Porkka Finland Oy on kansainvälisesti tunnettu
kylmälaitteiden ja ruoansäilytyksen/esillepanon
suunnittelija ja valmistaja
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Porkka Finland Oy tunnetaan kansainvälisesti kylmälaitteiden ja ruoansäilytyksensuunnittelijana
ja valmistajana. Valikoima koostuu kylmä-, pakkas- ja lämpökalusteista. Suurimmat asiakkaat
ovat kaupalliset keittiöt, ravintolat, pikaruokaravintolat, hotellit,työpaikkaruokalat, sairaalat ja
vähittäiskauppiaat.

Tehokkaat ja energiaa säästävät ammattikäyttöön
suunnitellut kylmä- ja pakastekaapit

Päämarkkinamme Suomen ulkopuolella ovat Skandinavia, Iso-Britannia, Saksa, Sveitsi, Hollanti,
Belgia, Venäjä ja Baltian maat. Yrityksen liikevaihdosta 80% tulee ulkomaisistaliiketoimista ja
viennistä. Jatkuvaa kehitystä tukevat ulkomaiset tytäryhtiöt ja edustajat.
Porkan menestys perustuu vuosikymmenten kokemukseen, asiakaslähtöiseen suunnitteluun ja
jatkuvaan, aktiiviseen tuotekehitykseen.
Porkka Finland Oy on osa Huurre-konsernia. Sekä Huurre- että Porkka-brändit tunnetaan
maailmalla laadustaan ja luotettavuudestaan.
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Porkka Finland Oy:n toiminnan laatua valvotaan
sertifioiduilla ISO 9001- ja ISO 14001 -toimintajärjestelmillä.
Tuotteet ovat -merkittyjä. Aktiivisen tuotekehityksen
vuoksi oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään.
Valmistaja pidättää oikeudet muutoksiin.
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Inventus
Esittelemme
uudet erittäin
energiatehokkaat
ammattikäytön
kylmä- ja
pakastekaapit
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Porkan uudet, tehokkaat ja energiaa säästävät kylmä- ja
pakastekaapit ammattikäyttöön.
Porkka on ylpeä uusista suurkeittiöihin suunnitelluista ammattikäytön
energiatehokkaista kylmä- ja pakastekaapeista.
Asiakkaidemme ja ympäristön tarpeet ovat olleet suunnittelumme
lähtökohtana. Olemme kehittäneet kaappisarjan jossa on parannettu
eristetekniikka ja toimivat rakenteet. Porkalla on nyt yksi maailman
taloudellisimmista ja ympäristöystävällisimmistä kaappisarjoista, Inventus.
Riippumaton verkkosivusto www.topten.eu on arvioinut kaappimme
A-luokkaan kuuluvaksi, perustuen kylmäkaappimme pieneen
energiankulutukseen 0,97 kW/vrk. Energian hinta tulee todennäköisesti
nousemaan, ja Porkka Inventus -kaapit tulevat säästämään käyttäjilleen entistä
enemmän rahaa tulevina vuosina.
Kaappisarjan kylmäaineena on uusi energiatehokas hiilivety R290, ja sarjan
kaappeja voidaan käyttää jopa +43 °C ympäristölämpötilassa. Kaappeihin on
saatavissa korkeat tai matalat jalat ja vaihtoehtoisesti pyörät jalkojen tilalle.
Ovien uraan painettavat tiivisteet on helppo vaihtaa ilman työkaluja. Vakiona
neljä kappaletta ruostumattomia lankaritilähyllyjä, jotka voidaan asettaa
kippaamattomille johteille 56 millin välein.
Kaapin rakenteessa on otettu huomioon helppo puhdistettavuus: yhtenäinen
lattia-allas, pyöristetyt sisäkulmat sekä sivuseiniin integroidut yhtenäiset
pyöristetyt hyllyjohteet. Takaseinässä oleva ilmanohjauspelti on irrotettavissa
ilman työkaluja. Likaa kerääviä pintoja ei ole, joten kaapin puhdistus on todella
helppoa.
Saatavilla on kolme eri mallia. Pienempien mallien C6 ja F6 sarjan hyllyjohteet
on mitoitettu hyllykoolle L-400 x S-600 mm. Malleissa C7 ja F7 voidaan käyttää
GN 2/1 mittaisia syvyyssuuntaisia hyllyjä, koreja tai GN-astioita. Malleissa C8 ja
F8 voidaan käyttää leveydeltään GN 2/1 mittaisia astioita, hyllyjä tai koreja.
Sisä- ja ulkopinnat on valmistettu ruostumattomasta teräksestä (AISI 304).
Ulkopinta vaihtoehtona on saatavilla valkoinen polyesterillä päällystetty
teräslevy.
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Suuri helppolukuinen
ja käyttöinen
digitaalinäyttö, jossa
on sisäänrakennettu
käyttöjärjestelmä.

Muotissa tehdyt
yhtenäiset
pyöreäreunaiset
hyllyjohteet on helppo
ja turvallinen puhdistaa.
Johteille saadaan 56 mm.
välein ulosvedettävät
kippaamattomat hyllyt.

Uraan painettu
magneettitiiviste on
helposti vaihdettavissa
ilman työkaluja.

Eristeen paksuun jopa
100 mm.

Yhtenä osana tehty
pyöreäkulmainen
pohja- allas on
hygieeninen ja helppo
pitää puhtaana.
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Ominaisuudet

Inventus C7 ja F7
Ammattikäyttöön suunniteltuihin malleihin C7 ja F7 sopivat
syvyydeltään GN 2/1 hyllyt ja astiat.
Kylmäaineena on uusi energiatehokas ja ympäristöystävällinen
hiilivety R290. Uusi merkittävästi paksumpi eriste,
parannettu kylmätekniikka mahdollistavat yhden maailman
energiatehokkaimmista kaapeista. Esimerkiksi kylmäkaappimme
C7 kuluttaa sähköä vain 0,97 kW/vrk. Verkkosivusto www.topten.
eu on arvioinut ne energiankulutukseltaan A-luokkaan kuuluviksi.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Digitaalinen lämpötilanäyttö 		
sisäänrakennetulla ohjausyksiköllä
Näppäinlukko estää luvattoman käytön
Max./min. lämpötilan tallennus
Visuaalinen korkean/matalan lämpötilan
hälytys
Ovi auki hälytys
Anturivian hälytys

•
•
•
•

automaattisesti tai jää auki avauskulman
ollessa yli 90°
Tehokas jäähdytinrakenne
ilmansuodattimella
Tehokas, ympäristöystävällinen, energiaa
säästävä, hermeettinen ilmajäähdytteinen,
CFC/HCFC-vapaa jäähdytysainejärjestelmä
R290
Jalat ruostumatonta terästä, korkeus
säädettävissä välillä 130 mm - 205 mm
Sähköliitäntä 230V/50 H

Jäähdyttimen puhdistuksen tiedot/hälytys
TTL-Mod Bus -tietoliikenneportti (RS 485
ja muunnin lisävarusteena)
Ulkopinta ruostumatonta terästä AISI 304
tai valkoisella polyesterillä päällystettyä
teräslevyä
Sisäpinnoilla ruostumaton teräs AISI 304
Eristeenä tiheä CFC/HCFC-vapaata
polyuretaania
4 kappaletta ruostumattomia
lankaritilähyllyjä, 56 mm säätövälein
Ovessa lukko, magneettitiiviste ja
rasitusta kestävät jousisaranat, sulkeutuu

Lisävarusteita

•
•
•
•
•
•
•

Lisähyllyjä tarpeen mukaan
ruostumattomat teräspaneelihyllyt
Pyörät, joista 2 ovat lukittavia
Lyhemmät ruostumattomat teräsjalat,
säädettävissä välillä 70 mm - 105 mm
Oven avaus polkimella
LED-sisävalo ovikytkimellä
Hygieeninen katto

Porkka Inventus C7 varustettu
pyörillä (lisävaruste)

Tekniset tiedot
Inventus

C7

F7

-2…+12 °C

-26…-15 °C

+16…+43 °C

+16…+43 °C

Leveys (mm)

730

730

Syvyys (mm)

870

870

Korkeus (mm)

2100

2100

Korkeus pyörillä (mm)

2070

2070

Sisämitat leveys (mm)

534

534

Sisämitat syvyys (mm)

675

675

Sisämitat korkeus (mm)

1485

1485

609/501

609/501

4

4

162/152

162/152

Liitäntäteho (kW)

0.3

0.5

Sähköliitäntä (V)

230V/50Hz

230V/50Hz

R290

R290

Lämpötila-alue
Ympäristölämpötila

Brutto/nettotilavuus (l)
Hyllyjen määrä (kpl)
Brutto-/nettopaino (kg)

WITH

R290
REF

RIGERAN
T

Kylmäaine
Energialuokka *

A

A

Energiankulutus (kWh/päivä)

0.978

2.978

Energiankulutus (kWh/vuosi)

357

1087

*Porkka Inventus kaupalliset kylmä- ja pakastekaapit ovat energiatehokkaimpia saatavilla olevia kaappeja maailmassa. Saavutettu energialuokka on www.
topten.eu mukainen luokitus. Tarkistaaksesi miten vähän energiaa käytetään käy sivustolla www.topten.eu, joka vahvistaa energiankulutuslukemamme.

Inventus C7

4
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Ominaisuudet

Inventus C8 ja F8
Ammattikäyttöön suunniteltuihin malleihin C8 ja F8 sopivat
leveydeltään GN 2/1 hyllyt ja astiat.
Uusien, helposti luettavien lämpötilanäyttöjen ja
helppokäyttöisten säätöjen sekä uusimpien energiatehokkaiden
osien ansiosta voimme tarjota mielestämme energiatehokkaimpia
saatavilla olevia kaappeja maailmassa.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Digitaalinen lämpötilanäyttö erillisellä
ohjausyksiköllä
Näppäinlukko estää luvattoman käytön
Max./min. lämpötilan tallennus
Visuaalinen korkean/matalan lämpötilan
hälytys
Ovi auki hälytys
Anturivian hälytys

•
•
•
•

automaattisesti tai jää auki avauskulman
ollessa yli 90°
Tehokas jäähdytinrakenne
ilmansuodattimella
Tehokas, ympäristöystävällinen, energiaa
säästävä, hermeettinen ilmajäähdytteinen,
CFC/HCFC-vapaa jäähdytysainejärjestelmä
R290
Jalat ruostumatonta terästä, korkeus
säädettävissä välillä 130 mm - 205 mm
Sähköliitäntä 230V/50 H

Jäähdyttimen puhdistuksen tiedot/hälytys
TTL-Mod Bus -tietoliikenneportti (RS 485 ja
muunnin lisävarusteena)
Ulkopinta ruostumatonta terästä AISI 304
tai valkoisella polyesterillä päällystettyä
teräslevyä
Sisäpinnoilla ruostumaton teräs AISI 304
Eristeenä tiheä CFC/HCFC-vapaata
polyuretaania
4 kappaletta ruostumattomia
lankaritilähyllyjä, 56 mm säätövälein
Ovessa lukko, magneettitiiviste ja
rasitusta kestävät jousisaranat, sulkeutuu

Lisävarusteita

•
•
•
•
•
•
•

Lisähyllyjä tarpeen mukaan
ruostumattomat teräspaneelihyllyt
Pyörät, joista 2 ovat lukittavia
Lyhemmät ruostumattomat teräsjalat,
säädettävissä välillä 70 mm - 105 mm
Oven avaus polkimella
LED-sisävalo ovikytkimellä
Hygieniakatto

Porkka INVENTUS C8

Tekniset tiedot
Inventus

C8

F8

-2…+12 °C

-26…-15 °C

+16…+43 °C

+16…+43 °C

Leveys (mm)

850

850

Syvyys (mm)

750

750

Korkeus (mm)

2100

2100

Korkeus pyörillä (mm)

2070

2070

Sisämitat leveys (mm)

654

654

Sisämitat syvyys (mm)

555

555

Sisämitat korkeus (mm)

1485

1485

619/502

619/502

4

4

162/152

162/152

Liitäntäteho (kW)

0.3

0.5

Sähköliitäntä (V)

230V/50Hz

230V/50Hz

R290

R290

Lämpötila-alue
Ympäristölämpötila

Brutto/nettotilavuus (l)
Hyllyjen määrä (kpl)
Brutto-/nettopaino (kg)

WITH

R290
REF

RIGERAN
T

Kylmäaine
Energialuokka *

A

A

Energiankulutus (kWh/päivä)

1.05

3.07

Energiankulutus (kWh/vuosi)

383

1121

*Porkka Inventus kaupalliset kylmä- ja pakastekaapit ovat energiatehokkaimpia saatavilla olevia kaappeja maailmassa. Saavutettu energialuokka on www.
topten.eu mukainen luokitus. Tarkistaaksesi miten vähän energiaa käytetään käy sivustolla www.topten.eu , joka vahvistaa energiankulutuslukemamme.

Inventus F8

6
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Ominaisuudet

Inventus C6 ja F6
Suunniteltu käytettäviksi sekä suurkeittiössä tai leipomossa. C6
ja F6 –kaapit vievät vähän lattiapinta-alaa ja ne ovat ihanteellisia
pieniin keittiöihin ja leipomoihin.
Kaappeihin on saatavilla neljä ruostumatonta lankaritilähyllyä.
Leipomokäytössä kaappiin mahtuu 25 leipomopeltiä (ei
kuulu toimitukseen) 40 mm hyllyvälillä. Kaapeissa on myös
lauhduttimen tuloilmansuodatin joka on helppo puhdistaa.
Energiatehokkuus on jälleen kerran etusijalla suunnittelussamme,
ja uskomme olevamme yksi ensimmäisistä valmistajista, joka
käyttää kaapin runkoon sijoitettuja tyhjiöpaneeleita, joiden
ansiosta sähkönkulutus vähenee huomattavasti.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Digitaalinen lämpötilanäyttö erillisellä
ohjausyksiköllä
Näppäinlukko estää luvattoman käytön
Max./min. lämpötilan tallennus
Visuaalinen korkean/matalan lämpötilan
hälytys
Ovi auki hälytys
Anturivian hälytys

•
•
•
•

automaattisesti tai jää auki avauskulman
ollessa yli 90°
Tehokas jäähdytinrakenne
ilmansuodattimella
Tehokas, ympäristöystävällinen, energiaa
säästävä, hermeettinen ilmajäähdytteinen,
CFC/HCFC-vapaa jäähdytysainejärjestelmä
R290
Jalat ruostumatonta terästä, korkeus
säädettävissä välillä 130 mm - 205 mm
Sähköliitäntä 230V/50 H

Jäähdyttimen puhdistuksen tiedot/hälytys
TTL-Mod Bus -tietoliikenneportti (RS 485 ja
muunnin lisävarusteena)
Ulkopinta ruostumatonta terästä AISI 304
tai valkoisella polyesterillä päällystettyä
teräslevyä
Sisäpinnoilla ruostumaton teräs AISI 304
Eristeenä tiheä CFC/HCFC-vapaata
polyuretaania
4 kappaletta ruostumattomia
lankaritilähyllyjä, 56 mm säätövälein
Ovessa lukko, magneettitiiviste ja
rasitusta kestävät jousisaranat, sulkeutuu

Lisävarusteita

•
•
•
•
•
•
•

Lisähyllyjä tarpeen mukaan
ruostumattomat teräspaneelihyllyt
Pyörät, joista 2 ovat lukittavia
Lyhemmät ruostumattomat teräsjalat,
säädettävissä välillä 70 mm - 105 mm
Oven avaus polkimella
LED-sisävalo ovikytkimellä
Hygieniakatto

Porkka INVENTUS C6

Tekniset tiedot
Inventus

C6

F6

-2…+12 °C

-26…-15 °C

+16…+43 °C

+16…+43 °C

Leveys (mm)

600

600

Syvyys (mm)

760

760

Korkeus (mm)

2100

2100

Korkeus pyörillä (mm)

2070

2070

Sisämitat leveys (mm)

404

404

Sisämitat syvyys (mm)

610

610

Sisämitat korkeus (mm)

1485

1485

421/350

421/350

4

4

142/132

142/132

Liitäntäteho (kW)

0.3

0.5

Sähköliitäntä (V)

230V/50Hz

230V/50Hz

R290

R290

A

A

Lämpötila-alue
Ympäristölämpötila

Brutto/nettotilavuus (l)
Hyllyjen määrä (kpl)
Brutto-/nettopaino (kg)

WITH

R290
REF

RIGERAN
T

Kylmäaine
Energialuokka *

*Porkka Inventus kaupalliset kylmä- ja pakastekaapit ovat energiatehokkaimpia saatavilla olevia kaappeja maailmassa. Saavutettu energialuokka on www.
topten.eu mukainen luokitus. Tarkistaaksesi miten vähän energiaa käytetään käy sivustolla www.topten.eu , joka vahvistaa energiankulutuslukemamme.

Inventus C6
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