
Pikajäähdytys- ja pikapakastuslaitteet

KorKealaatuiset, eleKtronisesti ohjatut piKajäähdytys- ja piKapaKastuslaitteet



Porkan uuden sukupolven edistykselliset pikajäähdytys- ja
pikapakastuslaitteet on suunniteltu uusimman teknologian
mukaisiksi ja vastaamaan ruokateollisuuden, ravintoloitten, 
ruokaloiden ja pitopalveluyritysten tarpeisiin. Laitteet ovat 
helppokäyttöisiä ja lisäävät tehokkuutta tarjoten
myös huomattavia kustannussäästöjä.

Kaikki mallit noudattavat DHSS:n ja CODEX:n sekä Suomessa voimassa
olevia elintarvikelain määräyksiä ja vaatimuksia.

Tarkka lämpötilan säätö ja luotettava seuranta

Pikajäähdytyksen ohjausjärjestelmä sisältää tuotteeseen laitettavan, jäähdytys-
tä automaattisesti ohjaavan anturin, joka estää tuotteita jäätymästä ja varmis-
taa valitsemasi toiminnon tarkan toteutumisen. Lämpötila näkyy ohjauspanee-
lissa koko prosessin ajan. Pikapakastustoiminnon anturissa on pieni lämmitin, 
jotta se on helppo poistaa jäätyneestä tuotteesta.

Automaattinen säilytystoiminto

Kaikissa laitteissa on automaattinen sulatusjärjestelmä, joka aktivoituu pika-
jäähdytys- tai pikapakastusjakson päättyessä. Sulatuksen jälkeen laite palautuu 
joko jäähdytys- tai pakastustoimintoon riippuen siitä, kummalle toiminnolle 
laite on asetettu. Näin elintarvikkeet voidaan jättää kaappiin yöksi tai jopa 
viikonlopuksi, mikä lisää kylmä- tai pakastesäilytyskapasiteettia.

Laatua, hygieniaa ja turvallisuutta

Kaappien ja huoneiden ulko- ja sisäpinnat ovat korkealuokkaista ruostumaton-
ta terästä (AISI 304), joten puhdistaminen on helppoa ja joutuisaa. Ohjauspa-
neeli toimitetaan valmiina sisäänrakennettuine korkea-/ matalalämpötilahäly-
tyksineen, joka on sekä kuuluva että näkyvä. 

Tärkeä tekijä ruoanvalmistusketjussa on tehokas 
pikajäähdytys ja pikapakastus

Elektronisesti ohjattu pikajäähdytys ja pikapakastus antavat 
optimaalisen tuloksen ja tuotelaadun

Juuri kehitetty valvontayksikkömme antaa käyttäjälle mahdollisuuden 
 valita käsiteltäville tuotteille sopivimman pikajäähdytys- tai pikapakas-
tustoiminnon. Käyttäjällä on valittavissaan soft-chill (ei jään muodos-
tusta tuotteiden pinnalla) tai hard-chill -toiminto (nopea ja tehokas 
jäähdytys) tai näiden kahden yhdistelmä. Tehtaan vakio-ohjelman lisäksi 
käyttäjä voi ohjelmoida ohjausyksikköön kahdeksan omaa ohjelmaansa 
voidakseen valita toiminnot, jotka sopivat kulloinkin jäähdytettäville 
tuotteille, esimerkiksi kevytjäähdytys herkille tuotteille, kuten kerma-
vaahdolle. Kestävämmät tuotteet, kuten keitto tai kastikkeet, voidaan 
jäähdyttää keskiasetuksia käyttäen. Asetukset on helppo ohjelmoida 
ohjauspaneelin näppäimistöltä.

Tarkka lämpötilan säätö ja luotettava seuranta



Porkan BC pikajäähdytys- ja yhdistettyjen BC/BF pikajäähdytys- ja pikapakastuslaitteiden valikoima on suuri ja 
monipuolinen, ja ne soveltuvat monenlaisiin eri käyttötarkoituksiin, kuten käsitäyttöinen GN 1/1 -astioille mitoi-
tettu kaappi, jossa ilmalauhdutteinen kylmäkoneikko, GN 1/1 ja tietyille GN 2/1 -vaunuille mitoitetut mallit myös 
läpikuljettavina malleina.

•	 BC720-SH	ja	BC/BF720-SH 
Nämä kaapit on suunniteltu GN1/1 -astioille tai -tarjottimille. Niiden ulko- ja sisäpinta on ruostumatonta terästä 
(AISI 304), eristeenä 60 mm:n CFC/HCFC -vapaa polyuretaani. Vakiovarusteena on kymmenen paria GN 1/1 -mitoi-
tettuja johteita. Näissä malleissa on ilmalauhdutteinen jäähdytyskoneisto, jossa kylmäaineena on R404A. Kaapit 
voidaan kytkeä myös erilliseen keskusjäähdytyskoneikkoon.

•	 BC	and	BC/BF	960-SH,	990-SH,	24-100-SH 
Nämä huoneet on mitoitettu GN1/1 -vaunuille. BC/BF malleissa on eristetty lattiaelementti, ja lisävarusteena niihin 
saa ajoluiskan. 24-100-SH malliin voi myös laittaa tiettyjä GN2/1 -vaunuja. Nämä kaikki mallit on tehty liitettäviksi 
huoneesta erillään olevaan jäähdytyskoneikkoon. Ne voi myös kytkeä keskusjäähdytyskonejärjestelmään. Paisunta- 
ja magneettiventtiili sisältyvät tehdastoimitukseen.

•	 BC	ja	BC/BF	48-200-SH 
toimitetaan läpikuljettavana mallina, jolloin huoneen molemmissa päissä on ovi. Huone on suunniteltu GN1/1 ja 
GN2/1 jäähdytysvaunuille 100 kg:n kuormalla. Osastojen välissä on liukuovi, jolloin molempia osastoja voidaan 
käyttää toisistaan riippumatta. Kummassakin osastossa voidaan käyttää omia erilaisia säätöjään niissä jäähdy-
tettävien ruokalajien mukaan. Tarvittaessa voidaan käyttää vain toista osastoa, jolloin säästetään kustannuksia. 
Molemmat osastot on tehty kytkettäviksi huoneesta erillään oleviin jäähdytyskoneikkoihin.

	 Tekniset	ominaisuudet 
Kaikkien vaunutäyttöisten ja läpikuljettavien mallien elementit valmistetaan muotissa, jolloin elementteihin saa-
daan uros- ja naaraspontit. Elementit kiinnitetään toisiinsa epäkeskopikalukoilla, joiden avulla saadaan erinomai-
nen tiiviys ja kestävyys. Ohjauspaneelit ja höyrystinrakenteet kiinnitetään tehtaalla valmiiksi seinäelementtiin, jolloin 
huoneiden kokoonpano työmaalla on yksinkertaista ja nopeaa. Ulko- ja sisäpinnat ovat ruostumatonta teräslevyä 
AISI 304 ja helppohoitoisia ja nopeita puhdistaa. Elementtien 80 mm:n paksuinen tiheä polyuretaanieriste on CFC- 
ja HCFC-vapaa. Ovissa on tukevat saranat ja lukittava vedin varustettuna sisäpuolen turva-aukaisimella, joten oven 
saa aina sisäpuolelta auki. BC/BF-huoneiden ovikarmeissa on lämmitysvastus estämään oven jäätymistä kiinni. 
Joustavat tiivisteet takaavat ilmatiiviyden. Oven valoaukko on 960-SH/990-SH malleissa 700 x 1940 mm (l x k) ja 
24-100-SH ja 48- 200-SH malleissa 800 x 1940 mm. Ovet voidaan tilata oikea- tai vasenkätisinä huoneen sijain-
tipaikan mukaan. Höyrystimeltä tulevan tippuveden viemäröinti ei sisälly toimitukseen. Suosittelemme lattiakaivon 
sijoittamista huoneen läheisyyteen. Käytön helpottamiseksi BC-mallit toimitetaan ilman lattiaelementtiä vaunu-
käyttöön (lattiaelementti on lisävaruste). BC/BF pikajäähdytys- ja pikapakastushuoneet on varustettu eristetyllä 
lattiaelementillä, jonka pintamateriaalina on liukuestepintainen, ruostumaton teräslevy. Vaunuliikennettä varten 
lattiaelementit voidaan upottaa ympäröivään lattiapintaan tai vaihtoehtoisesti oven eteen pitää laittaa ajoluiska.

Monipuolinen mallisto eri käyttötarkoituksiin

Elektronisesti ohjattu säädin ja näyttö helpottavat
ja nopeuttavat käyttöä.

Laaja mallisto käsi- ja vaunutäyttöisiä laitteita.  



Tekniset tiedot

* Pikajäähdytystehot on mitoitettu 50 mm:n kerrospaksuudella GN 1/1–65 astioissa +70…+3 °C.
** Pakastustehot on mitoitettu 50 mm:n kerrospaksuudella GN1/1–65 astioissa 0…–18 °C.
*** Kaikki Porkka-laitteet täyttävät pakastusasetuksen mukaiset vaatimukset pikapakastukselle: jäätymisen tulee edetä elintarvikkeessa vähintään 1 cm/h.
****  Koneisto tulee olla suunniteltu siten, että se soveltuu pikajäähdytyskäyttöön. Kysy lisätietoja tarvittaessa.

Porkka-tuotteet valmistetaan ISO9001 -laatustandardin ja ISO14001 -ympäristönsuojelustandardin mukaisesti.
Tuotekehitys tutkimus- ja testilaboratoriossamme kuuluu ISO-standardien ja -sertifioinnin piiriin. Kaikki tuotteet 
ovat myös CE-hyväksyttyjä ja -merkittyjä.

Ulko- ja sisäpuoli – ruostumatonta terästä, helppo puhdistaa

720SH 960SH 990SH 24-100SH 48-200SH

 BC	720SH	 C/BF	720SH	 BC	960SH	 BC/BF	960SH	 BC	990SH	 BC/BF	990SH	 BC	24-100SH	 BC/BF	24-100SH	 BC	48-200SH	 BC/BF	48-200SH	

			Ulkomitat	mm	(L	x	S	x	K) 850 x 750 x 2030 850 x 750 x 2030 1050 x 1050 x 2100 1050 x 1050 x 2100 1050 x 1050 x 2100 1050 x 1050 x 2100 1500 x 1200 x 2100 1500 x 1200 x 2100 1500 x 2400 x 2100 1500 x 2400 x 2100

			Pikajäähdytysteho* 30 kg/90 min 30 kg/90 min 60 kg/90 min 60 kg/90 min 90 kg/90 min 90 kg/90 min 100 kg/90 min 100 kg/90 min 2 x 100 kg/90 min 2 x 100 kg/90 min

 

			Pakastusteho** — 70 kg/12 h — 60 kg/6 h — 60 kg/6 h — 55 kg/2,5 h — 2 x 55 kg/2,5 h

	

			Pikapakastusteho*** — 25 kg/2,5 h — 35 kg/2,5 h — 50 kg/2,5 h — 100 kg/6 h — 2 x 100 kg/6 h    

 

			Höyrystimen	kylmätehontarve	–10	°C.**** 3 kW — 7 kW — 10 kW — 10 kW — 2 x 10 kW —

			Höyrystimen	kylmätehontarve	–10	°C	/	–30	°C. — 3 kW/1,2 kW — 7 kW/2,6 kW — 10 kW/3,7 kW — 10 kW/3,7 kW — 2 x 10 kW/2 x 3,7 kW

			Keskuskoneliitäntävalmiin	sähköliitäntä 156 W / 230 V 1272 W / 230 V 410 W / 230 V 2060 W / 230 V 410 W / 230 V 2060 W / 230 V 450 W / 230 V 2100 W / 230 V 900 W / 230 V 4200 W / 400 V 3P

			Omakoneellisen	sähköliitäntä 1534 W / 230 V 1600W / 230 V    
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Porkka Finland Oy on kansainvälisesti tunnettu 
kylmälaitevalmistaja. Merkittävimmät asiakkaat ovat 
ammattikeittiöitä, ravintoloita, hotelleja, teollisuuslai
toksia, sairaaloita, laboratorioita ja vähittäiskauppoja 
eri puolilla Eurooppaa.

Yrityksen päämarkkinat ovat kotimaan ohella Skandi
navia, 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 vuo si
kymmenten kokemukseen, asiakaslähtöiseen suunnit
teluun ja jatkuvaan tuotekehitykseen. Uusia tuotteita 
lanseerataan vuosittain.

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

Porkka Finland Oy   
Soisalmentie 3 
FI15860 Hollola, Finland
Tel.  +358 20 5555 12
Fax  +358 20 5555 497
email: porkka@huurre.com
www.porkka.fi

Porkka (U.K.) Limited
Unit 5, Olds Approach
Tolpits Lane, Watford
Hertfordshire, WD 18 9RG, UK
Tel.  +44 1923 77 99 29
Fax  +44 1923 72 51 65
email: sales@porkka.co.uk
www.porkka.co.uk

Porkka Finland Oy:n toiminnan laatua valvotaan ser ti fi oi duilla 
ISO 9001 ja ISO 14001 toimintajärjestelmillä. Tuotteet ovat  
     merkittyjä. Aktiivisen tuotekehityksen vuoksi oikeus tekni
siin muutoksiin pidätetään.

Porkka Finland Oy on kansainvälisesti 
tunnettu kylmälaitevalmistaja.


