Nyskapande funktioner i en helt rostfri maskin med tidsenlig design.

Värmepannor

Ångreglering

Ergonomigrepp

Handtagen

Dosering

Manöverpanel

SEPARAT ÅNGPANNA

UNIC ANVÄNDARVÄNLIGHET

Flera Värmepannor med hög kapacitet och intelligent hantering
av eleffekten samt PID termokontroller för bättre temperaturstabilitet, precision och flexibilitet.

•

Ergonomiskt filterhandtag med 6o lutning, tillverkad i
specialgummi som tar upp stötar och vibrationer.

•

Interaktiv användarvänlig, central kontroll, en LCD
pekskärm 4.2”.

•

4,2” LCD skärm som kan förses med egen logo.

•

Kopplas till dator medelst USB, Bluetooth och IFRS för
överföring av information.

•

Samtliga parametrar i maskinen kan programmeras.

•

Reglerbart ljus (färg/intensitet) med LED(RGB).

•

Automatiska natt och daginställningar med timer för att
spara energi.

•

Individuella grupper kan sättas i standby läge vid perioder
av låg användning.

•

Programmenyer:
Räkneverk antal koppar, automatisk rengöringscykel, alarm
för underhåll och utbyte av vattenfilter.

Stor oberoende ångpanna 8,9 L (SDC2) / 14,3L (SDC 3) /19,7L
(SDC4) 6550 W.
PID-termostat i alla pannor samt tryckstyrd infusion i kaffegrupp/
panna
INDIVIDUELLA PANNOR FÖR KAFFE
Flera vattenpannor 1,65 L och 2000 W per grupp med individuella PID termokontroller för varje grupp.
Elektronisk kontroll ser till att maximala effektförbrukningen
aldrig överstiger 6700 W samtidigt som optimal prestanda
erhålles.
Variabel inställning av förbryggning i varje grupp upp till 10 sek.
ÅNGREGLERING

DOSERING

En högprecisions keramisk ångventil, steglös justering
horisontellt.
Varmvattenuttag med justerbart vattenflöde.

Exklusiv patenterad teknologi för att automatiskt känna igen ett
filterhandtag och därmed automatiskt välja rätt vattenmängd
(6 olika mängdinställningar finns).

FILTERHANDTAG MED ENKEL LÅSNING

ÅNGA

Gruppen låses hydraliskt för en tät tillslutning utan behov av stor kraft.

ALRp
Agentur AB

Exklusivt system som automatiskt ångar mjölken med
temperaturkontroll som en riktig Barista.
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Stella di Caffè finns i två modeller, Standard eller Volume+ med 2, 3, eller 4 grupper.
Volume + modellen har utrymme för 18 cm höga muggar/glas, och utrymmet kan minskas till
10 eller 7 cm genom 2-4 borttagbara kopphållare.
I tabellen nedan finns mått, vikt och volym för båda modellerna STD och V+.

Höjd (cm/tum)
Bredd (cm/tum)
Djup (cm/tum)
Vikt (Kg/pund)
Totala tankvolymen (liter)
Ångpannevolym (liter)
Gruppannor totalvolym (liter)
Total effekt gruppannor (W)
Total effekt ångpanna (W)
Maximal effektförbrukning
Anslutes till (Volt)

3-fas 400 V
16 amp

3-fas 400 V
16 amp

3-fas 400 V
16 amp

