
Šokové 
schladzovače / 
zmrazovače RM



RM Infi nity

 » Rýchle znižovanie teploty produktu - schladzovanie, zmrazovanie
 » Nízkoteplotná tepelná úprava
 » Riadené rozmrazovanie
 » Veľký, dotykový, farebný ovládací panel veľkosti 9” 
  - rýchlejšie nastavenie parametrov
  - presný náhľad na prebiehajúce procesy
  - priebežná kontrola spotreby energie

 » Jednoduchá autodiagnostika bez prerušenia chodu zariadenia
 » Vysoká účinnosť – šokové schladzovanie až 200 kg potravín      
počas 90 minút.

 » Funkcia FOOD SCAN s viacbodovou vpichovou sondou.



Šokový schladzovač / zmrazovač RM je multi-
funkčné chladiace zariadenie s vysokým výkonom 
a šetrnou prevádzkou. Funkcie zariadenia spĺňajú 
očakávania aj tých najnáročnejších zákazníkov. 
Jeho použitie zaručuje vysokú kvalitu jedál, čerst-
vosť a výživové hodnoty. Vďaka funkcii skladovania 
chladených alebo mrazených potravín po dlhšiu 
dobu používateľ nestráca úložný priestor v iných 
chladiacich skriniach. Všetky typy ponúkaných 
šokových schladzovačov/ zmrazovačov umožňujú 
prevádzku v režime chladenia alebo mrazenia, a 
po ukončení pracovného cyklu sa prepínajú do tzv. 
režimu udržiavania. 

Potraviny uložené v šokových schladzovačoch/ 
zmrazovačoch sú umiestnené v gastrononádo-
bách s hĺbkou 40 alebo 65 mm, v závislosti od typu           
pokrmu. Pri výrobkoch s väčším objemom sa na 
kontrolu teploty môže použiť vpichová sonda, 
ktorá zaisťuje, že sa schladzovač/zmrazovač vypne, 
keď bude dosiahnutá vhodná teplota jadra jedla.
Masívna konštrukcia a prevedenie z nerezovej oce-
le zaručujú dlhú životnosť zariadenia. Ventilátory s 
maximálnymi rozmermi a dobre premyslenou kon-
štrukciou vodiacich líšt umožňujú voľnú cirkuláciu 
vzduchu a tým zabezpečujú vysokokvalitné rýchle 
schladzovanie a zmrazovanie jedál.



INFINITY 0511
 ■ objem: 5x GN 1/1 hĺbka 65 mm 
alebo 5x EN 600 x 400 (pekárenské)

 ■ schladzovanie - 25 kg /cyklus
 ■ zmrazovanie - 15 kg /cyklus

INFINITY 1011
 ■ objem: 10x GN 1/1 hĺbka 65 mm 
alebo 10x EN 600 x 400 (pekárenské)

 ■ schladzovanie - 45 kg /cyklus
 ■ zmrazovanie - 30 kg /cyklus

INFINITY 1021
 ■ objem: 10x GN 2/1 hĺbka 65 mm 
alebo 10x EN 600 x 400 (pekárenské)

 ■ schladzovanie - 70 kg /cyklus
 ■ zmrazovanie - 50 kg /cyklus

INFINITY 0811
 ■ objem: 8x GN 1/1 hĺbka 65 mm 
alebo 8x EN 600 x 400 (pekárenské)

 ■ schladzovanie - 35 kg /cyklus
 ■ zmrazovanie - 25 kg /cyklus



INFINITY 1511
 ■ objem: 15x GN 1/1 hĺbka 65 mm 
alebo 15x EN 600 x 400 (pekárenské)

 ■ schladzovanie - 70 kg /cyklus
 ■ zmrazovanie - 50 kg /cyklus

INFINITY 4011
 ■ objem: 2 vozíky na 20x GN 1/1 
alebo 1 vozík na 20x GN 2/1

 ■ schladzovanie - 200 kg /cyklus
 ■ zmrazovanie - 175 kg /cyklus

INFINITY 2011
 ■ objem: 1 vozík na 20x GN 1/1
 ■ schladzovanie - 110 kg /cyklus
 ■ zmrazovanie - 95 kg /cyklus



MODERNÉ RIEŠENIA

Premyslená konštrukcia
Zariadenia sú navrhnuté a vyrobené tak, aby sa zabezpečila 
maximálna účinnosť a pohodlie pri používaní.

Dotykový LCD panel
9 – palcová, intuitívna dotyková obrazovka s USB 
rozhraním na sťahovanie údajov HACCP.

Od mrazenia po zohrievanie jediným dotykom.

Kryt z nerezovej ocele
Celé zariadenie je vyrobené z vysoko kvalitnej 
nerezovej ocele AISI 304.



Izolácia
Izolácia z PUR peny vyrobená pod vysokým 
tlakom, bez halónov FCKW.

Nohy
Kompaktné, pevné, výškovo nastaviteľné nohy.

Modularita a univerzálnosť
Rôznorodá ponuka modelov - objem od 5 GN po chladiace 
komory na vozíky.



FUNKCIE ZARIADENÍ  IS / INFINITY

ŠOKOVÉ CHLADENIE

ŠOKOVÉ MRAZENIE

ROZMRAZOVANIE

Od + 90 °C do + 3 °C v čase do 90 minút.

Od +90°C do -18°C v čase do 240 minút.

Kontrolované, rýchle rozmrazovanie polotovarov.

Každá potravina podrobená tepelnej úprave (uvarená, upečená, grilovaná), pri schladzo-
vaní, rýchlo stráca svoju kvalitu, lebo tradičný proces schladzovania trvá príliš dlho.
Hlavným dôvodom poklesu kvality je strata vody a množenie baktérií, pre ktoré sú teploty 
v rozmedzí 60 °C - 15 °C ideálnym vývojovým prostredím. Schladzovače RM Infi nity umož-
ňujú schladzovanie čerstvo pripravených produktov od teploty + 90°C do +3°C v čase krat-
šom ako 90 minút.

Všetci dobre poznáme štandardný proces zmrazovania. Málokto však vie, že iba správne 
šokové zmrazenie umožňuje zachovanie kvalitatívnych vlastností, ktoré sú charakteristic-
ké pre čerstvé produkty. Zmrazovaním sa molekuly vody prítomné v každom produkte 
menia na ľadové kryštály a iba proces šokového zmrazovania (tzv. rýchleho zmrazenia) 
umožňuje, aby sa tieto kryštály stali veľmi malými bez poškodenia štruktúry produktu. 
Veľmi jemné výrobky - koláče, pečivo, ale aj mäso a ryby zmrazujeme a môžeme uschová-
vať po dlhú dobu. Zmrazovanie týchto výrobkov je šetrné, bez poškodenia štruktúry a 
povrchu.

Inovatívny a jedinečný systém, ktorý umožňuje rýchlo rozmraziť väčší počet produktov a 
to prostredníctvom nastavenia času alebo použitia sondy.
S RM Infi nity sa produkty rozmrazujú až o 75% kratšie ako v štandardnej chladničke a sú 
udržiavané pri vhodnej teplote, ktorá zaručuje ich najlepšie uskladnenie bez rizika vývoja 
baktérií. Systém zachováva ich prirodzené vlastnosti a znižuje stratu hmotnosti.



KYSNUTIE

NÍZKOTEPLOTNÁ TEPELNÁ ÚPRAVA

KOMBINOVANÝ CYKLUS

Od +52°C do +85°C.

Kombinácia cyklov, napr. rozmrazovanie 
+ nízkoteplotná tepelná úprava + schladzovanie.

Kontrolovaný rast napr. koláčov, pečiva.

Príprava pečiva a koláčov si vyžaduje dobrý rast pri teplote 34-38°C. Perfektne izolovaná 
komora a možnosť presnej kontroly vetrania dokonale chráni stálu kvalitu kváskových vý-
robkov pri najnižšej spotrebe energie vo svojej kategórii.
Okrem toho cykly rastu môžu prebiehať automaticky, a to aj v noci, čo má výrazný vplyv 
na organizáciu a náklady na pracovnú silu. Konfi gurácia cyklu je jednoduchá, intuitívna 
a umožňuje presné plánovanie výrobných procesov.   Výsledkom tohto procesu je vždy 
získanie rovnomerného, pružného a homogénneho cesta. Funkcia je dostupná len v 
zariadení Infi nity.

Zariadenie automaticky vykoná cyklus v naprogramovanej sekvencii, napr. krok 1. 
nízkoteplotná tepelná úprava (2 hodiny), krok 2. schladzovanie  (4 hod.), krok 3. zahrieva-
nie (2 hod.).  Počas trvania celého cyklu nie je nutná obsluha zariadenia, čo môže zlepšiť 
prácu v nočných hodinách. Budú vykonané všetky plánované kroky, a ukončenie cyklu sa 
potvrdí zaslaním SMS správy zariadením (prostredníctvom zabudovaného modulu GSM). 
Funkcia je dostupná len v zariadení Infi nity.

Príprava jedál pri nízkej teplote umožňuje zachovať živiny a prírodné vône a chute, ktoré 
čiastočne zmiznú počas tradičnej tepelnej úpravy. Regeneruje predtým pripravené potraviny 
a udržuje ich v správnej teplote. Funkcia je dostupná len v zariadení Infi nity.





Jednoduchá obsluha

 ■ 9-palcový dotykový displej, USB, SD, GSM.
 ■ Jednoduché, jasné a intui  vne ovládanie na 
farebnom displeji.

 ■ Manuálne ovládanie pre skúsených používateľov, 
ktorí uprednostňujú neštandardné nastavenia 
alebo automa  cké cykly.

Jednoduchý servis

 ■ Odnímateľný predný panel umožňuje servisnému 
technikovi jednoduchý prístup k elektronike 
zariadenia.

 ■ Jednoduchá údržba a autodiagnos  ka počas 
chodu zariadenia.

 ■ Vďaka konštrukcii zariadenia je možné vykonávať 
servisnú diagnos  ku bez zasahovania do 
nastavení zariadenia, čo skracuje čas a znižuje 
náklady na prípadný servis.

Výkon zariadení

 ■ Vysoký výkon pri šokovom chladení a zmrazovaní 
vďaka účinnému agregátu a špeciálnym 
ven  látorom.

 ■ Možnosť zvoliť si  chý agregát pri modeloch od 
2011.

 ■ Vďaka funkcii nepretržitého chladenia môže 
zariadenie fungovať ako chladiaca alebo 
mraziaca skriňa.

Kontrola prevádzkových parametrov

 ■ HACCP real  me - grafi cké zobrazenie údajov na 
displeji a ich uloženie do pamäte zariadenia. 

 ■ Náhľad aktuálnej spotreby energie.
 ■ Vstavané porty USB a SD na sťahovanie a 
nahrávanie receptov, údajov HACCP a aktualizáciu 
so  véru.





Model Rozmery
mm

Príkon
kW

Objem
GN

Hmotnosť
kg

Infi nity 0511 790 x 839 x 847 0,578 5x GN 1/1 - 65 alebo EN 
600x400 100

Infi nity 0811 790 x 839 x 1322 0,787 8x GN 1/1 - 65 alebo EN 
600x400 126

Infi nity 1011 790 x 839 x 1650 1,59 10x GN 1/1 - 65 alebo 
EN 600x400 179

Infi nity 1021 1020 x 984 x 1843 2,39 10x GN 2/1 - 65 alebo 
EN 600x800 190

Infi nity 1511 790 x 839 x 1990 2,39 15x GN 1/1 - 65 alebo 
EN 600x400 225

Infi nity 2011 4HP Komora 1190 x 1176 x 2490
 Agregát 1352 x 760 x 892 3,25 vozík 20x GN1/1 404/240

Infi nity 2011 4HP 
SILENT

Komora 1190 x 1176 x 2490
 Agregát 1352 x 760 x 892 3,25 vozík 20x GN1/1 404/240

Infi nity 2011 9HP Komora 1190 x 1176 x 2490
 Agregát 1705 x 945 x 1500 5,42 vozík 20x GN1/1 404/430

Infi nity 2011 9HP 
SILENT

Komora 1190 x 1176 x 2490
 Agregát 1705 x 945 x 1500 5,42 vozík 20x GN1/1 404/430

Infi nity 4011 9HP Komora 1390 x 1370 x 2490
Agregát 1705 x 945 x 1500 5,42 vozík 2/1 461/430

Infi nity 4011 9HP 
SILENT

Komora 1390 x 1370 x 2490
Agregát 1705 x 945 x 1500 5,42 vozík 2/1 461/430

SONDA
Bezdrôtová sonda.

VODIACE LIŠTY
Vodiace lišty na EN 400x600.

HACCP
Aplikácia TRACER pre sledovanie 
prevádzky zariadenia a analýzu 
údajov HACCP.

OZONIZÉR
Modul pre ozónovanie komory.

OZONIZER

O3



Výkresy

A - elektrická prípojka
B - odtok kondenzátu (vody)

839

101
801

Infi nity 0511

A - elektrická prípojka
B - odtok kondenzátu (vody)

839

101

801

Infi nity 0811

A - elektrická prípojka
B - odtok kondenzátu (vody)

839

101

801

Infi nity 1011

A - elektrická prípojka
D - odtok kondenzátu (vody) 60 mm

Infi nity 1021



A - elektrická prípojka
B - odtok kondenzátu (vody) Ø14 Ø18

Infi nity 1511

20
10

780

81
5

Infi nity 2011 4HP

A - elektrická prípojka
B - prípojka pre plnenie chladiva Ø14 Ø18
D - odtok kondenzátu (vody) 60 mm

20
10

10
15

780

Infi nity 4011 9HP

A - elektrická prípojka
B - prípojka pre plnenie chladiva Ø14 Ø18
D - odtok kondenzátu (vody) 60 mm



KONTAKT

RM GASTRO - JAZ s.r.o.
Rybárska 1
915 01 Nové Mesto nad Váhom
Slovenská republika

obchodné oddelenie
 obchod@rmgastro.sk
 00421 32 7717 061
 www.rmgastro.sk

© RM GASTRO 2020
Ponuka produktov a riešení pre konkrétny trh alebo zákazníka sa 
môže líšiť. Všetky práva vyhradené.

Váš obchodný partner


