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Future DC ja Future DF, kiireisen kokin viileät apulaiset
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Kolmeen erilaiseen kylmätarpeeseen
Nykyaikaisessa ravintohuollossa ruoan
oikeaoppinen jäähdytys ja pakastus näyttelevät
keskeistä roolia. Porkan jäähdytys- ja
pakastuskaapeissa on huomioitu sekä
viranomaisten suositukset että ammatti-
keittiöiden toiveet. Mallistossa on vaihtoehtoja
kolmeen eri käyttötarpeeseen.

DC = Deep Chiller
jäähdytyskaappi on tarkoitettu jäähdytykseen ja
kylmäsäilytykseen. Jäähdytyksen ohjaus toimii ajastimesta.
Jäähdytysjakson jälkeen laite vaihtaa toimintonsa
automaattisesti kylmäsäilytykselle. Säilytyslämpötilan voi
säätää välille +1…+12 ºC.

DF = Deep Freezer
pakastuskaappi on tarkoitettu pakastukseen ja
pakasteiden säilytykseen. Pakastuksen ohjaus hoituu
pakastuskytkimestä. Pakastusjakson jälkeen laite vaihtaa
toimintonsa automaattisesti pakastesäilytykselle.
Säilytyslämpötilan voi säätää välille –18…–26 ºC.

DC/DF = Deep Chiller/Deep Freezer
jäähdytys-pakastus-monitoimikaappi 4 in 1.
Kaapin yläosaston toiminnot kuten DC-kaapeissa ja
alaosaston kuten DF-kaapeissa.

Kestävää ympäristöystävällisyyttä
Future-sarjan tuotteiden pitkä käyttöikä merkitsee myös
ympäristöystävällisyyttä. Käytetyt kylmäaineet ovat CFC-
ja HCFC-vapaita. Mallistot on suunniteltu ja kojeistettu
ISO 8561 -normin mukaisesti. Valmistus tapahtuu ISO
9001 -laatustandardin sekä ISO 14001 -ympäristö-
sertifikaatin edellytysten mukaisesti. Molemmat tuotesarjat
täyttävät luonnollisesti Suomen elintarvikelainsäädännön
vaatimukset.
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Mittavat jäähdytys- ja pakastuskapasiteetit...

Jäähdytys ja pakastus tehokkaasti mutta oikeaoppisesti

Suurkeittiöammattilainen ja talouspäällikkö
osaavat arvostaa Porkka-laatua
Modernilta suurkeittiökaapilta vaaditaan ennen kaikkea varmaa
toimivuutta ja kestävyyttä. Porkan kaappien hyllytasojen kuor-
mitettavuus on peräti 70 kg/hyllytaso. Jokapäiväinen laatu näkyy
ja tuntuu esimerkiksi ovien sulkeutumisessa, helpossa puhdis-
tettavuudessa, selkeässä ohjauspaneelissa ja käyntiäänen
hiljaisuudessa. Porkka toimii häiriöttä, vaikka ympäristön lämpötila
nousisi jopa +32 °C:een. Luotettava toiminta merkitsee suuria
säästöjä elinkaarikustannuksissa.

Uusilla ratkaisuilla lisää tilaa
Porkka on kehittänyt jäähdytys- ja pakastuskaappeihinsa useita
teknisiä uudistuksia, jotka lisäävät mm. hyötytilavuutta. 520-
ja 720-malleissa höyrystin on upotettu osittain katon yläpuoliseen
koteloon. Jäähdytyskoneisto ja höyrystimeltä tulevan tippaveden
haihdutusallas sijaitsevat kaapin katolla. Monitoimimallissa
molempien osastojen sisäkattoon on kiinnitetty höyrystin ja
haihdutusallas on sijoitettu kaapin alle. Energiankulutusta
vähentää kaapeissa vakiona oleva lauhduttimen puhdistustarpeen
hälytystoiminto.

Viranomaistiedot napinpainalluksella
EU:n ja kansallisen HACCP-omavalvontajärjestelmän velvoittama
elintarvikkeiden omavalvonta, kuten lämpötilatietojen täsmällinen
tallennus, on tuonut uusia tarpeita myös suurkeittiöille. Kaappien
lisävarusteena saatava reaaliaikainen XWEB-omavalvonta-
järjestelmä on valmis vastaus näihin haasteisiin. XWEB taltioi
jatkuvasti lämpötilatietoja, ja viranomaistiedot saadaan
suoraan järjestelmästä. Lisäksi kaappien normaali toiminnan
säätö ja valvonta onnistuvat XWEBin avulla etäohjauksena.

Uusi Porkka 4 in 1
– modernin suurkeittiön moniosaaja
Vuosikymmenien kylmäkaappiosaaminen ja viime vuosien tiivis
tuotekehitystyö yhdistyvät Porkan uudessa 4 in 1 -monitoimi-
kaapissa. Porkka Future DC/DF 722 -mallin yläosa toimii sekä
jäähdytys- että kylmäsäilytysosastona ja alaosa vastaavasti sekä
pakastus- että pakastesäilytysosastona. Molemmilla osastoilla
on oma itsenäinen jäähdytyskoneistonsa. Uutuusmallin nerokkaat
mutta yksinkertaiset ominaisuudet on suunniteltu helpottamaan
ravintohuoltotyöntekijöiden kiireistä arkea.
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Harkittua yksinkertaisuutta ja hiottuja yksityiskohtia

Kestävät materiaalit
• Future-jäähdytys- ja -pakastuskaappien näkyvät
ulko- ja sisäpinnat ovat ruostumatonta teräslevyä.
Vaihtoehtoisesti tavallisten DC- ja DF-kaappien
näkyvät ulkopinnat voivat olla valkoista,
polyesteripintaista teräslevyä.

Valvonta- ja hälytystoiminnot
• Digitaalinäytöllä varustettu ohjausyksikkö on
selkeä ja helppolukuinen.
• Lämpötilan säätö tapahtuu kätevästi
painonapeista.
• Ohjausyksikössä on säädettävät
säilytyslämpötilan ylä- ja alahälytysrajat.
Myös hälytysviive on säädettävissä.
• Akustinen ja optinen hälytys.
• Potentiaalivapaa keskushälytysliitäntävalmius.
• XWEB-tietokoneliitäntävalmius lämpötilatietojen
jatkuvaan taltiointiin ja mahdollisten hälytysten
seurantaan.
• Kaapeissa on lauhduttimen puhdistustarpeen
hälytystoiminto (puhdas lauhdutin vähentää
jäähdytyskoneen käyntijaksoja ja pidentää
kylmäkoneiston ikää).

Lukko
• Kaapit ovat lukittavia. Lukko sijaitsee keskellä
yläpaneelia.
• Vakiolukon tilalle saatavissa myös Abloy
3274 C -lukko.

Valo
• Lisävarusteena etupaneelin alareunaan saa
valon, joka toimii automaattisesti ovikytkimestä.
Ei saatavissa DC/DF 722 -monitoimikaappiin.

Hyllyjärjestelmä
• Vakiona kippaamattomat, ulosvedettävät
lankaritilähyllyt, joiden kantavuus on
70 kg/hyllytaso.
• Kaikki hyllyjärjestelmän osat ovat helposti
irrotettavissa pesua varten.
• Vaihtoehtona lankaritilähyllyille ovat tuhdit,
ruostumattomat teräspaneelihyllyt. Kantavuus 70
kg/hyllytaso.
• Lisävarusteena saatavat lankakorihyllyt ovat
kätevä ratkaisu pussimaisten ja liukkaiden
tuotteiden säilytykseen. Ne ovat hyvä ja
ergonominen ratkaisu alimmaiseksi hyllyksi.
Lankakorihyllyn korkeus on 120 mm.

Helppo peruskäyttö ja puhdistettavuus, ovien sulkeutuminen laadukkaasti, hiljainen käyntiääni...
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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 sisäpinnat ovat ruostumatonta teräslevyä,
sisäkulmat ovat pyöristetyt ja ulkopinnat sileät. Puhdistus
käy nopeasti ja vaivattomasti.

Jalat, matalat jalat tai pyörät
• Kaappien korkeus on pyöreillä, säädettävillä jaloilla
2030 mm. Vaihtoehtoisesti kaappeja saa myös matalilla
jaloilla, jolloin kaapin ulkokorkeus on 1970 mm.
• Jalkojen tilalle voidaan vaihtoehtoisesti kiinnittää 100
mm:n halkaisijalla olevat pyörät, jolloin korkeudeksi
tulee 1990 mm. Kaksi etummaista pyörää ovat
lukittavissa.

Keskuskoneliitäntävalmius
• Kaikkia malleja toimitetaan myös
keskuskoneliitäntävalmiina.

Leipomopeltijohteet
• Kaappeihin on mahdollista tilata leipomopeltijohteet.
Leipomopeltijohteita on pakkauksessa 21 paria. Johteiden
väli on 30 mm. Johteita ei ole saatavissa DC/DF 722
-monitoimikaappiin.

Jalkapoljin
• Jalkapoljin helpottaa oven avaamista. Sitä ei ole
saatavissa DC/DF 722 -monitoimikaappiin.

Vinkkejä jäähdytykseen
•  Annostele ruoka samankokoisiin ja yhtä täysiin
astioihin mahdollisimman ohuelti.
•  Käytä mielellään metallisia astioita, joissa jäähdytys
ja pakastus tapahtuvat tehokkaimmin.
•  Käytä kantta tai muuta suojaa estämään kosteuden
liiallista haihtumista ruoasta.
•  Huomaa, että erilaiset ruoat tarvitsevat eripituiset
ajat jäähtyäkseen. Esim. vähärasvaiset ruoat jäähtyvät
ja pakastuvat nopeammin.
•  Ruoan sekoittaminen täpötäysissä astioissa aika
ajoin nopeuttaa jäähdytysprosessia.
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Käytännön tilavuutta ja kuormitettavuutta, monipuoliset varustelumahdollisuudet...

DC = Deep Chiller
= jäähdytyskaappi, jonka lämpötilan säätöalue säilytyskytkennällä on +1…+12 ºC

DC 520 -kaapin pikajäähdytysteho on 12 kg 90 minuutissa +70…+3 ºC 25 mm:n
kerrospaksuudella ja Suomessa voimassa olevan asetuksen 905/2007 mukaisesti
50 mm:n kerrospaksuudella 37 kg 4 tunnissa +60…+6 ºC

DC 720 -kaapin pikajäähdytysteho on 18 kg 90 minuutissa +70…+3 ºC 25 mm:n
kerrospaksuudella ja Suomessa voimassa olevan asetuksen 905/2007 mukaisesti
50 mm:n kerrospaksuudella 47 kg 4 tunnissa +60…+6 ºC

DF = Deep Freezer
= pakastuskaappi, jonka lämpötilan säätöalue säilytyskytkennällä on
–18…–26 ºC

DF 520 -kaapin pakastus-/jäädytysteho on 50 mm:n kerrospaksuudella
60 kg 24 tunnissa +0…–18 ºC

DF 720 -kaapin pakastus-/jäädytysteho on 50 mm:n kerrospaksuudella
80 kg 24 tunnissa +0…–18 ºC

Malli DC 520 DC 720

Ulkomitat (mm) leveys 600 850
syvyys 700 700
korkeus 2030 2030

Käyttötilavuus (l) 368 561

Hyllyt (kpl) 4 4

Hyllyn koko (mm) leveys 400 650
syvyys 530 530

Paino/brutto (kg) 140 150

Liitäntäteho (W) DC 848 848

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

Ovi jousisaranat, magneettitiiviste, lukko, ovikytkin

Lisävarusteet • matalat jalat, korkeus tällöin 1970 mm • pyörät jalkojen
tilalle, korkeus tällöin 1990 mm • jalkapoljin • leipomo-
peltijohteet, 21 paria (ei DC 520) • lankaritilähyllyt
• lankakorihylly • ruostumaton teräspaneelihylly
• vakiolukon tilalle Abloy 3274 C • valo ovikytkimellä

Malli DF 520 DF 720

Ulkomitat (mm) leveys 600 850
syvyys 700 700
korkeus 2030 2030

Käyttötilavuus (l) 368 561

Hyllyt (kpl) 4 4

Hyllyn koko (mm) leveys 400 650
syvyys 530 530

Paino/brutto (kg) 140 150

Liitäntäteho (W) DF 747 846

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

Ovi jousisaranat, magneettitiiviste, lukko, ovikytkin

Lisävarusteet • matalat jalat, korkeus tällöin 1970 mm • pyörät jalkojen
tilalle, korkeus tällöin 1990 mm • jalkapoljin • leipomo-
peltijohteet, 21 paria (ei DF 520) • lankaritilähyllyt
• lankakorihylly • ruostumaton teräspaneelihylly
• vakiolukon tilalle Abloy 3274 C • valo ovikytkimellä
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Porkka XWEB -omavalvontajärjestelmä
Porkka XWEB on itsenäinen, täydellinen kylmälaitteiden omaval-
vonta- ja ohjausjärjestelmä. XWEB on pienikokoinen teollisuustie-
tokone, 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 matkapuhe-
limella. Porkan XWEB-tuoteperhe tarjoaa käyttäjälle useita erilaisia
vaihtoehtoja omavalvontajärjestelmän tarpeisiin.

Tällainen tietokoneavusteinen omavalvontajärjestelmä mahdollistaa
laitteiden ohjauksen, valvonnan, säätämisen ja seurannan reaali-
aikaisesti. Se taltioi lämpötila- ja hälytystietoja jatkuvasti omaan,
sisäiseen muistiinsa ja siitä voidaan lähettää hälytystiedot nimetyille
henkilöille. Haltija voi käyttää järjestelmää miltä tahansa tietoko-
neelta. XWEB on helppo ja turvallinen ratkaisu, koska se ei vaadi
mitään ohjelma-asennuksia käyttäjien työasemille tai palvelimille.

Valvonnan helppoutta
Perinteiseen passiiviseen omavalvontajärjestelmään verrattuna
Porkka XWEB tarjoaa reaaliaikaisen, 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.

PORKKA XWEB

DC/DF 722 "4 in 1"

Kaapin yläosasto:
1) jäähdytys ja jäähdytysjakson jälkeen laite siirtyy automaattisesti kylmäsäilytykselle
2) normaali kylmäsäilytys, kun jäähdytysajastus ei ole käytössä
Säilytyskytkennän lämpötilan säätöalue on +1…+12 ºC.

Kaapin alaosasto:
3) pakastus/jäädytys ja pakastusjakson jälkeen laite siirtyy automaattisesti pakastesäilytykselle
4) normaali pakastesäilytys, kun pakastusajastus ei ole käytössä
Säilytyskytkennän lämpötilan säätöalue on –18…–26 ºC.

Malli DC/DF 722

Ulkomitat (mm) leveys 730
syvyys 815
korkeus 2030

Käyttötilavuus (l) yläosa 220
alaosa 240

Hyllyt (kpl) 2 + 2

Hyllyn koko (mm) leveys 530
syvyys 650

Paino/brutto (kg) 170

Liitäntäteho (W) DC/DF 1700

Jännite/suojaus 230 V/50 Hz/16sA hidas

Ovi jousisaranat, magneettitiiviste, lukko, ovikytkin

Lisävarusteet • matalat jalat, korkeus tällöin 1970 mm • pyörät jalkojen
tilalle, korkeus tällöin 1990 mm • lankaritilähyllyt • lanka-
korihylly • ruostumaton teräspaneelihylly • vakiolukon
tilalle Abloy 3274 C

Porkka XWEB
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Porkka Finland Oy
Soisalmentie 3
15860 Hollola
Puh. 020 5555 12
Faksi 020 5555 497
e-mail: porkka@huurre.com
www.porkka.fi

Porkka Finland Oy:n toiminnan laatua valvotaan
sertifioiduilla ISO 9001- ja ISO 14001 -toimintajärjestelmillä.
Tuotteet ovat -merkittyjä. Aktiivisen tuotekehityksen
vuoksi oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään.

Porkka Finland Oy on kansainvälisesti tunnettu
kylmälaitevalmistaja. Merkittävimmät asiakkaat ovat
ammattikeittiöitä, ravintoloita, hotelleja, teollisuus-
laitoksia, sairaaloita ja laboratorioita eri puolilla
Eurooppaa.

Yrityksen päämarkkinat ovat kotimaan ohella
Skandinavia, Englanti, Saksa, Sveitsi, Hollanti, Belgia,
Venäjä sekä Baltia. Liikevaihdosta 80 % kertyy
ulkomaisesta liiketoiminnasta ja viennistä. Joustavaa
kehitystä tukevat lukuisat ulkomailla sijaitsevat
tytäryhtiöt ja edustajat.

Porkka Finland Oy:n menestys perustuu vuosi-
kymmenten kokemukseen, asiakaslähtöiseen
suunnitteluun ja jatkuvaan tuotekehitykseen.
Uusia tuotteita lanseerataan vuosittain.

Porkka Finland Oy kuuluu Huurre Group -konserniin.
Porkka- ja Huurre-tuotteet edustavat aina luotettavaa
laatua.

Porkka Finland Oy on kansainvälisesti tunnettu
kylmälaitevalmistaja


