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Sistemul de răcire indirect se realizează prin intermediul tuburilor anulare cu diametru 27mm  şi grosime 4,5 mm; tuburile sunt unite 

într-un fascicul de tuburi modulare cu inel, care încălzesc uniform podeaua şi tavanul diferitelor camere de coacere. Noul sistem 

de construcţie permite valorificarea la maxim a căldurii produse prin ardere.

De asemenea, cuptorul este sensibil la schimbările de temperatură, fiind astfel mai versatil şi mai potrivit pentru diferite 

nevoi de producţie.Camerele de coacere sunt perfect închise şi separate una de cealaltă. 

Cuptorul cu vapori ANULAR AST combină sistemul clasic cu tuburi anulare cu un concept inovativ pentru camera de 

ardere, care reduce la minim partea zidită.
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  Centrala digitală standard permite:

 Controlul temperaturii cu ajutorul unei 

sonde, situată direct în camera de  

coacere. De asemenea, există şi o s ndă  o

de siguranţă, situată în zona de ieşire a 

gazelor arse.

 Eliberarea temporizată de abur, pentru 

fiecare cameră de coacere în parte, cu 

ajutorul electrovalvelor.

 Aprindere cuptor automată 

săptămânală/ zilnică. 

 Alarmă setare timp de coacere.
 Aprindere lumini în interiorul camerelor de 

coacere. 
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    Uşile din oţel INOX şi geam temperat, cu sistem deschidere 

prindere/ decuplare, sunt foarte practice pentru operaţia de 

încărcare cuptor şi uşor de îndepărtat pentru curăţare. Hota de 

mari dimensiuni permite o aspirare omogenă şi eficace pe toată 

partea frontală. Coloanele sunt construite astfel încât să 

protejeze panoul de comandă.
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  Evaporatoarele independente, din oţel special, sunt încălzite de 

recuperarea gazelor arse şi garantează vapori instantaneu şi 

abundent. Uşor accesibile pentru eventuale operaţii de curăţare şi 

de întreţinere curentă. Intensificarea evaporatoarelor cu ajutorul 

unei rezistenţe electrice (opţional). Alimentarea cuptorului se poate 

face cu: motorină, naftă, gaz metan, GPL, gaz butan.
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