
SecurityLine.
Bezpieczne zastosowanie.

iCombi Pro / iCombi Classic



3

SecurityLine. 

Ochrona przed uszkodzeniami 
i wandalizmem.
Różne opcje zabezpieczeń 
urządzeń RATIONAL można 
indywidualnie dostosować do 
własnych specjalnych wymogów 
odnośnie bezpieczeństwa. 
Typowy zakres zastosowania 
stanowią np. więzienia, w których 
elementy wyposażenia urządzeń 
gwarantują ochronę przed 
umyślnymi aktami wandalizmu 
i zapobiegają niepoprawnemu 
zastosowaniu przez osoby trzecie.

Dowolnie zestawiane elementy 
wyposażenia obejmują panel 
obsługi i drzwi urządzenia 
zamykane na klucz, kratę w 
drzwiach, a także chowane 
uchwyty stelaży ruchomych.

Wersje bezpieczeństwa są 
opcjonalnie dostępne dla 
wszystkich urządzeń iCombi Pro 
oraz iCombi Classic (za 
wyjątkiem iCombi Pro XS 6-2/3).

1 Zamykany panel obsługi
Panel obsługi urządzenia 
jest zakryty wytrzymałą, 
praktycznie niezniszczalną 
osłoną z przejrzystego tworzywa 
sztucznego (Lexan). Mimo to panel 
obsługi jest dobrze widoczny 
nawet przy zamkniętej osłonie. 
W urządzeniach wolnostojących 
osłony chronią również szufladę 
care i spryskiwacz ręczny. Osłonę 
można zamknąć za pomocą zasuwy 
zatrzaskowej lub wbudowanego 
zamka. 

Opcja zawiera:
 › zamykany panel obsługi 
 › zamykana osłona spryskiwacza 

ręcznego i szuflady care 
(wyłącznie urządzenia 
podłogowe)

3 Drzwi bezpieczeństwa
Aby zapobiec przypadkowym 
uszkodzeniom  zewnętrzna szyba 
drzwi komory jest chroniona 
kratą ze stali nierdzewnej. Jednak 
nawet przy zamkniętych drzwiach 
urządzenia zagwarantowana jest 
dobra widoczność w komorze 
pieca.

Opcja zawiera:
 › drzwi bezpieczeństwa

2 Zamykane drzwi komory
Ponieważ drzwi komory są 
zamykane na klucz, załadunku 
i rozładunku urządzenia mogą 
dokonywać jedynie osoby do 
tego upoważnione. Dodatkowo 
czujnik temperatury potrawy 
jest elastyczny i nie może zostać 
wykorzystany jako broń kłująca. 
Opcjonalnie w urządzeniach 
podłogowych można zamontować 
mechanizm umożliwiający 
otwieranie drzwi komory od 
wewnątrz.

Opcja zawiera:
 › zasuwę w pokrywie panelu 

obsługi do zamykania drzwi 
komory

 › mechanizm umożliwiający 
otwarcie komory od wewnątrz 
(opcjonalnie)

 › elastyczny czujnik temperatury 
potrawy

4 Stelaż ruchomy z chowanym 
uchwytem  typ 20-1/1, 20-2/1
Uchwyt stelaża ruchomego jest 
przymocowany na stałe. Po 
załadowaniu stelaża do komory 
można go schować pod wózkiem. 
Zapobiega to użycie uchwytu 
niezgodnie z jego przeznaczeniem.

Opcja zawiera:
 › stelaż ruchomy z uchwytem 

przymocowanym na stałe
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Dostępność dla urządzeń RATIONAL
iCombi Pro /  
iCombi Classic /  
CombiMaster Plus XS

Urządzenia stołowe 
SecurityLine
(drzwi bezpieczeństwa, 
zamykane drzwi urządzenia 
i panel obsługi, czujnik 
temperatury potrawy)

Urządzenia podłogowe 
SecurityLine
(drzwi bezpieczeństwa, zamykany 
panel obsługi i szuflada Care, 
czujnik temperatury potrawy, 
stelaż ruchomy)

Typ XS 6-2/3 – –

Combi-Duo XS 6-2/3 – –

Typy 6-1/1, 10-1/1 ● –

Typy 6-2/1, 10-2/1 ● –

Combi-Duo 6-1/1 na 
6-1/1 lub 6-1/1 na 
10-1/1

● –

Combi-Duo 6-2/1 na 
6-2/1 lub 6-2/1 na 
10-2/1

● –

Typ 20-1/1 – ●

Typ 20-2/1 – ●

● Dostępne / – niedostępne
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Międzynarodowe certyfikaty


