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METOS SELFCOOKINGCENTER

Ideat muuttavat maailmaa.
Toiveesi ajaa meitä eteenpäin.

Uusi XS-malli

Tehtävämme on kehittää ratkaisuja, joilla sinä voit toteuttaa ideasi.
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Parhaitakin ideoita voi vielä parantaa.
Yhdistelmäuunista SelfCooking Centeriin.

Tehtävämme on auttaa ammattikeittiöitä menestymään. Tämä tarkoittaa myös
parasta kypsennyslaitetta, joilla sinä voit toteuttaa sinulle merkitykselliset
ruoanvalmistusideasi. Ratkaisua, joka kypsentää ruoan joka kerta juuri sellaiseksi
kuin sinä haluat. Työkalua, jonka käyttö on helppoa, ja joka vapauttaa sinut
rutiinitöistä, jotta sinulle jää enemmän aikaa oleellisille asioille ja itsellesi.
Ratkaisu, joka vähentää turhaa kiirettä – ja on ennen kaikkea kannattava
investointi.
Metos SelfCooking Center on kuin aisteilla varustettu älykäs kypsennysjärjestelmä.
Se on paljon enemmän kuin vain yhdistelmäuuni. Se havainnoi, tunnistaa,
ajattelee eteenpäin, oppii ja jopa kommunikoi kanssasi, kuin paras ystävä, joka
seisoo vierelläsi – aina.
Aikaisemmin keittiössä tarvittiin erilaiseen kypsentämiseen: uuneja, pannuja,
höyrykeittimiä ja rasvakeittimiä, joiden käyttö vaati paljon aikaa ja työtä, jotta
niillä sai valmistettua hyvän aterian. Metos SelfCooking Center on yksi ja
ainoa kypsennyslaite, jolla voit valmistaa täyden ateriakokonaisuuden. Metos
SelfCooking Center sopii jokaiseen keittiöön.
Noin neliömetrin kokoisessa tilassa voit grillata, paistaa, leipoa, höyryttää,
hauduttaa tai ryöpätä – ja kaikkea tätä voit tehdä riippumatta siitä valmistatko
lihaa, kalaa, kanaa, kasviksia, munatuotteita, leivonnaisia tai jälkiruokia. Eikä
silläkään ole väliä valmistatko ruokaa 30:lle vai tuhansille asiakkaillesi.

Höyrykypsennys

Kiertoilmakypsennys

Yhdistelmäkypsennys

Ainutlaatuinen. Älykäs. Hyödyllinen.
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Metos SelfCooking Center

Helposti herkullista ja terveellistä
ruokaa – ylivoimaisen edullisesti.
Tavoitteemme on auttaa ja helpottaa työtäsi. Siksi Self
Cooking Centerissä on neljä älykästä toiminnallista ratkaisua,
jotka tukevat työsi korkeaa laatua, helppoutta ja tehokkuutta.
Luonnollisesti voit käyttää SelfCooking Centeriä myös
perinteisesti ja manuaalisesti. Myös tällöin kaikilla
kypsennystavoilla kypsennysolosuhteita ohjataan tarkasti
valintojesi mukaisesti.

Helppoa, älykästä
kypsennystä
iCookingControl
Valitse tuote, määrittele haluamasi lopputulos –
valmis! iCookingControl kypsentää tuotteesi juuri
sellaiseksi kuin sinä olet määritellyt, joka kerta ja
käyttäjästä riippumatta. Se tunnistaa täyttöasteen sekä
tuotteen koon ja ominaisuudet ja säätää ja ylläpitää
kypsennysolosuhteet ihanteellisina kypsennyksen
alusta loppuun asti.

Tarkasti kontrolloidut
olosuhteet laadun
varmistamiseksi
HiDensityControl®
Tarkat sensorit mittaavat kypsennysolosuhteita joka
sekunti ja optimoivat energiansyötön kypsennettävän
ruoan tarpeen mukaan. Energia siirretään tasaisesti
jokaiselle kypsennystasolle, jolloin tuloksena
on terveellinen ja korkealaatuinen ruokatuote
mahdollisimman pienellä energiankulutuksella.

Kypsennä kätevästi useita
tuotteita samanaikaisesti
iLevelControl

Älykäs automaattinen
puhdistus
Efficient CareControl

iLevelControl kertoo, mitä tuotteita voidaan kypsentää
samanaikaisesti. Tämä parantaa työn tuottavuutta ja
säästää aikaa, rahaa, tilaa ja energiaa. iLevelControl
säätää kypsennysaikaa automaattisesti huomioiden
kypsennettävien tuotteiden määrän ja kypsennystilan
oven aukaisemiset. Näin tuotteet eivät kypsy liikaa, vaan
kypsennystulos on johdonmukaisesti ensiluokkainen.

Älykäs järjestelmä mittaa höyrynkehittimen
kalkkikertymää. Tämän tiedon ja kypsennystilan
likaisuuden mukaan laite suosittelee käyttäjälle
aina oikeaa ja tarpeenmukaista automaattista
puhdistusohjelmaa. Puhdas ja hyvinhoidettu
laite säilyttää toimintakuntonsa, säästää aikaa ja
ympäristöä ja vähentää laitteen ylläpitokustannuksia.

Modernia teknologiaa. Antaa paljon. Vaatii vähän.
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Valitse haluttu kypsennystulos. Täytä. Valmis.
iCookingControl.

Haluamasi kypsennystulos ei ole koskaan aikaisemmin
ollut näin helppoa saavuttaa kypsensitpä sitten kalaa,
lihaa, kanaa, leivonnaisia, munaruokia tai jälkiruokia.
Ruoat kypsennetään aina täsmälleen niin kuin sinä
haluat. Sinä määrittelet haluamasi kypsennystuloksen.
SelfCooking Center toteuttaa ideasi luotettavasti ja
tarkasti.

Sinä määrittelet haluamasi lopputuloksen. iCookingControl toteuttaa ideasi.

Määrittämäsi kypsennystulos
aina heti napinpainalluksella
käytettävissä.

Näet joka hetki miten kypsennys
etenee.

iCC Monitor valvoo kypsennystä ja kommunikoi siitä käyttäjälle.

Tarkat sensorit tunnistavat tuotteen koon ja koostumuk
sen sekä kypsennettävän tuotteen määrän ja määrit
telee näiden perusteella ihanteellisen kypsennystavan
halutun lopputuloksen saavuttamiseksi. Lämpötilaa,
höyryn määrää ja puhaltimen nopeutta säädetään joka
hetki automaattisesti juuri sopivaksi. Laitteen näyttö
kertoo käyttäjälle tekemänsä toimenpiteet, jolloin käyt
täjä tietää koko ajan, mitä kypsennyksessä tapahtuu.
iCookingControl oppii käyttäjän kypsennystapoja ja
mukauttaa omia toimintojaan niiden mukaisesti. Näin
laitteen käyttö tulee entistä helpommaksi, käyttäjän
tarvitse valvoa kypsennystä ja tuotteet kypsyvät
ensiluokkaisesti joka kerta.

Ainutlaatuista älyä, joka oppii sinulta.
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Useita tuotteita yhtä aikaa ja kaikille yksilöllinen
kypsennysaika.
iLevelControl.

iLevelControllin avulla teet à la carten esivalmistelut
tai aamiaispöydän tuotteet vaivattomasti, nopeasti ja
joustavasti. Vain noin neliömetrin vaatimassa tilassa
teet kaiken sen, mihin aikaisemmin tarvittiin useita
laitteita: pannuja, grillejä, rasvakeittimiä jne. Nyt
voit tehdä kaiken yhdellä laitteella samanaikaisesti.
SelfCooking Center näyttää käyttäjälleen, mitkä
tuotteet voi kypsentää samanaikaisesti. Jokaista
kypsennystasoa ohjataan omalla ajastimella, joka
huomioi kypsennettävien tuotteiden määrän ja
kypsennytilan oven aukaisut. SelfCooking Center
muuttaa tarvittaessa automaattisesti kunkin tason
kypsennysaikoja. Tietysti laite kertoo tästä myös
käyttäjälleen.
Kun tuote on valmis, Metos SelfCooking Center
ilmoittaa tästä selkeästi näytöllään. Erehdysten
mahdollisuudet pienenevät ja jokainen tuote kypsyy
juuri sellaiseksi kuin olet ajatellutkin.

Ylivoimaisia etuja sinulle:
•

•

•

•

Kypsennä erilaisia tuotteita samanaikaisesti:
tuotanto joustaa kysynnän mukaan ja voit säästää
jopa 70% energiaa verrattuna perinteiseen tapaan.
Jatkuva automaattinen valvonta ja
kypsennysasetusten säätö: aina korkealaatuinen
kypsennystulos
Laite ilmoittaa, mitä tuotteita voi kypsentää
samanaikaisesti: tekee käytöstä helppoa ja
virheiden määrä vähenee
Monipuoliset toiminnot: jopa 70% säästö
energiakustannuksissa

Enemmän kapasiteettia, parempi lopputulos ja vähemmän erehdyksiä.
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Leivo kuin ammattilainen.

Laatua, jota asiakkaasi arvostavat.

Leivotpa makeaa tai suolaista, pientä tai suurta, tuoretta tai
pakastettua, raakaa tai esipaistettua – SelfCooking Centerin
monipuoliset toiminnot saavat leivonnaisesi maistumaan ja
näyttämään vasta leipomosta tulleilta.

Nyt jokainen osaa leipoa kuin ammattilainen.
Ainoa mitä sinun tarvitsee tehdä on valita haluamasi loppu
tulos. SelfCooking Center valitsee tämän perusteella
käyttämällesi taikinalle parhaat paisto-olosuhteet – sopivan
kosteuden, lämpötilan ja ilmankierron.
•
•

Käytössäsi on ammattilaisten
kypsennysteknologia:
•
•
•

•
•
•
•

Ihanteelliset kohotusjaksot ja sopiva kosteus
sen tuotteen mukaan mitä valmistat
Tarkka kosteuden hallinta ja dynaaminen ilmankierto
takaavat tasaisen paistotuloksen joka johteelle
Paistomittarissa on kuusi mittauspistettä, varmistaa
loistavan paistotuloksen kaiken muotoisille ja kokoisille
tuotteille
Automaattisesti säätyvä puhallinnopeus takaa parhaat
olosuhteet myös herkille tuotteille
Hallitut kohotusjaksot tekevät tuotteista näyttäviä ja
maukkaita
Jatkuva erätuotanto: kosteutta ja kypsennysaikaa
säädetään jatkuvasti huomioiden oven aukaisut
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 tuoretta. Aina näyttävää.
7

METOS SELFCOOKINGCENTER

Asiakkaasi tunnistaa laadun. Joka päivä.
HiDensityControl®

Laadukas kypsennystulos voidaan saavuttaa vain, jos
käytettävissä on riittävästi suorituskykyä, erityisesti
silloin, kun kypsennetään suuria määriä. Patentoitu
HiDensityControl takaa riittävän suorituskyvyn
kaikissa olosuhteissa. Lämpö ja höyry siirtyvät
tehokkaasti ja tasaisesti kaikkialle kypsennystilaan,
jolloin kypsennystulos on erinomainen myös suurilla
täytöksillä.
Kypsennysolosuhteita mitataan joka sekunti ja
höyryn ja lämmön tuotantoa säädetään tarkasti
tarpeen mukaan. Lopputuloksena on erinomainen
kypsennystulos mahdollisimman energiatehokkaasti.

Ylivoimaisia etuja sinulle:
•
•
•
•

Dynaaminen ilmankierto: tasainen
kypsennystulos kaikilla johdetasoilla
Aktiivinen kosteudenpoisto kypsennystilasta:
pinnalta rapeat tuotteet helposti
100% kylläinen höyry: herkätkään tuotteet
eivät kuivu
Maksimilämpötila +300 °C: perinteisen
grillin raidat tuotteiden pintaan saadaan
aikaan helposti jopa suurilla täytöksillä.
Lyhyt esilämmitysaika ja siksi myös alhainen
energiankulutus.

Tuoretta höyryä: tarkka lämpötilanhallinta ja kylläinen höyry takaavat
parhaan mahdollisen kypsennyslaadun ja ravintoaineiden säilymisen.
Vedenpehmennintä ei tarvita.

Aktiivinen kosteudenpoisto kypsennystilasta:

Kosteutta
poistetaan kypsennystilasta automaattisesti aina tarvittaessa. Näin
tuotteisiin saadaan haluttu rapeus.

Dynaaminen ilmankierto: Suorituskykyinen puhallinpyörä säätää
pyörimisnopeuttaan ja pyörimissuuntaa kypsennettävän tuotteen ja
tavoiteltavan lopputuloksen vaatimusten mukaisesti.

Älykäs kosteudenhallinta: huomioi

myös ruoasta itsestään
vapautuvan kosteuden. Kosteustasoa voidaan ohjata 1% tarkkuudella.
Näin tuotteet kypsyvät mehukkaiksi.

Tehokas. Herkkä. Tarkka.
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Automaattinen puhdistus ja kalkinpoisto.
Efficient CareControl.

SelfCooking Center huolehtii oman höyrynkehittimensä
kalkinpoistosta automaattisesti aina tarvittaessa. Kypsennys
tilan puhdistamiseksi laite suosittelee käyttäjälleen aina sopivaa
automaattista puhdistusohjelmaa toteutuneen käytön mukaan.
Näin puhdistusaineita kuluu vain tarpeellinen määrä.
Voit ajoittaa puhdistuksen haluttuun ajankohtaan, jolloin
SelfCooking Center muistuttaa sinua ajankohdasta. Voit jättää
laitteen puhdistamaan itse itsensä esimerkiksi yön aikana.
Et tarvitse kalliita ja huoltoa vaativia vedenpehmentimiä. Uusi
Efficient CareControl kuluttaa vielä jopa 30% vähemmän
sähköä ja vettä kuin edeltävä malli. Säästät siis merkittävästi
kustannuksia verrattuna käsintehtävään puhdistukseen.
Automaattinen puhdistus kätevillä pesutableteilla parantaa
myös työturvallisuutta.

Ylivoimaisia etuja sinulle:
•
•

•
•

Kätevä kiinteä pesuainetabletti: parempi työturvallisuus
kuin nestemäisiä puhdistusaineita käytettäessä
Automaattinen puhdistusohjelman suositus käyttäjälle
laitteen likaisuuden mukaan: autta sinua vähentämään
ylläpitokustannuksia
Automaattinen kalkinpoisto: vältät kalkinpoiston ja
vedenpehmennyksen aiheuttamat muut kustannukset
Mahdollisuus luoda asiakaskohtainen
puhdistussuunitelma: puhdas, hygieeninen ja
toimintavarma laite aina käyttövalmiina

Tehokas. Hygieeninen. Turvallinen.
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Teknologiaa jolla teet enemmän.
Yksityiskohdissa on eroja.

LED-valaistus ja paistotason
signaalivalo
Uusi energiaa säästävä LED-valaistus, joka
osoittaa jopa oikean paistotason (lisävaruste).
Tasaisen, tehokkaan valaistuksen ansiosta
näet helposti, miltä tuotteet näyttävät.
iLevelControl-toiminnossa vilkkuva valo
osoittaa käyttäjälle, mille kypsennystasolle
tuote pitää laittaa tai ottaa pois, mikä tekee
käytöstä entistäkin helpompaa.

+300 °C maksikypsennyslämpötila
Jopa +300-asteen lämpötilaa voidaan käyttää
jatkuvana toimintona, jonka ansiosta voit
grillata erittäin suuriakin määriä kerralla
ilman, että teho loppuu kesken.
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Energiankulutusmittari vakiovarusteena

Etäkäyttö

SelfCooking Center tietää jokaisen yksittäisen
kypsennysprosessin energiankulutuksen sekä
koko päivän yhteenlasketun energiankulutuksen. Tiedot on luettavissa laitteen näytöltä tai
ladattavissa USB-tikulle.

Jos SelfCooking Center on kytketty verkkoon,
sitä voi käyttää ja sen toimintoja voidaan
valvoa älypuhelimella. Tiedät, mitä tapahtuu,
vaikka et itse olisikaan paikalla.

GN-astiat kypsennystilaan lyhyt sivu
edellä

Ovessa kolmikerroksinen lasi

Kun GN-astioita käytetään lyhyt sivu edellä,
ovi on kapea, joka pienentää energiahukkaa
ovea avattaessa (esimerkiksi à la carte
-tuotanto). Kapea ovi säästää myös tilaa.
Pieniä määriä kypsennettäessä GN1/3 ja
GN2/3 -astiat voidaan laittaa suoraan johteille,
ritilää ei tarvita astian alle.

Kolmikerroksinen erikoisheijastepinnoitettu
lasi minimoi lämpöhäviön ja pienentää
energian kulutusta 10% verrattuna edelliseen
malliin. Kaikki lasipinnat on helppo pitää
puhtaana.

Puhdasta höyryä höyrynkehittimestä
Puhdasta höyryä tuottava höyrynkehitin
on välttämätön tavoiteltaessa laadukasta
lopputulosta höyrykypsennyksessä. Kylläisen
höyryn tila saavutetaan myös alhaisissa
lämp ötilois s a, k uten haudutuk se s s a.
Höyrynkehitin puhdistetaan automaattisesti
pesuohjelmien yhteydessä, joten kallista
vedenpehmennintä ei tarvita.

Älykäs kypsennysmittari, jossa kuusi
mittauspistettä
Vaikka kypsennysmittarin kärki ei olekaan
k ypsennettävä tuotteen keskipisteessä,
tuotteen kylmin piste saadaan mitattua. Näin
varmistetaan haluttu kypsennystulos joka
kerta.

ClimaPlus Control®
ClimaPlus Control -kosteudenhallinta pitää
kypsennystilan kosteuden prosentin tarkkuu
della oikeana poistaen automaattisesti liian
kosteuden tai lisäämällä kosteutta tuottamalla
höyryä. Tämän ansiosta suuretkin täytökset
ja tuotteet saadaan kypsennettyä rapeiksi,
grillatun näköisiksi ja silti mehukkaiksi.

Kypsennysmittarin tuki

Sisäänkelautuva käsisuihku

Kypsennysmittarin käyttö on vaivatonta myös
nestemäisten, pehmeiden tai pienten tuotteiden kypsennyksessä.

Pikainen kypsennystilan huuhtelu, deglasee
raus tai veden lisääminen ruokaan on nopeaa
ja helppoa. Integroitu, automaattinen sisään
kelaus ja automaattinen vedenkatkaisu
tekevät käytöstä turvallista ja hygieenistä.

Keskipakovoimaan perustuva
rasvansuodatin

Dynaaminen ilmankierto

Ei vaihdettavaa tai puhdistettavaa rasvan
suodatinta, mutta siitä huolimatta kypsen
nystilan ilma pysyy puhtaana ja tuotteiden
maut hyvinä.

Kypsennystilan geometrinen muoto ja tehokas
puhallinpyörä kierrättävät ilmaa tasaisesti
ja tehokkaasti. Puhalluksen älykäs ohjaus
muuttaa puhallinpyörän pyörimissuuntaa ja
nopeutta automaattisesti kypsennettävällä
tuotteelle sopivaksi. Tehokas jarru pysäyttää
puhallinpyörän parissa sekunnissa, mikä
vähentää energianhukkaa ja parantaa
t yötur vallisuut ta k ypsennystilan ovea
avattaessa.
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Bake-malli
Bake-mallit toimitetaan erityisellä johteikolla, johon mahtuu
400x600 mm leipomopelti. Johdeväli on 80 mm ja johteet ovat
L-muotoisia. Leipomotuotteille suunniteltu ilmanohjauspelti takaa
myös herkempien leipomotuottedein täydellisen paistotuloksen.
Johteikko on irrotettavissa ja se voidaan vaihtaa lisävarusteena
saatavaan GN-astioille sopivaan johteikkoon, jos laitetta halutaan
käyttää normaaliin ruokatuotantoon.

Sous-vide -malli
Sous-vide -versiossa kypsennysmittarissa on ohut neula,
jossa on yksi mittauspiste. Mittari on helppo työntää
vakuumipussin läpi tuotteen keskelle. Sous-vide mittaria
käytettäessä valittavana ovat vain sous-videen soveltuvat
kypsennysprosessit. Toimitukseen kuuluu vakiovarusteena
myös kypsennysmittari kuudella mittauspisteellä.
Liitäntäpistoke mittareille on oven vasemmalla puolella.

3x2 kypsennysmittari -malli
Kolmen kypsennysmittarin versiossa on kolme mittaria
joissa kussakin kaksi mittauspistettä. Kolmen tuotetteen
kypsennystä voidaan ohjata samanaikaisesti riippumatta
siitä paistatko niitä yhden kerrallaan vai useampia eri aikaan.
Lopputulos on aina täydellinen. Kypsennysmittarit ovat eri
värisiä, joten niiden kanssa työskentely on helppoa. Sopii hyvin
iLevelControl -toimintoon.
Voit käyttää myös vakiovarusteena toimitettavaa
kypsennysmittaria kuudella mittauspisteellä. Liitäntäpistoke
mittareille on oven vasemmmalla puolella. Mittareiden teline
kiinnitetään laitteen kylkeen vasemmalle sivulle.
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Uusi SelfCooking Center® XS.

Samaa huippulaatua pienessä koossa.
Kypsennystila GN 2/3
Haasteiden ratkaiseminen avaa uusia mahdolli
suuksia. Kehitystyömme onnistui siinä, mikä
aluksi tuntui mahdottomalta. Uusi XS-malli on
pieni, mutta täydellinen SelfCooking Center®.
Intensiivisen kehitystyön jälkeen olemme
onnistuneet – tinkimättä mistään. XS tarjoaa
täysin uusia mahdollisuuksia käyttää SelfCooking
Centeriä.

567 mm

Uusi SelfCooking Center XS, älykäs kypsennys
laite pienessä koossa, sopii jokaiseen keittiöön ja
minne vain keittiössä, esim. front cooking. Ja on
tietysti myös parasta laatua, kuten sopii odottaa.
SelfCooking Center XS:llä kypsennät ruokaa
ilman kompromisseja: 100% kapasiteettia,
100% laatua, 100% älykkyyttä.
Sopii 1/2, 2/3, 1/3 ja 2/8 GN-astioille.
Kapasiteetti 6x GN2/3-40 (johdeväli 46mm)
tai 4x GN2/3-65 (johdeväli 70 mm).

Grillausritilä
GN2/3

Annospaistopelti
MultiBaker GN2/3

655 mm
Metos SelfCooking Center
SCC XS 623

Koodi
Mitat mm
4342001 655x555x567

Lisävarusteet
Grillaus- ja pizzapelti GN2/3
Grillausritilä GN1/2
Criss-Grillausritilä GN2/3
Annospaistopelti MultiBaker GN1/3
Annospaistopelti MultiBaker GN2/3
Leivonta- ja ruskistuspelti GN2/3
Paisto- ja leivontapannu S Ø16 cm
Paisto- ja leivontapannu L Ø25 cm
RST-ritilä GN2/3
CombiFry -paistokori GN1/2
CombiFry -paistokori GN2/3
Super Spike -kanaritilä H4 GN1/2
Graniittiemaloitu GN2/3-20 mm
Graniittiemaloitu GN2/3-40 mm
Graniittiemaloitu GN2/3-60 mm
UltraVent -huuva XS
Avojalusta UG I XS
Avojalusta UG I Combi-Duo XS/XS
Seinäteline XS

Koodi
4342300
4342302
4342304
4342306
4342308
4342310
4342312
4342314
4342316
4342318
4342320
4342322
4342340
4342342
4342344
4342346
4342348
4342350
4342352

Sähköliitäntä
400V 3N~ 5.7 kW 10A

Trilax
Trilax
Trilax

Trilax
Trilax
Trilax
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METOS SELFCOOKING CENTER 61
Sopii 1/1-, 1/2-, 1/3-, 2/3- ja 2/8-GN-astioille. Johdeväli 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 saatavalle jalustalle. Kaksi 61 -mallia tai
yksi 61 ja yksi 101 (alapuolelle) voidaan asentaa päällekkäin CombiDuo -asennussarjan avulla.
●
●
●
●
●

Metos SelfCookingCenter 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
SCC 61
SCC 61/ 5
SCC 61/ 5 Bake
SCC 61 Sous-vide
SCC 61 3x2 probe

Koodi
4342010
4342012
4342014
4342026
4342025

Mitat mm
847x776x782
847x776x782
847x776x782
847x776x782
847x776x782

Sähköliitäntä
400V 3N~ 11 kW 16A
400V 3N~ 11 kW 16A
400V 3N~ 11 kW 16A
400V 3N~ 11 kW 16A
400V 3N~ 11 kW 16A

METOS SELFCOOKING CENTER 101
Sopii 1/1,1/2, 1/3, 2/3 ja 2/8GNastioille. 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 88 mm. Asennetaan usein lisävarusteena saatavalle jalustalle. Kaksi 61mallia tai
yksi 61 ja yksi 101 (alapuolelle) voidaan asentaa päällekkäin CombiDuo asennussarjan avulla.
●
●
●
●
●

Metos SelfCookingCenter 101

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

Metos SelfCooking Center
SCC 101
SCC 101/ 8
SCC 101/ 8 Bake
SCC 101 Sous-vide
SCC 101 3x2 probe

Koodi
4342050
4342052
4342054
4342064
4342067

Mitat mm
847x776x1042
847x776x1042
847x776x1042
847x776x1042
847x776x1042

Sähköliitäntä
400V 3N~ 18,6 kW 32A
400V 3N~ 18,6 kW 32A
400V 3N~ 18,6 kW 32A
400V 3N~ 18,6 kW 32A
400V 3N~ 18,6 kW 32A

METOS SELFCOOKING CENTER 201
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.
● 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

Metos SelfCookingCenter 201
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Metos SelfCooking Center
SCC 201/20
SCC 201/15
SCC 201/16
SCC 201/17
SCC 201/16 Bake
SCC 201/20 Sous-vide
SCC 201/20 3x2 probe

Koodi
4342082
4342088
4342089
4342086
4342098
4342091
4342081

Mitat mm
879x791x1782
879x791x1782
879x791x1782
879x791x1782
879x791x1782
879x791x1782
879x791x1782

Sähköliitäntä
400V 3N~ 37 kW 63A
400V 3N~ 37 kW 63A
400V 3N~ 37 kW 63A
400V 3N~ 37 kW 63A
400V 3N~ 37 kW 63A
400V 3N~ 37 kW 63A
400V 3N~ 37 kW 63A

METOS SELFCOOKING CENTER 62
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.

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

Metos SelfCooking Center
SCC 62

Koodi
4342042

Mitat mm
1069x976x782

Sähköliitäntä
400V 3N~ 22,3 kW 32A

Metos SelfCookingCenter 62

METOS SELFCOOKING CENTER 102
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.
●
●
●
●

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

Metos SelfCooking Center
SCC 102

Koodi
4342074

Mitat mm
1069x976x1042

Sähköliitäntä
400V 3N~ 36,7 kW 63A

Metos SelfCookingCenter 102

METOS SELFCOOKING CENTER 202
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)

Metos SelfCooking Center
SCC 202/20
SCC 202/15

Koodi
4342092
4342096

Mitat mm
1084x996x1782
1084x996x1782

Sähköliitäntä
400V 3N~ 65,5 kW 100A
400V 3N~ 65,5 kW 100A

Metos SelfCookingCenter 202
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Metos Oy Ab
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puh. 0204 39 13
www.metos.com

