
Future ja Future Plus  
Suurenmoiset suurkeittiökaapit

Kylmä- ja paKasteKaapit ylivoimaisin Käyttö- ja omavalvontaominaisuuKsin



Suurkeittiöammattilainen ja  
talouspäällikkö osaavat arvostaa 
Porkka-laatua
Modernilta suurkeittiökaapilta vaaditaan ennen kaikkea käytännön toimivuutta  
ja edullisia käyttökustannuksia.

Future- ja Future Plus -sarjan tuotteiden kuormitettavuus on peräti 70 kg/hyllytaso. 
Käyttötilavuutta lisää katon yläpuoliseen koteloon upotettu höyrystin.

Jokapäiväinen laatu näkyy ja tuntuu esimerkiksi ovien sulkeutumisessa, helpossa puhdistet-
tavuudessa, selkeässä ohjauspaneelissa ja käyntiäänen hiljaisuudessa. Porkka toimii häiriöt-
tä, vaikka ympäristön lämpötila nousisi jopa +43 °C:een, lasiovikaapeissa +32 °C:een.

Kestävyys raskaassa ammattikäytössä ja edulliset käyttökustannukset ovat laitteidemme 
perusominaisuuksia. Future Plus kuluttaa keskimäärin 20 % vähemmän sähköä 
kuin vastaava yläkoneellinen kaappi (esimerkiksi verrattuna vastaavaan Future-malliin).

Huomattavia säästöjä tuotteen elinkaaren aikana kertyy myös luotettavasta toiminnasta ja 
vähäisestä huollon tarpeesta. Future Plus -malleissa lauhduttimen tuloilmasuodattimen 
puhdistus on erittäin helppo tehdä itse ilman huoltomiestä.



Muistitikkutaltiointi mahdollista!
Kun haluat tiedot tietokoneellesi, laita 
muistitikkusi laitteen USB-porttiin ja 
paina vasemmassa reunassa olevaa 
DOL-nappia (download = lataa/siirrä). 
Lämpötilatiedot tallentuvat muisti-
tikullesi. Lisävaruste.

Future-kaapin lauhduttimen  
puhdistus edestäpäin on helppoa. 
Ohjausyksikön näytössä vilkkuva 
”cSd” (condenser cleaning) ilmoittaa 
lauhduttimen puhdistustarpeesta. 
Käännä etupaneeli ylös ja puhdista 
lauhdutin pölynimurilla ja tarvittaessa 
pehmeää harjaa käyttäen.

Future Plus -mallien edistyksellinen 
suodatinrakenne

Uusia teknisiä ratkaisuja
Porkka on kehittänyt Future- ja Future Plus -sarjan tuotteisiin useita teknisiä uudistuk-
sia, jotka edistävät mm. käyttötilavuutta, energiansäästöä ja kylmätehoa. 

Höyrystimen upotus katon yläpuoliseen koteloon lisää säilytystilaa kaapissa. Myös 
jäähdytyskoneisto ja höyrystimeltä tulevan tippaveden haihdutusallas sijaitsevat kaapin 
katolla. Pakaste- ja nollatilakaapeissa on energiaa säästävä, nopea ja tehokas höy-
rystimen kuumakaasusulatus. Painekytkinohjattu lauhdutinpuhallin ja ovikytkimestä 
automaattisesti toimiva höyrystinpuhallin takaavat riittävän kylmätehon.

Viranomaistiedot napinpainalluksella

EU:n ja kansallisen HACCP-omavalvontajärjestelmän velvoittama elintarvikkeiden 
omavalvonta, kuten lämpötilatietojen täsmällinen tallennus, on tuonut uusia tarpeita 
myös suurkeittiöille. Future- ja Future Plus -kaappeihin lisävarusteena saatavissa oleva 
reaaliaikainen XWEB-omavalvontajärjestelmä on valmis vastaus näihin haasteisiin. 
Kaikki tarvittavat viranomaistiedot saadaan suoraan järjestelmästä. Lisäksi 
kaappien toiminnan säätö ja valvonta onnistuvat XWEBin avulla myös etäohjauksena.

Uutena lämpötilatietojen taltiointijärjestelmä mistä saadaan taltioidut lämpötilat 
 siirrettyä USB-muistitikulle. Future- ja Future Plus -sarjan tuotteiden pieni energian-
kulutus ja pitkä käyttöikä ovat myös ympäristöystävällisyyttä. Käytetyt kylmäaineet 
ovat CFC- ja HCFC-vapaita. Mallistot on suunniteltu ja kojeistettu ISO 23953 -normin 
mukaisesti. Valmistus tapahtuu ISO 9001 -laatustandardin sekä ISO 14001 -ympäristö-
sertifikaatin edellytysten mukaisesti. Molemmat tuotesarjat täyttävät luonnollisesti 
kaikki EU:n elintarvikelainsäädännön vaatimukset.

Muistitikkutallennus

Porkan kylmälaitteisiin on saatavissa muistitikkuun perustuva lämpötilojen taltiointi-
menetelmä. Kylmälaitteen ohjauspaneeliin kiinnitetty, omalla digitaalisella näytöllä, 
reaaliaikakellolla ja kalenterilla varustettu yksikkö taltioi lämpötilatiedot. Muistin koko 
riittää viidentoista minuutin taltiointivälein noin vuodeksi. Luonnollisesti taltiointiväli 
on säädettävissä tarpeiden mukaan. Taltiointijaksojen pituudesta riippuen tiedot 
siirtyvät muistitikkuun enintään 15 sekunnissa. Kun tiedot on tallennettu muistitikulle, 
se kiinnitetään tietokoneen USB-porttiin ja kaikki tiedot näkyvät tietokoneen näytöllä. 
Numeeriset tiedot on helppo muokata Excel-ohjelmassa. Lisälaitteena on saatavissa 
24 tunnin akkuvarmistus.

Kolmeen eri käyttötarpeeseen
Sekä Future- että Future Plus -sarjan tuotteita on saatavissa kylmäkaappeina, nollatila-
kaappeina ja pakastekaappeina. Paitsi suurkeittiöihin ne soveltuvat esimerkiksi myymä-
löihin, ravintoloihin, kahviloihin ja huoltoasemille. Kaappien lämpötila-alueet ovat:

C = kylmäkaapit, lämpötilan alue +1…+12 °C
M = nollatilakaapit, lämpötilan alue  –5…+12 °C
F = pakastekaapit, lämpötilan säätöalue  –18…–26 °C

Loistavat käyttöominaisuudet, edulliset käyttökustannukset...



Käytännön tilavuutta ja kuormitettavuutta, monipuoliset varustelumahdollisuudet...

Kestävät materiaalit
•	Future-	ja	Future	Plus	-kaappien	näkyvät	ulko-	ja	sisäpinnat	

ovat ruostumatonta teräslevyä. Vaihtoehtoisesti näkyvät 
ulkopinnat voivat olla valkoista, polyesteripintaista teräslevyä.  
Yhdistelmäkaapit sekä RIC 960 ja RIF 960 -mallisto ovat aina  
näkyviltä ulkopinnoiltaan ruostumatonta teräslevyä.  
Kaappien näkymättömissä olevat takaseinien ulkopinnat  
ovat korroosionkestävää, kuumasinkittyä teräslevyä.

Valvonta- ja hälytystoiminnot
•	Digitaalinäytöllä	varustettu	ohjausyksikkö	on	selkeä	ja	

helppolukuinen.
•	Lämpötilan	säätö	tapahtuu	kätevästi	painonapeista.	
•	Ohjausyksikössä	on	säädettävät	lämpötilan	ylä-	ja	alahälytys-

rajat. Myös hälytysviive on tarvittaessa säädettävissä.
•	Akustinen	ja	optinen	hälytys.
•	Potentiaalivapaa	keskushälytysliitäntävalmius.
•	XWEB-tietokoneliitäntävalmius	lämpötilatietojen	jatkuvaan	

taltiointiin ja mahdollisten hälytysten seurantaan.

Likainen lauhdutin -hälytys
•	Future-kaapeissa	on	lauhduttimen	puhdistustarpeen	 

hälytystoiminto.
•	Future	Plus	-kaapeissa	on	lauhdutusilman	suodattimen	

puhdistustarpeen hälytystoiminto.

Lukko
•	Kaapit	ovat	lukittavia.	Lukko	sijaitsee	keskellä	yläpaneelia.

Hyllyjärjestelmä
•	Vakiona	on	kippaamattomat,	ulosvedettävät	lankaritilähyllyt,	

joiden kantavuus on 70 kg/hyllytaso.
•	Kaikki	hyllyjärjestelmän	osat	ovat	helposti	irrotettavissa	

pesua varten.

Vedin ja ovet
•	Ovilehden	pyöristetty	reuna	toimii	vetimenä	koko	 

korkeudeltaan.
•	Ovet	sulkeutuvat	automaattisesti	ja	jäävät	auki	avauskulman	

ollessa 90º tai enemmän.

Puhdistusta helpottava muotoilu
•	Kaapin	sisäpohja	on	ruostumattomasta	teräksestä	 

valmistettu pyöreäkulmainen pohja-allas.
•	Kaapin	sisäkulmat	ovat	pyöristetyt	ja	ulkopinnat	sileät.
•	Vaunutäyttöisessä	RIC	960	-mallistossa	on	ruostumaton,	

suora pohjalevy. 
•	Puhdistus	käy	nopeasti	ja	vaivattomasti.

Ominaisuudet terästä, yksityiskohdat loppuun asti hiottuja.



Jalat, matalat jalat tai pyörät
•	Future-kaappien	korkeus	on	pyöreillä,	säädettävillä	jaloilla	2030	mm	ja	

Future Plus -kaappien 2100 mm. Jalkojen korkeussäätö 150–200 mm.
•	Vaihtoehtoisesti	kaappeja	saa	myös	matalilla	jaloilla,	jolloin	Future-

kaappien ulkokorkeus on 1970 mm ja Future Plus -malliston 2040 mm.
•	Jalkojen	tilalle	voidaan	vaihtoehtoisesti	kiinnittää	halkaisijaltaan	
 100 mm:n pyörät. Future-kaapin ulkokorkeudeksi tulee tällöin 1990 mm  

ja Future Plus -kaappien 2060 mm. Kaksi etummaista pyörää ovat 
lukittavissa. 

Keskuskoneliitäntävalmius
•	Future-sarjan	kaappeja	toimitetaan	myös	keskuskoneliitäntävalmiina.

Hyllyjärjestelmät
•	Vakiona	olevien	lankaritilähyllyjen	vaihtoehtona	ovat	tuhdit,	 

ruostumattomat teräspaneelihyllyt. Kantavuus 70 kg/hyllytaso.
•	Lisävarusteena	saatavat	lankakorihyllyt	ovat	kätevä	ratkaisu	pussi-

maisten ja liukkaiden tuotteiden säilytykseen. Ne ovat myös hyvä ja 
ergonominen ratkaisu alimmaiseksi hyllyksi. Lankakorihyllyn korkeus  
on 120 mm.

Leipomopeltijohteet
•	720-,	722-,	730-	ja	732-kaappeihin	on	mahdollista	tilata	leipomo-

peltijohteet. Leipomopeltijohteita on pakkauksessa 21 paria.  
Johteiden väli on 30 mm. Vakiona peltikoolle 600 x 450 mm.

Jalkapoljin
•	Jalkapoljin	helpottaa	oven	avaamista.	Sitä	ei	saa	lasiovellisiin	eikä	

yhdistelmäkaappeihin.

Lukko
•	Vakiolukon	tilalle	saatavissa	myös	Abloy	CL104	-lukko.

Valo
•	Lisävarusteena	saa	LED-valon,	joka	toimii	automaattisesti	 

ovikytkimestä. 
•	Valoa	ei	saa	722-sarjan	yhdistelmäkaappeihin.	GD	-sarjan	lasiovellisissa	
kaapeissa	on	LED-valo	vakiona.

Lasiovi
•	Future	722-	ja	1422	-sarjan	kaappeja	voi	tilata	myös	lasiovellisina	 
GD-malleina.	Kaappien	sisällä	on	tällöin	tuotteet	hyvin	valaiseva	 
LED-valaisin. 

Vaunutäyttöiset RIC 960 ja RIF 960 ovat vaihtoehtoisia 
ratkaisuja hyllykaapeille

•	Vaunutäyttöiset	RIC	960	ja	RIF	960	ovat	tarkoitettu	yksinomaan	 
vaunuille. Näiden kaappien asennusalustan tasaisuusvaatimus 
on +/– 3 mm/metri. 

	 •	Kaappien	sisämitat:	
   RIC (-T): 710 (l) x 900 (s) x 1860 (k) mm   
   RIF       : 680 (l) x 900 (s) x 1795 (k) mm



Helppo käyttää selkeästä ohjauspaneelista, kestävät ja hygieeniset, ruostumattomasta teräksestä valmistetut pinnat... 

Future on laadukas 
kaappisarja nykyaikaiseen 
suurkeittiöön.

Kolmen lämpötila-alueen 
tuotteet: kylmäkaapit, nolla-
tilakaapit ja pakastekaapit.

Future Plus on Porkan  
suurkeittiökaapiston  
huippumallisto.

Energiankulutus on vielä 
pienempi kuin vastaavassa 
Future-tuotteessa.

Tuloilman suodatus- 
järjestelmä imee viileämpää 
ilmaa lattiatasolta.

Future
Kylmä- ja pakastekaapit

Future Plus
Kylmä- ja pakastekaapit

C = kylmäkaapit, lämpötilan alue +1…+12 ºC,  M = nollatilakaapit, lämpötilan alue –5…+12 ºC,   F = pakastekaapit, lämpötilan alue –18…–26 ºC 
E = saatavilla R290 kylmäaineella 

Lisävarusteet

•	jalkapoljin • • • •	2	kpl •	jalkapoljin • • • •	2	kpl

•	leipomopeltijohteet – •	21 paria •	21	paria – •	leipomopeltijohteet – •	21	paria •	21	paria –

•	ilmakiertolevyt	 	
   sisäseinille

• • – –
•	ilmakiertolevyt	 	
   sisäseinille

• • – –

•	lämpötilojen	taltiointi	
   muistitikkuun

• • • •
•	lämpötilojen	taltiointi
   muistitikkuun

• • • •

•	matalat	jalat,	kaapin	korkeus	1970	mm	•	pyörät	•	lankaritilähyllyt	•	lankakorihylly		
•	ruostumaton	teräspaneelihylly	•	vakiolukon	tilalle	Abloy	CL104	•	LED-valo	ovikytkimellä		
•	yli/alipaineventtiili	pakastekaappiin

•	matalat	jalat,	kaapin	korkeus	2040	mm	•	pyörät	•	lankaritilähyllyt	 
•	lankakorihylly	•	ruostumaton	teräspaneelihylly	•	vakiolukon	tilalle	 
			Abloy	CL104	•	valo	ovikytkimellä	•	yli/alipaineventtiili	pakastekaappiin

Mallit C, M, F 520 (E) 720 (E) 722 (E) 1422 Mallit C, M, F 530 (E) 730 (E) 732 (E) 1432

Ulkomitat (mm) leveys 600 850 730 1460 leveys 600 850 730 1460

syvyys 700 700 800 800 syvyys 750 750 850 850

korkeus 2030 2030 2030 2030 korkeus 2100 2100 2100 2100

Sisätilavuus/säilytystilavuus (l) 410/291 595/471 615/453 1300/906 410/291 595/471 615/453 1300/906

Hyllyt (kpl) 4 4 4 4 + 4 4 4 4 4 + 4

Hyllyn koko (mm) leveys 400 650 530 530 leveys 400 650 530 530

syvyys 550 530 630 630 syvyys 550 530 630 630

GN-astioiden määrä/hylly GN1/1 1* 2 2 1* 2 2

* saatavilla lisävarusteena GN2/1 1 1 1 1 1 1

Paino/brutto (kg) 120 140 150 230 125 145 145 235

Liitäntäteho (W) C 334 334 334 426 C 334 334 334 426

M 396 396 396 620 M 396 396 396 620

F 560 560 560 950 F 560 560 560 950

Jännite/suojaus 230 V/50 Hz/10 A hidas 230 V/50 Hz/10 A hidas

Ovi jousisaranat, magneettitiiviste, lukko, ovikytkin jousisaranat, magneettitiiviste, lukko, ovikytkin



Lasiovellinen Future on  
erinomainen ratkaisu 
suurkeittiöiden lisäksi vaik-
kapa henkilöstöruokala- ja 
myymäläkäyttöön.

Lasioven läpi sekä käyttäjät 
että asiakkaat näkevät 
tuotteet ja voivat valita 
haluamansa ennen oven 
avausta. 

Future-yhdistelmäkaappi  
on vastaus ruokahuollon 
pienyksiköiden toiveisiin.
 
Se on tilaa säästävä kylmä-
laite, joka ratkaisee kätevästi 
niin kylmä- kuin pakaste-
säilytyksen tarpeet.
 
Se on edullinen hankkia ja 
pienen energiankulutuksen 
ansiosta käytössä  
taloudellinen.

Future Combi
Yhdistelmäkaapit

Future
Lasiovikaapit

C = kylmäkaapit, lämpötilan alue +1…+12 ºC,  M = nollatilakaapit, lämpötilan alue –5…+12 ºC,   F = pakastekaapit, lämpötilan alue –18…–26 ºC 
E = saatavilla R290 kylmäaineella 

C/C = kylmä-/kylmäkaappi, lämpötilan alue +1…+12 ºC molemmissa osastoissa,  C/F = kylmä-/pakastekaappi, lämpötilan alue yläosa +1…+12 ºC, alaosa –18…–26 ºC    
F/F = pakaste-/pakastekaappi, lämpötilan alue –18…–26 ºC molemmissa osastoissa

Mallit C, M, F C/C 722 C/F 722 F/F 722 Mallit C 772 GD F 722 GD C 1422 GD F 1422 GD

Ulkomitat (mm) leveys 730 730 730 leveys 730 730 1460 1460

syvyys 815 815 815 syvyys 800 800 800 800

korkeus 2030 2030 2030 korkeus 2030 2030 2030 2030

Sisätilavuus/säilytystilavuus (l) 227 + 227 / 
156 + 156

227 + 227 / 
156 + 156

227 + 227 / 
156 + 156 615/453 615/453 1300/906 1300/906

Hyllyt (kpl) 2 + 2 2 + 2 2 + 2 4 4 4 + 4 4 + 4

Hyllyn koko (mm) leveys 530 530 530 leveys 530 530 530 530

syvyys 630 650 650 syvyys 650 650 650 650

GN-astioiden määrä/hylly GN1/1 2 2 2 2 2 2 2

GN2/1 1 1 1 1 1 1 1

Paino/brutto (kg) 160 160 160 130 150 250 250

Liitäntäteho (W) C/C 463 C 370 692

C/F 869

F/F 1180 F 620 1540

Jännite/suojaus 230 V/50 Hz/10 A hidas 230 V/50 Hz/10 A hidas

Ovi jousisaranat, magneettitiiviste, lukko, ovikytkin jousisaranat, magneettitiiviste, lukko, ovikytkin

Lisävarusteet Lisävarusteet

•	matalat	jalat,	kaapin	korkeus	1970	mm	•	pyörät	•	lankaritilähyllyt	•	lankakorihylly	
•	ruostumaton	teräspaneelihylly	•	vakiolukon	tilalle	Abloy	CL104	
•	yli/alipaineventtiili	pakastekaappiin	•	lämpötilojen	taltiointi	muistitikkuun

•	matalat	jalat,	kaapin	korkeus	1970	mm	•	pyörät	•	lankaritilähyllyt	•	lankakorihylly	
•	ruostumaton	teräspaneelihylly	•	vakiolukon	tilalle	Abloy	CL104	
•	yli/alipaineventtiili	pakastekaappiin	•	lämpötilojen	taltiointi	muistitikkuun



Future Plus säästää sähköä ja  
kestää pidempään

Future RIC ja RIF
Vaunutäyttöiset kylmä- ja pakastekaapit

Vaunutäyttöiset  
kylmä- ja pakastekaapit, 
RIC ja RIF 960 sekä 
läpiajettava, kahdella 
ovella varustettu  
RIC-T 960, on tarkoitettu 
valmiiksi kylmennettyjen 
ja pakastettujen tuottei-
den säilyttämiseen.
 
Kaappien lämpötila-
alueet ovat 
RIC 960: +2…+12 ºC
RIF 960: –22…–18 ºC

Future Plus -mallien lauhdutusilma otetaan kaapin alaosasta 
suodattimen läpi takaseinässä kulkevan ilmakanavan kautta 
kaapin päällä sijaitsevalle lauhduttimelle. Näin otettu lauhdu-
tusilma on noin 7 ºC viileämpää kuin kaapin yläosasta otettu 
ilma.
 
Tällainen rakenne säästää sähköä ja pidentää kaapin jääh-
dytyskoneiston ikää. Mitä lämpimämpää, sitä enemmän kyl-
mäkone käy. Mitä likaisempi lauhdutin, sitä enemmän sähköä 
kuluu ja kylmälaitteen elinikä lyhenee. 

Future Plus -mallit kuluttavat keskimäärin 20 % vähemmän 
sähköä kuin vastaavat yläkoneelliset kaapit (esimerkiksi ver-
rattuna vastaavaan Future-malliin).

Future Plus -kaappien suodattimen puhdistus on erittäin 
helppoa ja vaivatonta. Future Plus -malleissa on suodattimen 
puhdistustarpeen ja Future-malleissa lauhduttimen puhdis-
tustarpeen hälytystoiminto.

Future Plus -mallien edistyksellinen suodatinrakenne

Malli RIC 960 RIF 960

Ulkomitat (mm) leveys 850 850

syvyys 1030 1030

korkeus 2250 2250

Käyttötilavuus (l) 1230 1100

Operating temperature (°C) +2 to +12 –22 to –18

Paino/brutto (kg) 170 190

Liitäntäteho (W) 396 1050

Jännite/suojaus 230 V/50 Hz/10 A hidas

Ovi

RIC door opening 710 x 1860 mm, 
RIF door opening 680 x 1795 mm 
jousisaranat, magneettitiiviste, 
lukko, ovikytkin

Lisävarusteet lämpötilojen taltiointi  
muistitikkuun

Future RIC -kylmäkaapin oven valoaukko on 710 x 1860 mm ja se on varustet-
tu kaksoiskumilaahuksella ja lukolla. Future RIF -kylmäkaapin oven aukko on 
680 x 1795 mm ja se on varustettu tuplalaahuksella ja lukolla. Ovi pysyy auki 
yli 90 asteen kulmaan avattuna. 

Vakiotoimituksessa ovi on oikeakätinen, tilauksesta sen saa myös vasenkätise-
nä. Sijoituspaikan korkeuden on oltava vähintään 2450 mm, ja oven edessä on 
oltava vapaata tilaa vähintään 800 mm.



Helpottaa valvontaa, opastaa energiatehokkaaseen käyttöön...

Porkka XWEB -omavalvontajärjestelmä

Porkka XWEB on itsenäinen, täydellinen kylmä-
laitteiden omavalvonta- ja ohjausjärjestelmä. 
XWEB on pienikokoinen teollisuustietokone, joka 
toimii itsenäisenä nettipalvelimena ja jossa on 
jo valmis omavalvontasivusto. Järjestelmä toimii 
vaivattomasti sekä ulkoisen internetin että sisäisen 
intranetin selainikkunassa. Sitä voi käyttää myös 
GPRS-ominaisuudella	varustetulla	matkapuhelimel-
la. Porkan XWEB -tuoteperhe tarjoaa käyttäjälle 
useita erilaisia vaihtoehtoja omavalvontajärjestel-
män tarpeisiin.

Tällainen tietokoneavusteinen omavalvontajärjes-
telmä mahdollistaa laitteiden ohjauksen, valvon-
nan, säätämisen ja seurannan reaaliaikaisesti. Se 
taltioi lämpötila- ja hälytystietoja jatkuvasti omaan, 
sisäiseen muistiinsa ja siitä voidaan lähettää häly-
tystiedot nimetyille henkilöille. Haltija voi käyttää 
järjestelmää miltä tahansa tietokoneelta. XWEB 
on helppo ja turvallinen ratkaisu, koska se ei vaadi 
mitään ohjelma-asennuksia käyttäjien työasemille 
tai palvelimille.

Valvonnan helppoutta
Perinteiseen passiiviseen omavalvontajärjestel-
mään verrattuna Porkka XWEB tarjoaa reaaliaikai-
sen, aktiivisen omavalvonta- ja ohjausjärjestelmän, 
joka vastaa omavalvonnan lämpötilatietojen lisäksi 
myös kiinteistövalvonnan ja huollon tarpeisiin. 

Selaintekniikka mahdollistaa pääsyn kaikille 
käyttötunnuksen ja salasanan haltijoille useimmilla 
tasoilla. Tiedon saanti ja jakaminen on helppoa 
kaikkien vastuuhenkilöiden kesken.

Energian ja rahan säästöä
Järjestelmä seuraa siihen liitettyjen kylmälaitteiden 
toimintaa reaaliajassa taltioiden tietoja niiden 
toiminnasta. Tämä auttaa vähentämään ener-
giankulutusta ja säästämään huoltokustannuksis-
sa. Huolto voi seurata kylmälaitteiden toimintaa 
ja tehdä ennakoivia säätö- ja huoltotoimenpiteitä 
vähentäen väärästä käytöstä tai puutteellisesta 
huollosta aiheutuvia laiterikkoja.

Käytönopastusta
Porkka XWEB ohjaa myös kylmälaitteiden tehok-
kaaseen käyttöön. Lämpötilatietojen taltioinnin 
lisäksi järjestelmä rekisteröi esim. ovien avaamiset 
(ovikytkimellä varustetut laitteet) sekä sulatusjak-
sot, mikä auttaa käyttäjää tunnistamaan toimin-
tansa kriittiset pisteet. Se kerää jatkuvasti tietoja, 
joiden avulla toiminnan laadun kehittäminen on 
helppoa. Tavaran vastaanotto on hyvä esimerkki 
tilanteesta, joka voi aiheuttaa poikkeaman säily-
tyslämpötilassa – etenkin jos ovea pidetään liian 
kauan auki tai vastaanotto ajoittuu pahimpaan 
kiireeseen.


