkien,	myös	herkempien	
leipomotuottedien		täydellisen	paistotuloksen.	Johteikko	on	
irrotettavissa	ja	se	voidaan	vaihtaa	lisävarusteena	saatavaan	
GN-astioille	sopivaan	johteikkoon,	jos	ja	kun	uunia	halutaan	
käyttää	normaaliin	ruokatuotantoon.

Sous-vide	versiossa	on	erityinen	ohuella	neulalla,	yhdellä	
mittauspisteellä		varustettu	paistomittari.	Mittari	on	helppo	
työntää	vakuumipussin	läpi	tuotteen	keskelle.	Sous-vide	
anturilla	vain	ne	prosessit	ovat	käytössä,	joihin	sous-vide	
kypsennystoiminta	on	sopiva.	Luonnollisesti	toimitukseen	
kuuluu	myös	vakiona	6-mittauspisteen	paistomittari.

Mittareitten	pistoke	on	oven	vasemmalla	puolella.

3	paistomittarin	versiossa	on	kolme	mittaria	joissa	
kussakin	2	mittauspistettä.	Kolmea	tuotetta	voidaan	ohjata	
samanaikaisesti	riippumatta	siitä	paistatko	niitä	yhden	
kerrallaan	vai	useampia	eri	aikaan.	Lopputulos	on	aina	
täydellinen.	Paistomittarit	ovat	merkitty	ja		selkeästi	eri	värisiä,	
joten	niiden	kanssa	työskentely	on	mukavaa.	Sopii	hyvin	
iLevelControl	-toimintoon.

Voit	käyttää	luonnollisesti	myös	vakiona	toimitettavaa	6	
mittauspisteen	paistomittaria.	Kaikkien	paistomittareitten	
pistoke	on	oven	vasemmmalla	puolella.	Mittareitten	teline	
kiinnitetään	uunin	kylkeen	vasemmalle	sivulle.
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