Halton Foodservice

JNcQUOI (Lisboa, Portugal)

Enabling Wellbeing

GRUPO HALTON

Halton o bem-estar em ambientes
Deixe a sua imaginação fluir! Imagine criar ambientes
confortáveis e produtivos, combinados com os mais altos
padrões de segurança e eficiência energética. A Halton,
incorpora essa visão e transforma-a em realidade com soluções
líderes no mercado mundial de climatização e qualidade de ar
interior.
As nossas áreas de especialização, produtos e soluções,
englobam a gestão e difusão de ar, segurança contra incêndios,
ventilação, controlo e gestão de ambientes interiores.
Oferecemos aos nossos clientes uma mais valia com produtos
de qualidade nos mais variados setores, desde a indústria,
edifícios públicos e comerciais, centros de saúde e laboratórios,
hotelaria e restauração, instalações marítimas e navios.
Oferecemos a possibilidade de apoio desde o anteprojeto,
projeto, fabrico, acompanhamento e/ou montagem da
instalação em obra, testes, ensaios e comissionamento.
Posteriormente a sua manutenção preventiva.

Uma empresa familiar
global
Fundada em 1969 na Finlândia, a Halton está presente em
32 países em todo o mundo. Com vendas anuais de 198
milhões de euros e mais de 1430 empregados. A empresa tem
fábricas próprias em 10 países e em mais 3 países licenças de
fabricação. Possui 9 centros de I&D e 7 destes são nas próprias
fábricas.

ESCRITÓRIOS

DESPORTO
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HOTÉIS E RESTAURANTES

GRUPO HALTON

interiores

INDÚSTRIA MARÍTIMA

LABORATÓRIOS E CENTROS DE SAÚDE

Foto cortesia de Fincantieri

EDIFÍCIOS PÚBLICOS
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HALTON FOODSERVICE

Tudo é uma questão de paixão
Halton Foodservice é o departamento do grupo Halton dedicado
às soluções de ventilação, cozinhas profissionais e restauração.
Halton Foodservice tem uma vasta experiência em todo o tipo
de cozinhas profissionais. As suas soluções, combinam a
Qualidade do Ar Interior, Segurança, Eficiência energética e
Controlo de Emissões, os quatros pilares das Cozinhas de Alta
Eficácia.

Paixão pela comida
Halton Foodservice é mais do que um fabricante. Partilhamos
verdadeiramente com os nossos clientes a sua paixão por
experiências de degustação.
Partilhar esta paixão leva-nos a superar e elevar os nossos
padrões de qualidade afim, de criar uma cozinha profissional
com um ambiente de trabalho apetecível. Com as soluções
Halton, os Chefs e as suas equipas disfrutarão de um ambiente
criativo e de alta eficácia, enquanto os clientes, apreciarão
comodamente as suas experiências culinárias.
Toda esta paixão expressa-se em conceitos de apresentação
que representam assombrosos desafios técnicos. Criatividade e
prazer!
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HALTON FOODSERVICE

Uma grande paixão
pela inovação
A inovação, inerente a qualquer “paixão industrial” que se
preze, depende de dois fatores fundamentais: Equipas
motivadas e departamentos de I&D dinâmicos e
avançados.
O profundo conhecimento das nossas equipas é
insuperável, sendo este um facto reconhecido por todos
os profissionais do sector. Os nossos departamentos de
I&D são referência a nível mundial no que respeita a
produtos e soluções.
A Halton Foodservice tem cinco laboratórios dedicados
exclusivamente à ventilação de cozinhas profissionais.
Estes laboratórios constituem uma poderosa rede de I&D
e abrem continuamente novos horizontes à evolução dos
nossos produtos, sistemas e soluções.
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COZINHA DE ALTA EFICÁCIA

Com soluções Halton, obtenha
Os quatros pilares de
uma cozinha de alta
eficácia
Uma cozinha profissional é um ambiente muito exigente,
no qual os sistemas aeráulicos são sempre um desafio.
Cada tecnologia, sistema ou produto desenvolvido pela
Halton está exclusivamente projetado para combinar um
ou mais dos seguintes objetivos:
- Eficiência energética;
- Qualidade ar interior (QAI);
- Segurança alimentar e contra incêndios;
- Controlo de emissões.

Eficiência Energética

(1)

Com 800 kWh/m², a restauração é a actividade
profissional que mais energia consome de todos os
edifícios comerciais e residenciais nos EUA, superando
inclusive o sector hospitalar (com 600 kWh/m²)(1). Em
igualdade de condições, esta observação também se
pode aplicar à Europa e a muitos outros países. Isto faz
com que a eficiência energética seja um dos factores
mais importantes nas cozinhas de alta eficácia.

(2)

Qualidade de Ar Interior (QAI)
(4)

A falta de mão de obra qualificada é um dos maiores
desafios que a restauração enfrenta. O menos atrativo da
profissão de Chef e equipas, deve-se em grande medida à
falta de condições de conforto térmico dos espaços. As
correntes de ar, o calor irradiado pelos equipamentos,
iluminação, níveis de pressão sonora e a humidade são
factores pouco apelativos á atividade. Todos estes
factores poderão ser corrigidos e eventualmente
eliminados com um sistema aeráulico e de climatização
bem projetado e instalado.

(3)

Cozinha de Alta Eficácia
(1) Eficiência Energética
(3) Controlo de Emissões

(2) Qualidade ar Interior
(4) Segurança
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As soluções Halton
combinam em todas as
etapas, os quatro
pilares essenciais para
obter cozinhas de alta
eficácia

Segurança
Muitos restaurantes não reabrem após um incidente
grave de incêndio. Os proprietários não só têm de
enfrentar a interrupção do negócio, assim com assumir as
responsabilidades perante os outros proprietários do
edifício, clientes, terceiros ou enfrentar uma imprensa
negativa. A segurança é de facto uma preocupação
prioritária nas cozinhas profissionais.
Controlo de Emissões
É altamente provável que a futura legislação estipule que
o ar novo utilizado em qualquer processo, seja devolvido à
atmosfera com a mesma qualidade com que foi
introduzido. Isto representará um grande desafio em áreas
urbanas densamente povoadas.

As nossas inovações fornecem de maneira constante uma
ampla e eficaz gama de sistemas aeráulicos para cozinhas
profissionais. Isto permite que os nossos projetos
combinem os quatro pilares em todas as etapas do
sistema aeráulico da sua cozinha. Desta forma gera-se
uma potente sinergia que conduz a uma cozinha de alta
eficácia. Uma cozinha em que a eficácia colabora
diretamente com o bem-estar.

(1) Eficiência Energética em Edifícios, Transformando o Mercado (WBCSD
World Business Council for Sustainable Development)
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COZINHA DE ALTA EFICÁCIA

uma cozinha de alta eficácia

Co-Creation Lab (Venlo, Holanda)

Tecnologias Inovadoras
As nossas constantes inovações fornecem uma ampla e eficaz gama de soluções nos sistemas aeráulicos para
cozinhas profissionais. A seleção abaixo apresentada é apenas uma pequena amostra...
Tecnologia Capture Jet™ (hotes)..................... p.
Tecnologia M.A.R.V.E.L. (MRV)........................ p.
Tecnologia UV-C Capture Ray™ ...................... p.
Tecnologia «Cold Mist» ................................... p.
Lavagem automática........................................ p.
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EFICÁCIA ENERGÉTICA
Redução entre 30 a 40% do caudal de exaustão.
QUALIDADE AR INTERIOR (QAI)
A eficácia da captação combinada com caudal de exaustão
reduzido melhora as condições de trabalho.
SEGURANÇA
Os efluentes libertados na confeção não são dispersados
aumentando a segurança alimentar.

Todas as hotes equipadas com a tecnologia (patenteada)
Capture Jet™ reduz entre 30 a 40% o caudal de exaustão
comparativamente às hotes tradicionais.

SEM Capture Jets

COM Capture Jets

A última geração da tecnologia Capture Jet ™ baseia-se
conjugação de dois planos de difusão com muito baixo
caudal de ar (máximo de 30 m³/h/ml hote). Estes
difusores estão localizados ao longo de toda a periferia da
hote na parte inferior frontal cobrindo desta forma toda a
área de cocção
Simulação computacional de fluídos da eficácia do Capture Jet em
conjugação com dois planos de difusão

-O
 s difusores horizontais aumentam a velocidade na zona
de captação (“Efeito Venturi”) e direcionam os efluentes
para os filtros.

É possível reduzir os caudais de exaustão até 64%
combinado as tecnologias Capture Jet™ e M.A.R.V.E.L.
(ver pág. 10).

-O
 s difusores verticais formam uma cortina de ar
aumentando o volume de contenção, protegendo a zona
de captação de correntes de ar e impedindo a libertação
de poluentes. Graças a estes difusores verticais, uma
hote instalada a 2m é tão eficaz quanto uma hote
instalada a 1,85 m ou 1,90 m.

1 Teste Schlieren numa Hote COM e SEM Capture Jets
COM Capture Jets

O teste Schlieren mostra o fluxo convectivo
libertado pelos equipamentos de confeção e é
possível verificar de forma evidente e objetiva a
eficácia de captação das hotes.

SEM Capture Jets

3600 m³/h

3600 m³/h

6000 m³/h

Todos os vapores libertados
pelos equipamentos de
confeção são captados e
exauridos com um caudal de
3600 m³/h.

Com o mesmo caudal de 3600
m³/h uma hote tradicional SEM
Capture Jet é ineficaz.

O caudal necessário para uma
hote tradicional SEM Capture
Jet deve ser pelo menos de
6600 m³/h para ser considerada
eficaz.
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TECNOLOGIAS INOVADORAS

Tecnologia
Capture Jet™ (Hotes)

cozinhas
equipadas
Em
Capture Jets savin
gs

Airﬂow

todo o mundo

M.A.R.V.E.L.
savings

EFICÁCIA ENERGÉTICA
Redução até 64% dos caudais de exaustão combinando as
tecnologias Capture Jet™ e M.A.R.V.E.L.. Reduz drasticamente
o consumo de energia de arrefecimento/aquecimento e a
energia utilizada nos ventiladores de insuflação e exaustão.

Consume on
ly
what is strict
ly needed
Operating

QUALIDADE AR INTERIOR (QAI)

Day

Reduz o ruído e correntes de ar através da constante
modulação dos caudais para o ponto de funcionamento correto
na evacuação de todos os efluentes.

O sistema M.A.R.V.E.L. * é uma concentração de
inovações tecnológicas. É o primeiro sistema realmente
Save
this de Ventilação
inteligente e totalmente dinâmico
e flexível
Controlada (DCV). Adaptado a Hotes e Tetos Filtrantes
permite uma poupança até 64% dos caudais de
exaustão combinado com a tecnologia Capture Jet™.

M.A.R.V.E.L. representa o
equivalente a um extra de
5000 refeições por ano.

Caudal de ar

Poupe

Airﬂow

1ª - Primeira inovação:
Consume on
ly
what is storict
M.A.R.V.E.L. consegue identificar
estado
atual dos
ly need
ed
equipamentos de confeção (desligado,
em
aquecimento,
Operating
Day
quente e em espera ou no processo de confeção).

Consuma so
mente o que
é estritamen
te necessário
Dia de tra

balho

Num restaurante tipo um
eficaz sistema de DCV
gera 3000€ de poupança
energética. Se a margem de
venda for 4% é equivalente
a um extra de 5000
refeições a 15€.

3ª- Terceira inovação:
M.A.R.V.E.L. consegue regular de forma contínua a
velocidade dos ventiladores até obter o caudal com a
pressão estática mínima. O consumo de energia é assim
mantido no mínimo. Os ventiladores de insuflação
associados são também controlados.

2ª - Segunda inovação:
M.A.R.V.E.L. tem a capacidade única de ajustar em tempo
real os caudais dependendo da mudança do estado dos
equipamentos de confeção, mas acima de tudo, hote a
hote de forma totalmente independente. Se estiver
somente a funcionar um equipamento de confeção,
somente o caudal dessa hote ou dessa zona da hote será
automaticamente ajustado. As outras hotes ou zonas
continuarão a operar com um baixo caudal de ar.

4ª- Quarta inovação:
M.A.R.V.E.L. é um sistema totalmente flexível para todo o
tipo de cozinhas.

Exemplo: Poupança energética incomparável nas cozinhas do Hotel Hilton Bucareste
Foram efetuadas medições em tempo real nas zonas de confeção do hotel equipadas com hotes com as tecnologias
Capture Jet™ e M.A.R.V.E.L.. Esta conjugação de tecnologias permite uma redução de 59,5% dos caudais de exaustão o
que corresponde a uma poupança energética de 50% na ventilação.
30,000

Cozinha principal e cozinha showcooking

25,000

59,5% redução do caudal de exaustão
20,000

Caudal
exaustão
[m3/h]
10,000

5,000

*Model-based Automated Regulation of Ventilation Exaustão Level/ Modelo baseado na regulação automática dos caudais de exaustão
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23:50

22:40

21:30

18:15

17:05

15:50

Dia de trabalho

14:40

08:05

06:55

05:45

04:40

03:30

01:50

0
00:40

TECNOLOGIAS INOVADORAS

M.A.R.V.E.L. Ventilação
controlada (MRV)

+750

SEGURANÇA
Minimiza a gordura nas condutas. Aumenta a higiene e
maximiza a segurança contra incêndios.
EMISSÕES CONTROLADAS
Consegue reduzir os odores libertados na descarga.
BENEFÍCIOS ECONÓMICOS
Redução significativa dos custos de manutenção. Aumenta a
recuperação de calor. Permite efetuar a descarga sem ser ao
nível do telhado.
A tecnologia UV-C Capture Ray™ foi desenvolvida para
neutralizar partículas de gordura, vapores de gordura e
compostos orgânicos que não conseguem ser retidos
pelo sistema de filtragem primário independentemente da
sua eficácia. Ao aumentar o número de lâmpadas UV-C
para um nível cuidadosamente determinado, os odores
transportados pelo ar são mais reduzidos pelo que pode
não ser necessário descarregar o ar ao nível do telhado.

Fotólise

A tecnologia UV-C Capture Ray™ está baseada na
utilização de lâmpadas UV-C. A neutralização de
partículas de gordura, vapores de gordura e odores
depende de dois fenómenos simultâneos:
-F
 otólise é o efeito direto da radiação UV-C. Consiste no
processo de fotodecomposição onde as moléculas são
desintegradas por fotões.
-O
 zonólise é a oxidação das moléculas pelo ozono que é
gerado pelas lâmpadas UV-C. Como o ozono é um gás,
este é arrastado pelo fluxo de ar e por conseguinte a
oxidação existe tanto no plenum de exaustão da hote tal
como na conduta de exaustão.

A fotólise é a fotodecomposição onde as moléculas de gordura são
desintegradas quimicamente através dos fotões.

Ozonólise
Ozonólise é a oxidação dos compostos orgânicos voláteis (COV) e de
alguns odores através do ozono.

• A conduta de exaustão mantém-se limpa:
- Operações de limpeza são menos frequentes;
- A segurança contra incêndios e a higiene da conduta é
mantida;
• A gordura transportada pelo ar reduz-se a um nível tão
baixo que permite uma recuperação de energia
constante ao longo do tempo com custos de
manutenção baixos.
• O controlo de odores na descarga é controlado. As
queixas da vizinhança são minimizadas.
Vista interior do plenum de exaustão com lâmpadas UV-C após algumas
semanas de utilização.
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TECNOLOGIAS INOVADORAS

Tecnologia
UV-C Capture Ray™

TECNOLOGIAS INOVADORAS

Tecnologia « Cold Mist »
para equipamentos com
elevada carga térmica
SEGURANÇA
A tecnologia «Cold Mist» é a melhor solução técnica para
reduzir o risco de incêndio e a emissão de partículas.
BENEFÍCIOS ECONÓMICOS
Filtragem de alta eficácia das partículas de gordura e óleo,
reduzindo os custos de limpeza das condutas.

Os equipamentos de confeção de grande carga térmica
como são os fornos a carvão, barbecues, woks a gás,
etc., requerem um nível de exigência mais elevado no
tratamento dos efluentes, pelas altas temperaturas no
interior das condutas e por libertarem uma grande
quantidade de partículas de gordura, óleo e carvão.
A utilização de combustíveis sólidos como o carvão
acrescenta outro risco: gera uma grande quantidade de
fagulhas e partículas incandescentes. Independentemente
do tipo de equipamento, o risco de incêndio é uma das
maiores preocupações.

Picagem de
exaustão

Volume de ar
de contenção

Capture Jets

Cold Mist / Água fria
A tecnologia «Cold Mist» é a melhor solução técnica para
reduzir o risco de incêndio e a emissão de partículas e
atua de duas formas:
• Cria uma cortina de água fria no interior do plenum de
exaustão. O fumo gerado pelos equipamentos de
confeção é forçado a passar pela cortina de água fria. As
partículas transportadas pelo ar e parte dos odores são
capturadas e encaminhadas para o bujão de descarga.
Este método está comprovado e é altamente eficaz na
remoção de partículas de gordura e óleo.
• Age ao mesmo tempo no arrefecimento do ar e na
supressão de fagulhas ou chamas prevenindo a entrada
no plenum de exaustão. O risco de o fogo passar para
conduta é bastante reduzido. A segurança está
totalmente sob controlo.

No final do período de confeção é efetuado um ciclo
de lavagem, que limpa completamente o interior do
plenum de exaustão. A manutenção é reduzida ao
mínimo e estritamente necessário sendo somente
necessário a limpar o exterior das hotes.

Picagem de
exaustão

Volume de ar
de contenção

Capture Jets

Hot Wash / Água quente
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SEGURANÇA
Aumenta significativamente a higiene e a segurança contra
incêndio com a lavagem automática dos filtros.
BENEFÍCIOS ECONÓMICOS
Dispensa o trabalho fastidioso de retirar/ limpar/ voltar a
montar os filtros. O pessoal fica exclusivamente dedicado a
preparar as refeições. Também deixa de ser necessário ter
um conjunto de filtros adicional.

Nas grandes cozinhas, os filtros devem ser limpos
regularmente. A tecnologia de Lavagem Automática foi
desenvolvida para efetuar a lavagem periódica dos filtros
de forma totalmente automática, sem intervenção exterior
e com total gestão do caudal de água e de líquido de
limpeza.
A lavagem automática permite: eliminar a tarefa manual
de limpeza dos filtros; diminuir o risco de danificação dos
filtros; melhorar a higiene e segurança contra incêndios.
Anualmente deve ser efetuada uma limpeza manual
dependendo da atividade da cozinha.
O pessoal pode dedicar-se exclusivamente á sua função
principal: criar e preparar os pratos para os seus menus.
Com a Lavagem Automática a necessidade de ter filtros
suplementares deixa de ser necessária. O retorno sobre o
investimento é rápido devido a custos de manutenção
consideravelmente baixos, particularmente em cozinhas
com um nível intenso de atividade ou onde a lei exija uma
limpeza frequente dos filtros.
Os plenums de exaustão nas Hotes e Tetos Filtrantes são
estanques e fechados. O interior do plenum tem tubos
com aspersores facilmente removíveis sem ferramentas
para fácil manutenção, fabricados especificamente para
uma rápida e eficaz limpeza dos filtros. Cada tubo de água
é ligado a um armário de controlo (CCW) com o interface
Halton Touch Screen.

Vista interior do plenum duplo de
exaustão com lavagem automática
num teto filtrante KCW.

Armário de controlo CCW

Vista interior do plenum de uma
hote com Lavagem Automática,
Capture Jets e Compensação do
ar (KWF).
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TECNOLOGIAS INOVADORAS

Tecnologia de Lavagem
Automática

GAMA DE PRODUTOS

Halton Foodservice - Gama de
HOTES CAPTURE JET™

KVF HOTE COM CAPTURE JET™

UWF HOTE COM CAPTURE RAY™

Com Compensação de ar a baixa velocidade

E LAVAGEM AUTOMÁTICA

Com Capture Jets e Compensação de ar a baixa
velocidade

KVI HOTE COM CAPTURE JET™

UWI HOTE COM CAPTURE RAY™

Só Exaustão

E LAVAGEM AUTOMÁTICA
Com Capture Jets

UVF HOTE COM CAPTURE RAY™

CMW-F

Com Capture Jets e Compensação de ar a
baixa velocidade

/

CMW-FMOD

HOTE COM TECNOLOGIA COLD
MIST

Com Capture Jets e Compensação de ar a baixa
velocidade

UVI HOTE COM CAPTURE RAY™

CMW-I

Com Capture Jets

/

CMW-IMOD

HOTE COM TECNOLOGIA COLD
MIST
Com Capture Jets

KWF HOTE COM LAVAGEM

KSR HOTE ENCASTRADA OU

AUTOMÁTICA

INDEPENDENTE PARA FRITADEIRAS
ELÉTRICAS

Com Capture Jets e Compensação de ar a
baixa velocidade

Com Capture Jets

KWI HOTE COM LAVAGEM

USR HOTE ENCASTRADA COM

AUTOMÁTICA

CAPTURE RAY™ PARA FRITADEIRAS
ELÉTRICAS

Com Capture Jets

Com Capture Jets

HOTE SÓ EXAUSTÃO E HOTES PARA ZONAS DE LAVAGEM

KVX HOTE EXAUSTÃO

KVV HOTE PARA ZONAS DE

Só Exaustão

LAVAGEM
Só Exaustão

KVD HOTE PARA ZONAS DE
LAVAGEM

Com Compensação de ar a baixa velocidade
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GAMA DE PRODUTOS

produtos
TETOS FILTRANTES

KCJ TETO FILTRANTE COM

KCV

CAPTURE JET™

/ KCV Skyline

TETO FILTRANTE PARA ZONAS DE
LAVAGEM

Com Compensação de ar a baixa velocidade

Com Compensação de ar a baixa velocidade
e Painéis acústicos

KCV-WW / KCV-WW Skyline

KCJ-UV TETO FILTRANTE COM
CAPTURE RAY™

Com Capture Jets e Compensação de ar a baixa
velocidade

KCJ Skyline

/ KCJ-UV Skyline

TETO FILTRANTE COM CAPTURE JET™
E CAPTURE RAY™
Novo design com Halton's Culinary Iluminação
(HCL) e Compensação de ar a baixa velocidade

TETO FILTRANTE PARA ZONAS DE
LAVAGEM COM LAVAGEM AUTOMÁTICA
Com Compensação de ar a baixa velocidade
e Painéis acústicos

KCP

/

KCP Skyline

TETO PASSIVO PARA ZONAS
NEUTRAS

Com iluminação integrada e múltiplas opções

KCW TETO FILTRANTE COM CAPTURE
JET™ E LAVAGEM AUTOMÁTICA

KBO CAIXA DE EXAUSTÃO PARA
EQUIPAMENTOS COM BAIXAS
EMISSÕES TÉRMICAS

Com Compensação de ar a baixa velocidade

Com filtros FC de alta eficácia

KCW-UV TETO FILTRANTE COM

CCL CYCLOCELL - TETO

LAVAGEM AUTOMÁTICA E CAPTURE
RAY™

FILTRANTE CASSETE

Design plano com Compensação de ar

Com Capture Jets e Compensação de ar a baixa
velocidade

KCW Skyline

/ KCW-UV Skyline

TETO FILTRANTE COM LAVAGEM
AUTOMÁTICA E CAPTURE RAY™

Novo design com Halton's Culinary Iluminação
(HCL) e Compensação de ar a baixa velocidade

Companhia de Seguros Boerhinger (Ingelheim, Alemanha)
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GAMA DE PRODUTOS

Halton Foodservice - Gama de
COZINHAS ESPETÁCULO E COZINHAS ABERTAS

JES SISTEMA DE EXAUSTÃO

KMC HALTON MOBICHEF

CICLÓNICO

Para cozinhas espetáculo

Cozinha móvel para equipamentos de confeção
elétricos

DPI SISTEMA DE EXAUSTÃO

CBR CAPTURE BAR

CICLÓNICO SEMI-PROFISSIONAL

Cortina de ar instalada junto aos
equipamentos de confeção

Grande variedade de personalização

ENERGIA E SEGURANÇA

MRV M.A.R.V.E.L. VENTILAÇÃO

FSS EXTINÇÃO DE INCÊNDIOS

Ajuste automático de caudais por zona

Pré-Instalado de fábrica

ANSUL® R-102™

CONTROLADA

KGS SEGURANÇA DE CONDUTAS
Para condutas novas ou existentes

COMPENSAÇÃO DO AR

LVU DIFUSOR DE BAIXA

KCD DIFUSOR DE TETO PARA
COZINHA

VELOCIDADE PARA PAREDE OU
CHÃO

Para cozinhas de pequena dimensão

Instalação na zona ocupada e combinação com
Hotes ou Tetos Filtrantes

LFU DIFUSOR DE FLUXO LAMINAR
Instalação em teto falso e combinação com
Hotes ou Tetos Filtrantes
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GAMA DE PRODUTOS

produtos
DISTRIBUIÇÃO DE ESPECIALIDADES

UPT UNIPOINT - DISTRIBUIÇÃO DE

UTL UTILINE - DISTRIBUIÇÃO

Especialidades pré-instaladas

Sem especialidades pré-instaladas

ESPECIALIDADES

DE ESPECIALIDADES

PURIFICAÇÃO DO AR

PST PolluStop UNIDADE DE

EXT Extenso UNIDADE COM

Filtragem de alta eficácia e parede dupla

Filtragem de alta eficácia e parede dupla

EXTRAÇÃO E INSUFLAÇÃO COM
RECUPERAÇÃO DE CALOR

EXTRAÇÃO E FILTRAGEM COM
RECUPERAÇÃO DE CALOR

ARL Aerolys UNIDADE DE

INSUFLAÇÃO E FILTRAGEM COM
RECUPERAÇÃO DE CALOR
Filtragem de alta eficácia e parede dupla

Deutsche Post Zentrale (Bonn, Alemanha)

L’Atelier de Joël Robuchon, Resorts World Sentosa (Singapura)
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Capture Jet™

Redução até 40% do
caudal de exaustão

KVF
KVI
UVF
UVI
KWF
KWI
UWF
UWI
CMW-F
CMW-FMOD
CMW-I
CMW-IMOD
KSR
USR
KVX
KVD
KVV

Lavagem

Confeção

HOTES DE EXAUSTÃO

Hotes / Tecnologias integradas e

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Showroom Halton Foodservice ( Béthune, França)
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Filtro ciclónico
Eficácia de 95%
para partículas
de 10 µm
e maiores

●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●

Lavagem
Automática

Lavagem
Automática dos
filtros

●
●
●
●
●
●
●
●

Capture Ray™

Cold Mist

Neutraliza os
Supressão
vapores e partículas fagulhas, gordura
de gordura
e calor

●
●
●
●

●

●
●
●
●

HOTES DE EXAUSTÃO

resultados
On Demand

Compensação

Cold Mist ativado
de ar
somente quando Melhora a captação
necessário
e conforto

T.A.B.™

Rápida medição
de caudais

●
●
●
●
●

●
●

●

●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Touch Screen

Interface intuitivo
e único

●
●
●
●
●
●
●
●
●

Vapiano (Barcelona, Espanha)

Business Garden (Poznań, Polónia)

Peninsula Hotel (Paris, França)
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KCJ
KCJ Skyline
KCJ-UV
KCJ-UV Skyline
KCW
KCW Skyline
KCW-UV
KCW-UV Skyline

●
●
●
●
●
●
●
●

KCV
KCV Skyline
KCV-WW
KCV-WW Skyline

Novo Design

Lavagem

Iluminação HCL

Confeção

TETOS FILTRANTES

Tetos / Tecnologias integradas e

●

Iluminação LED
específica
para cozinhas

●

●

●

●

●

●

●

●
● ●
●
● ●

Capture Jet™

Filtro ciclónico

●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●

Redução até 15%
do caudal de
exaustão

Opção

●

Opção

Eficácia de 95%
para partículas
de 10 µm
e maiores

●
●

Opção

●

Opção

KCP

Neutraliza os
vapores e partículas
de gordura

Filtros FC

Menos depósito
de gordura

Opção / Twin FC
Opção / Twin FC

●
●
●
●

Opção / Twin FC
Opção / Twin FC

●
●
●
●
Opção
Opção

●
●
Opção / KBO

KCP Skyline
CCL

Capture Ray™

●

●

●

Opção / KBO
Opção

XG4

XG4

Hospital Universidade Uniklinik (Colónia, Alemanha)
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TETOS FILTRANTES

resultados
Lavagem
Automática

Lavagem
Automática dos
filtros

Touch Screen

Interface intuitivo
e único

Compensação
de ar fluxo
laminar

Teto acústico
passivo

Atenua o ruído

Melhora a captação
e conforto

●
●
●
●

●
●
●
●
●
●

●
●

●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Opção
Opção
Opção
Opção
Opção
Opção
Opção
Opção

●
●
●
●

Opção

Opção

Opção

Opção

●

Opção

Hyatt Regency Hotel (Cidade do México, México)

Gosch am Kliff (Sylt, Alemanha)

Die Speisenmeisterei, Schloss Hohenheim (Estugarda, Alemanha)
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HALTON FOODSERVICE
Wagamama (Madrid, Espanha)

Pixel Edifício (Nanterre, França)

Essinge Konferenscenter (Estocolmo, Suécia)

22

Vapiano (Manchester, Inglaterra)

Hotes
A Halton desenvolveu uma das gamas mais amplas de Hotes para combinar o Bem-Estar, a Sustentabilidade e
a Rentabilidade. A seleção apresentada é só uma pequena amostra.
Hotes Capture Jet™ ...................................... p. 24
KVF

Compensada............................................ p.

24

KVI

Só Exaustão............................................. p.

26

UVF

Compensada, Capture Ray™........................ p.

28

UVI

Capture Ray™........................................... p.

30

KWF

Compensada e Lavagem Automática.............. p.

32

KWI

Lavagem Automática.................................. p.

34

Compensada, Cold Mist.......................... p.

36

Compensada, Cold Mist on Demand ... p.

36

Especial fritadeiras..................................... p.

38

CMW-F

CMW-FMOD
KSR

Hotes para lavagem ...................................... p. 40
KVV
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Só Exaustão............................................. p.

40

HOTES DE EXAUSTÃO

KVF

HOTE CAPTURE JET™
Com Compensação de ar a baixa velocidade
APLICAÇÃO
As hotes KVF são particularmente adaptadas a projetos
LEED(1) e podem ser utilizadas em todas as cozinhas
profissionais abertas, fechadas (hotéis, hospitais,
restaurantes, cozinhas centrais) ou tipo espetáculo
(“showcooking”).
As hotes KVF são equipadas com a tecnologia de última
geração patenteada Capture Jet™ e sistema de
Compensação de ar a baixa velocidade (tipo
“displacement”) sem correntes de ar e integrado na face
frontal da hote.

ALLIED MEMBER

R

• Certificado HACCP(2)

LISTED

Tecnologia Capture Jet™
Redução até 40% do
caudal de exaustão

Compensação do ar
integrada
Melhora a captação e
conforto

• Poupança energética considerável: Redução entre 30 a
40% do caudal de exaustão devido à tecnologia Capture
Jet™.

Filtro ciclónico(KSA)
Eficácia de 95% para
partículas de 10 µm e
maiores

T.A.B.™ tecnologia
Rápida medição de
caudais

• Poupança na manutenção e melhoria da segurança:
Filtros ciclónicos de alta eficácia KSA (certificados pela
UL, NSF e LPS 1263). Prevenção na formação de
depósitos de gordura que constituem um risco elevado
de incêndio. Redução do custo de limpeza das condutas
exaustão dos efluentes da cocção.

Combinações recomendadas
M.A.R.V.E.L. (MRV)
Redução de caudais
até 64%

Tecnologia Capture Ray™
Neutraliza os vapores e
partículas de gordura

Extinção automática de
incêndios (FSS)
Estudo e Pré-Instalação
de fábrica

Segurança de condutas
(KGS)
Monitoriza o nível de
gordura nas condutas

• Melhor captação e elevado conforto térmico devido à
compensação do ar ser realizada a baixa velocidade
(tipo “displacement”) sem correntes de ar e integrada
na face frontal da própria hote.
• Eficácia testada de forma independente e conforme a
norma ASTM 1704. Determinação dos caudais de ar de
exaustão baseado na eficácia da norma ASTM 1704 e
no cálculo das cargas térmicas reais.

Duas destas combinações resumidas:
M.A.R.V.E.L. (MRV)
Esta tecnologia tem a
capacidade única de ajustar
os caudais hote a hote de
forma totalmente
independente. Beneficie de
um retorno extraordinário.

• Instalação rápida e fácil. Hote entregue pronta a instalar
com todos os acessórios incluídos instalados, tais como
iluminação, tomas de pressão T.A.B.™ e registos de
caudal para fácil ajuste de caudais no local.
• Hote robusta e fácil de limpar: Menos peças e menos
juntas. Fabricada em aço inox.

Tecnologia Capture Ray™
Instale a sua cozinha em
segurança onde quiser graças
à neutralização de gordura
por UV reduzindo também a
emissão de odores.

(1) Leadership in Energy and Environmental Design / Liderança em Energia
e Design Ambiental
(2) Hazard Analysis Critical Control Point / Análise de Perigo e os Pontos
Críticos de Controlo

Sistemas e principais tecnologias descritas detalhadamente
entre as páginas 8 a 13
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HOTES DE EXAUSTÃO

555

555

DESCRIÇÃO E DIMENSÕES

555

555

400

W = 1100..1900

400

W = 1100..1900

Notas
As dimensões aqui apresentadas correspondem a um modulo único.
Para hotes de maior comprimento são combinados módulos em separado
para facilitar a entrega e a montagem no local. Mediante pedido existem
outras possibilidades de localização e ligação do Capture Jet™.

LOCALIZAÇÃO DAS PICAGENS (mm)

400

400

Exaustão
1 Ø315

N

O

L

M

N

1600

L1/2

450

2100

L1/2

450

2600

-

3100

-

Compensação
3 Ø315
M, N

Iluminação

2Ø250

4 Ø250

O

O, P

205 -

450

-

-

450

450, 500

450

L1/2, 450

450

450, 500

1320

450

L1/2, 450

-

450, 500

1320

O

250

50

205

2 Ø315

Q*

250720

1320

N

400

400

O número de picagens de exaustão e compensação é determinado com
base no comprimento dos módulos e dos caudais de ar calculados em
função da localização dos equipamentos de confeção.

450

205

1500

1700

1100

86

91

97

107

113

1600

114

119

125

136

141

2100

141

147

152

164

170

2600

169

174

180

193

199

3100

196

202

207

222

228

250

1900

O

N

M

L1 = 1000..3000

1300

Q

1100

P

L = 1100..3100
25

315

L/W

450

50

O

N

M

P

Q

L1 = 1000..3000

315
250

M

PESO (h=555 mm, kg)

P

P

M

* 720 (L1<=1500, 2x18W), 1320 ( L1>1500, 2x36W)

205

HOTES DE EXAUSTÃO

KVI

HOTE CAPTURE JET™
Só Exaustão
APLICAÇÃO
 s hotes KVI são particularmente adaptadas a projetos
A
LEED(1) e podem ser utilizadas em todas as cozinhas
profissionais abertas, fechadas (hotéis, hospitais,
restaurantes, cozinhas centrais).
As hotes KVI são equipadas com a tecnologia de última
geração patenteada Capture Jet™.
• Certificado HACCP(2)
• Poupança energética considerável: Redução entre 30 a
40% do caudal de exaustão devido à tecnologia Capture
Jet™

ALLIED MEMBER

R

LISTED

• Poupança na manutenção e melhoria da segurança:
Filtros ciclónicos de alta eficácia KSA (certificados pela
UL, NSF e LPS 1263). Prevenção na formação de
depósitos de gordura que constituem um risco elevado
de incêndio. Redução do custo de limpeza das condutas
exaustão dos efluentes da cocção.

Filtro ciclónico(KSA)
Eficácia de 95% para
partículas de 10 µm e
maiores

Tecnologia Capture Jet™
Redução até 40% do
caudal de exaustão
T.A.B.™ tecnologia
Rápida medição de
caudais

• Eficácia testada de forma independente e conforme a
norma ASTM 1704. Determinação dos caudais de ar de
exaustão baseado na eficácia da norma ASTM 1704 e
no cálculo das cargas térmicas reais.

Combinações recomendadas
M.A.R.V.E.L. (MRV)
Redução de caudais
até 64%

Tecnologia Capture Ray™
Neutraliza os vapores e
partículas de gordura

Extinção automática de
incêndios (FSS)
Estudo e Pré-Instalação
de fábrica

Segurança de condutas
(KGS)
Monitoriza o nível de
gordura nas condutas

• Instalação rápida e fácil. Hote entregue pronta a instalar
com todos os acessórios incluídos instalados, tais como
iluminação, tomas de pressão T.A.B.™ e registos de
caudal para fácil ajuste de caudais no local.
• Hote robusta e fácil de limpar: Menos peças e menos
juntas. Fabricada em aço inox.

Duas destas combinações resumidas:
M.A.R.V.E.L. (MRV)
Esta tecnologia tem a
capacidade única de ajustar
os caudais hote a hote de
forma totalmente
independente. Beneficie de
um retorno extraordinário.
Tecnologia Capture Ray™
Instale a sua cozinha em
segurança onde quiser graças
à neutralização de gordura
por UV reduzindo também a
emissão de odores.

(1) Leadership in Energy and Environmental Design / Liderança em Energia
e Design Ambiental
(2) Hazard Analysis Critical Control Point / Análise de Perigo e os Pontos
Críticos de Controlo

Sistemas e principais tecnologias descritas detalhadamente
entre as páginas 8 a 13
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HOTES DE EXAUSTÃO

555

555

DESCRIÇÃO E DIMENSÕES

Notas
As dimensões aqui apresentadas correspondem a um modulo único.
Para hotes de maior comprimento são combinados módulos em separado
para facilitar a entrega e a montagem no local. Mediante pedido existem
outras possibilidades de localização e ligação do Capture Jet™.

400

400

LOCALIZAÇÃO DAS PICAGENS (mm)

400

O número de picagens de exaustão é determinado com base no
comprimento dos módulos e dos caudais de ar calculados em função da
localização dos equipamentos de confeção.
Exaustão
1 Ø315

N

50

250

Iluminação

2 Ø315

3 Ø315
Q*
250

L

M

N

M, N

1600

L1/2

450

-

2100

L1/2

450

-

1320

2600

-

450

L1/2, 450

1320

3100

-

450

L1/2, 450

1320

720

N

400

555

555

400

W = 1100..1900

400

W = 1100..1900

M

M

* 720 (L1<=1500, 2x18W), 1320 ( L1>1500, 2x36W)

315
1300

1500

1700

205

83

88

93

98

1600

103

108

113

118

123

2100

128

133

138

143

148

2600

153

158

163

168

173

3100

178

183

188

193

198

M

Q

78

N
450

50

450

1900

1100

N

L/2

1100170

L1/2

L = 1100..3100

L1 = 1000..3000

L/W

M

Q

170

PESO (h=555 mm, kg)

L1 = 1000..3000

315
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205

HOTES DE EXAUSTÃO

UVF

HOTE CAPTURE RAY™
Com Capture Jets e Compensação de ar a baixa velocidade
APLICAÇÃO
As hotes UVF são particularmente adaptadas a projetos LEED(1)
e podem ser utilizadas em todas as cozinhas profissionais
abertas, fechadas (hotéis, hospitais, restaurantes, cozinhas
centrais) ou tipo espetáculo (“showcooking”) e especialmente
em zonas urbanas densas ou em locais em que o acesso às
condutas de exaustão para limpeza é difícil.
As hotes UVF são equipadas com a tecnologia Capture Ray™
que neutraliza as partículas gordura contidas no ar de exaustão.
Com uma seleção cuidadosa do número de lâmpadas UV os
odores libertados na descarga podem ser tão reduzidos que
podemos optar por não descarregar ao nível do telhado.
Minimize alguns inconvenientes com os vizinhos, podendo
escolher a localização do seu restaurante onde mais deseje,
poupe energia e reduza ainda os custos de manutenção.

ALLIED MEMBER

R

LISTED

Tecnologia Capture Jet™
Redução até 40% do
caudal de exaustão

Filtro ciclónico(KSA)
Eficácia de 95% para
partículas de 10 µm e
maiores

Tecnologia Capture Ray™
Neutraliza os vapores e
partículas de gordura

Compensação do ar
integrada
Melhora a captação e
conforto

T.A.B.™ tecnologia
Rápida medição de
caudais

As hotes UVF são também equipadas com a tecnologia de
última geração patenteada Capture Jet™ e sistema de
Compensação de ar a baixa velocidade (tipo “displacement”)
sem correntes de ar e integrado na face frontal da hote.
• Certificado HACCP(2)

Halton Touch Screen (HTS)
Interface LCD tátil
intuitivo e único
para todos os sistemas

• Poupança energética considerável: Redução entre 30 a 40%
do caudal de exaustão devido à tecnologia Capture Jet™
• Poupança na manutenção e melhoria da segurança com dois
níveis de filtragem: Filtros ciclónicos de alta eficácia KSA
(certificados pela UL, NSF e LPS 1263) e Neutralização de
partículas de gordura e vapores devido à tecnologia Capture
Ray™ .

Combinações recomendadas
M.A.R.V.E.L. (MRV)
Redução de caudais
até 64%

Bateria recuperação Ar/Água
Recuperação de calor para
pré-aquecer o ar ou a água

Extinção automática de
incêndios (FSS)
Estudo e Pré-Instalação
de fábrica

Segurança de condutas
(KGS)
Monitoriza o nível de
gordura nas condutas

• A drástica redução dos depósitos de gordura, reduzem os
custos de limpeza dos plenums de exaustão e das condutas e
ao mesmo tempo aumenta a higiene e diminui o risco de
incêndio para um nível muito baixo.
• A tecnologia Capture Ray™ reduz significativamente a
emissão de odores.

Duas destas combinações resumidas:

• Acesso às lâmpadas UV-C e certificado CE para o sistema de
controlo “plug & play” com interface LCD com ecrã tátil
(Halton Touch Screen).

M.A.R.V.E.L. (MRV)
Esta tecnologia tem a
capacidade única de ajustar
os caudais hote a hote de
forma totalmente
independente. Beneficie de
um retorno extraordinário.

• Melhor captação e elevado conforto térmico devido à
compensação do ar ser realizada a baixa velocidade (tipo
“displacement”) sem correntes de ar e integrada na face
frontal da própria hote.
• Eficácia testada de forma independente e conforme a norma
ASTM 1704. Determinação dos caudais de ar de exaustão
baseado na eficácia da norma ASTM 1704 e no cálculo das
cargas térmicas reais.

Recuperação de calor

A drástica redução de gordura
transportada pelo ar permite
efetuar uma recuperação de
calor estável ao longo do
tempo de forma efetivamente
rentável. Aumente as suas
poupanças!

• Instalação rápida e fácil. Hote entregue pronta a instalar com
todos os acessórios incluídos instalados, tais como
iluminação, tomas de pressão T.A.B.™ e registos de caudal
para fácil ajuste de caudais no local.
• Hote robusta e fácil de limpar: Menos peças e menos juntas.
Fabricada em aço inox.
(1) Leadership in Energy and Environmental Design / Liderança em Energia
e Design Ambiental
(2) Hazard Analysis Critical Control Point / Análise de Perigo e os Pontos
Críticos de Controlo

Sistemas e principais tecnologias descritas detalhadamente
entre as páginas 8 a 13
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HOTES DE EXAUSTÃO

555

30
555

30

DESCRIÇÃO E DIMENSÕES

555

400

Notas
As dimensões aqui apresentadas correspondem a um modulo único.
Para hotes de maior comprimento são combinados módulos em separado
para facilitar a entrega e a montagem no local. Mediante pedido existem
outras possibilidades de localização e ligação do Capture Jet™.

555

400

30

W = 1200..1900

30

W = 1200..1900

LOCALIZAÇÃO DAS PICAGENS (mm)
O número de picagens de exaustão e compensação é determinado com
base no comprimento dos módulos e dos caudais de ar calculados em
função da localização dos equipamentos de confeção.

250

50

205

Compensação

2 Ø315

3 Ø315

Iluminação

2Ø250

4Ø250

400

400

400

400

Exaustão
1 Ø315
L

M

N

M, N

O

O, P

Q*

1600**

L1/2

275

-

450

-

1020

2100

L1/2

275

-

450

450, 500

1320

2600

-

275

L1/2, 550

450

450, 500

1320

3100

-

275

L1/2,
205 550

-

450, 500

1320
250

O

O

* 1020 (L1<=1500, 2x27W), 1320 ( L1>1500, 2x36W)
** Disponível somente com cassete UV curtas. Comprimento mínimo
ativo: 1200mm para cassete curta / 2000mm para cassete comprida.

1700

1900

112

122

128

1600

129

134

140

151

156

2100

161

167

172

184

190

2600

189

194

200

213

219

3100

216

222

227

242

248

N

250

P

315
O

O

315

205

450

50

450

29

205

L1 = 1100..3000

1500

106

M

1300

101

N

1200

1200

Q

L/W

P

L1 = 1100..3000

P

N

Q

250

L = 1200..3100

N

P

M

PESO (h=555 mm, kg)

HOTES DE EXAUSTÃO

UVI

HOTE CAPTURE RAY™
Com Capture Jets
APLICAÇÃO
As hotes UVI são particularmente adaptadas a projetos
LEED(1) e podem ser utilizadas em todas as cozinhas
profissionais abertas, fechadas (hotéis, hospitais,
restaurantes, cozinhas centrais) e especialmente em zonas
urbanas densas ou em locais em que o acesso às condutas
de exaustão para limpeza é difícil.
As hotes UVI são equipadas com a tecnologia Capture Ray™
que neutraliza as partículas gordura contidas no ar de
exaustão. Com uma seleção cuidadosa do número de
lâmpadas UV os odores libertados na descarga podem ser
tão reduzidos que podemos optar por não descarregar ao
nível do telhado. Minimize alguns inconvenientes com os
vizinhos, podendo escolher a localização do seu restaurante
onde mais deseje, poupe energia e reduza ainda os custos
de manutenção.

ALLIED MEMBER

R

LISTED

Tecnologia Capture Jet™
Redução até 40% do
caudal de exaustão

Filtro ciclónico(KSA)
Eficácia de 95% para
partículas de 10 µm e
maiores

Tecnologia Capture Ray™
Neutraliza os vapores e
partículas de gordura

T.A.B.™ tecnologia
Rápida medição de
caudais

As hotes UVI são também equipadas com a tecnologia de
última geração patenteada Capture Jet™.
• Certificado HACCP(2).

Halton Touch Screen (HTS)
Interface LCD tátil
intuitivo e único
para todos os sistemas

• Poupança energética considerável: Redução entre 30 a
40% do caudal de exaustão devido à tecnologia Capture
Jet™
• Poupança na manutenção e melhoria da segurança com
dois níveis de filtragem: Filtros ciclónicos de alta eficácia
KSA (certificados pela UL, NSF e LPS 1263) e Neutralização
de partículas de gordura e vapores devido à tecnologia
Capture Ray™ .

Combinações recomendadas
M.A.R.V.E.L. (MRV)
Redução de caudais
até 64%

Bateria recuperação Ar/Água
Recuperação de calor para
pré-aquecer o ar ou a água

Extinção automática de
incêndios (FSS)
Estudo e Pré-Instalação
de fábrica

Segurança de condutas
(KGS)
Monitoriza o nível de
gordura nas condutas

• A drástica redução dos depósitos de gordura, reduzem os
custos de limpeza dos plenums de exaustão e das
condutas e ao mesmo tempo aumenta a higiene e diminui
o risco de incêndio para um nível muito baixo.
• A tecnologia Capture Ray™ reduz significativamente a
emissão de odores.

Duas destas combinações resumidas:
M.A.R.V.E.L. (MRV)
Esta tecnologia tem a
capacidade única de ajustar
os caudais hote a hote de
forma totalmente
independente. Beneficie de
um retorno extraordinário.

• Acesso às lâmpadas UV-C e certificado CE para o sistema
de controlo “plug & play” com interface LCD com ecrã tátil
(Halton Touch Screen).
• Eficácia testada de forma independente e conforme a
norma ASTM 1704. Determinação dos caudais de ar de
exaustão baseado na eficácia da norma ASTM 1704 e no
cálculo das cargas térmicas reais.

Recuperação de calor

A drástica redução de gordura
transportada pelo ar permite
efetuar uma recuperação de
calor estável ao longo do
tempo de forma efetivamente
rentável. Aumente as suas
poupanças!

• Instalação rápida e fácil. Hote entregue pronta a instalar
com todos os acessórios incluídos instalados, tais como
iluminação, tomas de pressão T.A.B.™ e registos de
caudal para fácil ajuste de caudais no local.
• Hote robusta e fácil de limpar: Menos peças e menos
juntas. Fabricada em aço inox.
(1) Leadership in Energy and Environmental Design / Liderança em Energia
e Design Ambiental
(2) Hazard Analysis Critical Control Point / Análise de Perigo e os Pontos
Críticos de Controlo

Sistemas e principais tecnologias descritas detalhadamente
entre as páginas 8 a 13
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HOTES DE EXAUSTÃO

555

555

30

30

DESCRIÇÃO E DIMENSÕES

W = 1200..1900

555

400

Notas
As dimensões aqui apresentadas correspondem a um modulo único.
Para hotes de maior comprimento são combinados módulos em separado
para facilitar a entrega e a montagem no local. Mediante pedido existem
outras possibilidades de localização e ligação do Capture Jet™.

555

400

30

30

W = 1200..1900

LOCALIZAÇÃO DAS PICAGENS (mm)

400

400

400

400

O número de picagens de exaustão é determinado com base no
comprimento dos módulos e dos caudais de ar calculados em função da
localização dos equipamentos de confeção.
Exaustão
1 Ø315

50

250

Iluminação

2 Ø315

3 Ø315

L

M

N

M, N

Q*

1600**

L1/2

275

-

1020

2100

L1/2

275

-

2600

-

275

L1/2, 550

1320
250

3100

-

275

L1/2, 550

1320
1320

M

M

L/2

* 1020 (L1<=1500, 2x27W), 1320 ( L1>1500, 2x36W)
** Disponível somente com cassete UV curtas. Comprimento mínimo
ativo: 1200mm para cassete curta / 2000mm para cassete comprida.

113

1600

118

123

128

133

138

2100

148

153

158

163

168

2600

173

178

183

188

193

3100

198

203

208

213

218

L1/2

450

31

205

N

L1 = 1100..3000

1900

108

N

1700

103

Q

1500

98

315

50

205

1300

93

1200

315

450

1200
170

L/W

L1 = 1100..3000

N

170

L = 1200..3100

Q

N

PESO (h=555 mm, kg)

HOTES DE EXAUSTÃO

KWF

HOTE COM LAVAGEM AUTOMÁTICA
Com Capture Jets e Compensação de ar a baixa velocidade
APLICAÇÃO
As hotes KWF são particularmente adaptadas a projetos
LEED(1) e podem ser utilizadas em todas as cozinhas
profissionais abertas, fechadas (hotéis, hospitais,
restaurantes, cozinhas centrais) e especialmente em
cozinhas de grande dimensão com um elevado número de
horas de atividade.
A tecnologia de Lavagem Automática foi desenvolvida para
efetuar a lavagem periódica dos filtros de forma totalmente
automática, sem intervenção exterior. Reduz
significativamente os custos de limpeza. O pessoal pode
dedicar-se exclusivamente á sua função principal: criar e
preparar os pratos para os seus menus.

ALLIED MEMBER

R

LISTED

Tecnologia Capture Jet™
Redução até 40% do
caudal de exaustão

Filtro ciclónico(KSA)
Eficácia de 95% para
partículas de 10 µm e
maiores

Lavagem automática
Lavagem Automática
dos filtros

Compensação do ar
integrada
Melhora a captação e
conforto

T.A.B.™ tecnologia
Rápida medição de
caudais

As hotes KWF são também equipadas com a tecnologia de
última geração patenteada Capture Jet™ e sistema de
Compensação de ar a baixa velocidade (tipo “displacement”)
sem correntes de ar e integrado na face frontal da hote.
• Certificado HACCP(2).
• Poupança energética considerável: Redução entre 30 a
40% do caudal de exaustão devido à tecnologia Capture
Jet™.

Halton Touch Screen (HTS)
Interface LCD tátil
intuitivo e único
para todos os sistemas

• Reduz significativamente os custos de manutenção:
Lavagem automática dos filtros sem intervenção do
pessoal que desta foram podem dedicar-se exclusivamente
à produção.

Combinações recomendadas
M.A.R.V.E.L. (MRV)
Redução de caudais
até 64%

Tecnologia Capture Ray™
Neutraliza os vapores e
partículas de gordura

Extinção automática de
incêndios (FSS)
Estudo e Pré-Instalação
de fábrica

Segurança de condutas
(KGS)
Monitoriza o nível de
gordura nas condutas

• Aumenta a segurança: Filtros ciclónicos de alta eficácia
KSA (certificados pela UL, NSF e LPS 1263). Previne os
depósitos de gordura no plenum de exaustão e desta
foram reduzem os custos de limpeza dos plenums de
exaustão e das condutas e ao mesmo tempo au aumenta
a higiene e diminui o risco de incêndio para um nível muito
baixo.

Duas destas combinações resumidas:

• Armário de controlo com Interface LCD tátil intuitivo
(Halton Touch Screen).

M.A.R.V.E.L. (MRV)
Esta tecnologia tem a
capacidade única de ajustar
os caudais hote a hote de
forma totalmente
independente. Beneficie de
um retorno extraordinário.

• Melhor captação e elevado conforto térmico devido à
compensação do ar ser realizada a baixa velocidade (tipo
“displacement”) sem correntes de ar e integrada na face
frontal da própria hote.
• Eficácia testada de forma independente e conforme a
norma ASTM 1704. Determinação dos caudais de ar de
exaustão baseado na eficácia da norma ASTM 1704 e no
cálculo das cargas térmicas reais.

Tecnologia Capture Ray™
Instale a sua cozinha em
segurança onde quiser graças
à neutralização de gordura
por UV reduzindo também a
emissão de odores.

• Instalação rápida e fácil. Hote entregue pronta a instalar
com todos os acessórios incluídos instalados, tais como
iluminação, tomas de pressão T.A.B.™ e registos de
caudal para fácil ajuste de caudais no local.
• Hote robusta e fácil de limpar: Menos peças e menos
juntas. Fabricada em aço inox.
(1) Leadership in Energy and Environmental Design / Liderança em Energia
e Design Ambiental
(2) Hazard Analysis Critical Control Point / Análise de Perigo e os Pontos
Críticos de Controlo

Sistemas e principais tecnologias descritas detalhadamente
entre as páginas 8 a 13
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HOTES DE EXAUSTÃO

555

555

DESCRIÇÃO E DIMENSÕES

400

W = 1250...1900

50

50

205
250
LOCALIZAÇÃO DAS PICAGENS (mm)

250

N

O

O número de picagens de exaustão e compensação é determinado com
base no comprimento dos módulos e dos caudais de ar calculados em
função da localização dos equipamentos de confeção.

P

M

4 Ø250

L

M

N

M, N

O

O, P

Q*

1600

L1/2

450

-

450

-

720

2100

L1/2

450

-

450

450, 500

2600

-

450

L1/2, 450

450

450, 500

3100

-

450

L1/2, 450

-

450, 500

250

315

* 720 (L1<=1500, 2x18W), 1320 ( L1>1500, 2x36W)

PESO (h=555 mm, kg)

1320
1320

1300

1500

1700

101

106

111

2000

124

129

135

141

2500

148

154

161

168

171

181

189

N

O

450

M

L/W

3000

205

1320

1500

P

M
N

O

450

Iluminação

2Ø250

L2 = 1050..3050

L = 1100..3100

L1 = 1000..3000

Q

P

250

3 Ø315

Q

P

315

Compensação

2 Ø315

L1 = 1000..3000

Exaustão
1 Ø315

M

N

O

205

50

50

Ø 60.3

555

Notas
As dimensões aqui apresentadas correspondem a um modulo único.
Para hotes de maior comprimento são combinados módulos em separado
para facilitar a entrega e a montagem no local. Mediante pedido existem
Ø 60.3
outras possibilidades de localização e ligação do Capture
Jet™.

555

400

W = 1250...1900

1900
116

199

205

Armário de controlo CCW
O armário de controlo CCW efetua os ciclos de limpeza
automaticamente com muito pouca intervenção do
pessoal. É fornecido com o Halton Touch Screen que é um
interface intuitivo e simples. Os ciclos de lavagem são
inteiramente adaptáveis à atividade da cozinha. Podem
também ser atuados manualmente.
O Halton Touch Screen pode também controlar outras
soluções Halton para garantir o conceito de Cozinha de
Alta Eficácia. É totalmente comunicativo, nomeadamente
com a Gestão Técnica Centralizada.
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HOTES DE EXAUSTÃO

KWI

HOTE COM LAVAGEM AUTOMÁTICA
Com Capture Jets
APLICAÇÃO
As hotes KWI são particularmente adaptadas a projetos
LEED(1) e podem ser utilizadas em todas as cozinhas
profissionais abertas, fechadas (hotéis, hospitais,
restaurantes, cozinhas centrais) e especialmente em
cozinhas de grande dimensão com um elevado número de
horas de atividade.
A tecnologia de Lavagem Automática foi desenvolvida
para efetuar a lavagem periódica dos filtros de forma
totalmente automática, sem intervenção exterior. Reduz
significativamente os custos de limpeza. O pessoal pode
dedicar-se exclusivamente á sua função principal: criar e
preparar os pratos para os seus menus.

ALLIED MEMBER

R

LISTED

Tecnologia Capture Jet™
Redução até 40% do
caudal de exaustão

Filtro ciclónico(KSA)
Eficácia de 95% para
partículas de 10 µm e
maiores

Lavagem automática
Lavagem Automática
dos filtros

T.A.B.™ tecnologia
Rápida medição de
caudais

As hotes KWI são também equipadas com a tecnologia
de última geração patenteada Capture Jet™.
• Certificado HACCP(2).
• Poupança energética considerável: Redução entre 30 a
40% do caudal de exaustão devido à tecnologia
Capture Jet™

Halton Touch Screen (HTS)
Interface LCD tátil
intuitivo e único
para todos os sistemas

• Reduz significativamente os custos de manutenção:
Lavagem automática dos filtros sem intervenção do
pessoal que desta foram podem dedicar-se
exclusivamente à produção.

Combinações recomendadas
M.A.R.V.E.L. (MRV)
Redução de caudais
até 64%

Tecnologia Capture Ray™
Neutraliza os vapores e
partículas de gordura

Extinção automática de
incêndios (FSS)
Estudo e Pré-Instalação
de fábrica

Segurança de condutas
(KGS)
Monitoriza o nível de
gordura nas condutas

• Aumenta a segurança : Filtros ciclónicos de alta eficácia
KSA (certificados pela UL, NSF e LPS 1263). Previne os
depósitos de gordura no plenum de exaustão e desta
foram reduzem os custos de limpeza dos plenums de
exaustão e das condutas e ao mesmo tempo au
aumenta a higiene e diminui o risco de incêndio para
um nível muito baixo.

Duas destas combinações resumidas:

• Armário de controlo com Interface LCD tátil intuitivo
(Halton Touch Screen).

M.A.R.V.E.L. (MRV)
Esta tecnologia tem a
capacidade única de ajustar
os caudais hote a hote de
forma totalmente
independente. Beneficie de
um retorno extraordinário.

• Eficácia testada de forma independente e conforme a
norma ASTM 1704. Determinação dos caudais de ar de
exaustão baseado na eficácia da norma ASTM 1704 e
no cálculo das cargas térmicas reais.
• Instalação rápida e fácil. Hote entregue pronta a instalar
com todos os acessórios incluídos instalados, tais como
iluminação, tomas de pressão T.A.B.™ e registos de
caudal para fácil ajuste de caudais no local.

Tecnologia Capture Ray™
Instale a sua cozinha em
segurança onde quiser graças
à neutralização de gordura
por UV reduzindo também a
emissão de odores.

• Hote robusta e fácil de limpar: Menos peças e menos
juntas. Fabricada em aço inox.

(1) Leadership in Energy and Environmental Design / Liderança em Energia
e Design Ambiental
(2) Hazard Analysis Critical Control Point / Análise de Perigo e os Pontos
Críticos de Controlo

Sistemas e principais tecnologias descritas detalhadamente
entre as páginas 8 a 13
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HOTES DE EXAUSTÃO

555

555

DESCRIÇÃO E DIMENSÕES

Notas
As dimensões aqui apresentadas correspondem a um modulo único.
Para hotes de maior comprimento são combinados módulos em separado
para facilitar a entrega e a montagem no local. Mediante
pedido existem
Ø 60.3
outras possibilidades de localização e ligação do Capture Jet™.

250

LOCALIZAÇÃO DAS PICAGENS (mm)

N

N

O número de picagens de exaustão é determinado com base no
comprimento dos módulos e dos caudais de ar calculados em função da
localização dos equipamentos de confeção.

M

N

M,
315N

Q*

L1/2

450

-

720

L1/2

450

-

1320

2600

-

450

L1/2, 450

1320

3100

-

450

L1/2, 450

1320

* 720 (L1<=1500, 2x18W), 1320 ( L1>1500, 2x36W)

PESO (h=555 mm, kg)
1500

1700

97

106

111

117

2000

121

127

133

139

2500

142

148

154

3000

164

170

176

N

450

1900

M

1300

N

M

L/W

50

205

170

Q

2100

L1 = 1000..3000

L

1500

450

3 Ø315

1600

L1/2

Q

L1/2

L = 1100..3100

L1 = 1000..3000

315

Iluminação

2 Ø315

L2 = 1050..3050

1 Ø315

M

M

Exaustão

170

50

50

50

50

Ø 60.3

250

555

555

400

W = 1250...1900

400

W = 1250...1900

160
182

205

Armário de controlo CCW
O armário de controlo CCW efetua os ciclos de limpeza
automaticamente com muito pouca intervenção do
pessoal. É fornecido com o Halton Touch Screen que é um
interface intuitivo e simples. Os ciclos de lavagem são
inteiramente adaptáveis à atividade da cozinha. Podem
também ser atuados manualmente.
O Halton Touch Screen pode também controlar outras
soluções Halton para garantir o conceito de Cozinha de
Alta Eficácia. É totalmente comunicativo, nomeadamente
com a Gestão Técnica Centralizada.
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HOTES DE EXAUSTÃO

CMW-F
CMW-FMOD

HOTE COM TECNOLOGIA COLD MIST
Com Capture Jets e Compensação do ar a baixa velocidade
APLICAÇÃO
As hotes CMW-F foram desenvolvidas para equipamentos de
confeção de grande carga térmica como são os fornos a
carvão, barbecues, woks a gás, etc., independentemente de
serem instalados em cozinhas abertas ou fechadas. Estes
equipamentos de confeção representam um grande risco de
incêndio.
As hotes CMW-F são equipadas com a tecnologia Cold Mist
que cria uma cortina de água fria ao longo do plenum de
exaustão. Esta atua primeiro como um supressor de fagulhas
e arrefece o ar de exaustão. A combinação com filtros tipo
“baffle” permite uma alta eficácia de filtragem das partículas
emitida pelos equipamentos de confeção. Como opção
podemos ter a tecnologia On Demand (CMW-FMOD). Esta
tecnologia depende da atividade dos equipamentos de
confeção e podemos gerar poupanças de consumo de água
até 80%.

ALLIED MEMBER

Tecnologia Capture Jet™
Redução até 40% do
caudal de exaustão

Tecnologia Cold Mist
Supressão fagulhas,
gordura e calor

Tecnologia Hot Wash
Lavagem a água quente
do plenum exaustão

Halton Touch Screen (HTS)
Interface LCD tátil
intuitivo e único
para todos os sistemas

Compensação do ar
integrada
Melhora a captação e
conforto

T.A.B.™ tecnologia
Rápida medição de
caudais

As hotes CMW-F são também equipadas com a tecnologia
de última geração patenteada Capture Jet™ e sistema de
Compensação de ar a baixa velocidade (tipo “displacement”)
sem correntes de ar e integrado na face frontal da hote.
• Certificado HACCP(1) (CMW-FMOD).

Combinações recomendadas
M.A.R.V.E.L. (MRV)
Redução de caudais
até 64%

Tecnologia On Demand
Cold Mist ativado
somente quando
necessário

Extinção automática de
incêndios (FSS)
Estudo e Pré-Instalação
de fábrica

Segurança de condutas
(KGS)
Monitoriza o nível de
gordura nas condutas

• Poupança energética: Redução do caudal de exaustão
devido à tecnologia Capture Jet™.
• Máxima segurança contra incêndios: A tecnologia Cold
Mist age ao mesmo tempo no arrefecimento do ar e na
supressão de fagulhas ou chamas prevenindo a sua
entrada no plenum de exaustão.
• Aumenta o nível de higiene: a combinação da tecnologia
Cold Mist e dos filtros tipo “baffle” no plenum de
exaustão previne a acumulação de gordura na conduta. O
ciclo de lavagem automático no plenum de exaustão no
final do período de confeção na cozinha.

Duas destas combinações resumidas:
M.A.R.V.E.L. (MRV)
Esta tecnologia tem a
capacidade única de ajustar
os caudais hote a hote de
forma totalmente
independente. Beneficie de
um retorno extraordinário.

• Melhor captação e elevado conforto térmico devido à
Compensação do ar ser realizada a baixa velocidade (tipo
“displacement”) sem correntes de ar e integrada na face
frontal da própria hote.
• Poupança até 80% do consumo de água com a opção Cold
Mist On Demand (CMW-FMOD): a água é somente
utilizada quando é estritamente necessário e depende das
reais necessidades dos equipamentos de confeção.

Cold Mist on Demand
Poupança até 80% do
consumo de água: o Cold
Mist é somente ativado
quando os equipamentos de
confeção cobertos pela hote
necessitam.

• Eficácia testada de forma independente e conforme a
norma ASTM 1704. Determinação dos caudais de ar de
exaustão baseado na eficácia da norma ASTM 1704 e no
cálculo das cargas térmicas reais.

Sistemas e principais tecnologias descritas detalhadamente
entre as páginas 8 a 13

(1) Leadership in Energy and Environmental Design / Liderança em Energia
e Design Ambiental
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HOTES DE EXAUSTÃO

555

W = 1200..1900

555

W = 1200..1900

555

555

DESCRIÇÃO E DIMENSÕES

CMW-FMOD

W = 1200..1900

W = 1200..1900

205

O

P

450

-

292

Q*

N

2100

L1/2
250x600

Ø 250
450

500

2501320

2600

L1/2
250x750

450

500

1320

3100

L1/2
250x850

500

2501320

Ø 250-

M

1020

* 1020 (L1<=1500, 2x27W), 1320 ( L1>1500, 2x36W)

20

Ø 250

Ø 250

M

Q*

20

M

O

205

50

450

220

N

M
205

Armário de controlo CCW-MOD para
220hotes CMWIMOD e hotes CMW- FMOD

50

O

450

O armário de controlo CCW-MOD controla
automaticamente o Cold Mist para cada secção de hote,
tal como efetua os ciclos de limpeza no final do período
de confeção. É fornecido com o Halton Touch Screen que
é uma interface intuitiva e simples. Os ciclos de lavagem
são inteiramente adaptáveis à atividade da cozinha.
Podem também ser atuados manualmente.
O Halton Touch Screen pode também controlar outras
soluções Halton para garantir o conceito de Cozinha de
Alta Eficácia. É totalmente comunicativo, nomeadamente
com a Gestão Técnica Centralizada.
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L1 = 1000..3000
L1 = 1000..3000

P

OP

1600

L1/2
250x450

M

O

205

4Ø250

N
Ø 250

M

P

Ø 250

PO

Q*

20

M

Iluminação

2Ø250

P

M

Ø 250

L = 1100..3100
L = 1100..3100

20

L1 = 1000..3000
L1 = 1000..3000

M

Ø 250

L

50

292

292

Compensação

PO

205

Q*

P

OP

O

Exaustão

N

50

292

O número de picagens de exaustão e compensação é determinado com
base no comprimento dos módulos e dos caudais de ar calculados em
função da localização dos equipamentos de confeção e dos requisitos do
Cold Mist.

Q*

205

50

LOCALIZAÇÃO DAS PICAGENS (mm) Ø 60.3

50

Ø 60.3

555
50

400

Notas
As dimensões aqui apresentadas correspondem a um modulo único.
Ø 60.3 em separado
Para hotes de maior comprimento são combinados módulos
para facilitar a entrega e a montagem no local. Mediante pedido existem
outras possibilidades de localização e ligação do Capture Jet™.

555
50

400

Ø 60.3

555

400

555

400

CMW-FMOD

HOTES DE EXAUSTÃO

KSR

HOTE ENCASTRADA OU INDEPENDENTE PARA FRITADEIRAS ELÉTRICAS
Com Capture Jets
APLICAÇÃO
As hotes KSR são particularmente adaptadas a projetos
LEED(1) e podem ser utilizadas em todas as cozinhas
profissionais abertas, fechadas e em particular em
restaurantes de comida rápida. Foram estudadas para
capturar os efluentes gerados pelas fritadeiras e grelhadores
elétricos de uma forma mais eficaz porque são instaladas
muito próximas destes equipamentos.
As hotes KSR-S e KSR-F são equipadas com a tecnologia de
última geração patenteada Capture Jet™. A frente reduzida
melhora a visualização dos equipamentos de confeção para
melhor conforto no trabalho.

ALLIED MEMBER

R

LISTED

O modelo de hote independente KSR-F é também equipado
com Capture Jets nas laterais para facilitar a passagem dos
cestos de fritura. Este modelo tem também uma unidade de
distribuição de especialidades para a perfeita integração da
alimentação dos equipamentos.

Filtro ciclónico(KSA)
Eficácia de 95% para
partículas de 10 µm e
maiores

Tecnologia Capture Jet™
Redução até 40% do
caudal de exaustão
T.A.B.™ tecnologia
Rápida medição de
caudais

Modelo standard KSR-S (encastrado)
• Certificado HACCP(2).
• Mínimo de espaço utilizado.

Combinações recomendadas
M.A.R.V.E.L. (MRV)
Redução de caudais
até 64%

Tecnologia Capture Ray™
Neutraliza os vapores e
partículas de gordura

Extinção automática de
incêndios (FSS)
Estudo e Pré-Instalação
de fábrica

Segurança de condutas
(KGS)
Monitoriza o nível de
gordura nas condutas

• Poupança energética considerável: Redução até 50% do
caudal de exaustão devido à tecnologia Capture Jet™.
• Poupança na manutenção e melhoria da segurança : Filtros
ciclónicos de alta eficácia KSA (certificados pela UL, NSF e
LPS1263). Prevenção na formação de depósitos de gordura
que constituem um risco elevado de incêndio. Redução do
custo de limpeza das condutas exaustão dos efluentes da
cocção.

Duas destas combinações resumidas:

• Eficácia testada de forma independente e conforme a
norma ASTM 1704. Determinação dos caudais de ar de
exaustão baseado na eficácia da norma ASTM 1704 e no
cálculo das cargas térmicas reais.

M.A.R.V.E.L. (MRV)
Esta tecnologia tem a
capacidade única de ajustar
os caudais hote a hote de
forma totalmente
independente. Beneficie de
um retorno extraordinário.

Modelo KSR-F (independente)
• As mesmas funcionalidades e benefícios da hote KSR-S.
• Estrutura autoportante integrada.

Tecnologia Capture Ray™
Instale a sua cozinha em
segurança onde quiser graças
à neutralização de gordura
por UV reduzindo também a
emissão de odores.

• Combinação de Capture Jets frontais e laterais o que
permite uma grande abertura lateral de ambos os lados
para passarem os cestos de fritura.
• Distribuição de especialidades na parte de trás da hote
com tomadas de ligação elétrica para as fritadeiras e
grelhadores.

(1) Leadership in Energy and Environmental Design / Liderança em Energia
e Design Ambiental
(2) Hazard Analysis Critical Control Point / Análise de Perigo e os Pontos
Críticos de Controlo

Sistemas e principais tecnologias descritas detalhadamente
entre as páginas 8 a 13
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DESCRIÇÃO E DIMENSÕES
750

7

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

On request

9
6

4
2

5

3

2
8
1570

10
520

1800

963

1

900

Envolvente em aço inox AISI 304
Difusores Capture Jet™ frontais
Filtros ciclónicos KSA
Ventilador do Capture Jet integrado
Luminária com caixa de ligações elétrica
Tampa de acesso para manutenção
Picagem(s) de exaustão com registo(s)
Tomas de pressão T.A.B.™
Fecho de hote (Opção)
Bujão

1100
300

300

300

200

315
200

200

315

300

300

L1 = 1000..1900

L1 = 1900..2500

L1 = 2500..3000

L = 1100..2000

L = 2000..2600

L = 2600..3100
On request

KSR-F

DESCRIÇÃO E DIMENSÕES
750

10
1

5

2

4

On request

12
7

6
2

13
8

3
1570

3

915

300

300

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

300

315
200

200

315

876

9

1800

11

L1 = 1000..1900

L1 = 1900..2100

L = 1100..2000

L = 2000..2200

Envolvente em aço inox AISI 304
Difusores Capture Jet™ frontais
Difusores laterais “Driving Jet”
Filtros ciclónicos KSA
Ventilador do Capture Jet integrado
Luminária com caixa de ligações elétrica
Tampa de acesso para manutenção
Módulo para distribuição de especialidades
Tomadas elétricas
Picagem(s) de exaustão com registo(s)
Tomas de pressão T.A.B.™
Fecho de hote (Opção)
Bujão

Atenção:
A hote KSR-F é entregue montada. As instalações devem estar preparadas para a descarga e o acesso à cozinha deve ser verificado.
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HOTES DE EXAUSTÃO

KSR-S

HOTE PARA ZONAS DE LAVAGEM
Só Exaustão
APLICAÇÃO
As hotes KVV são somente para exaustão. Foram
concebidas para remover o vapor de água libertado pelas
máquinas de lavar e é equipada com defletores
específicos para separar o vapor do ar exaurido.
• Melhor higiene porque tem menos condensação nas
condutas de exaustão.
• Instalação rápida e fácil. Hote entregue pronta a instalar
com todos os acessórios incluídos instalados, tais
como, tomas de pressão T.A.B.™ e registos de caudal
para fácil ajuste de caudais no local.

ALLIED MEMBER

• Hote robusta e fácil de limpar: Menos peças e menos
juntas. Fabricada em aço inox.
Especial lavagem
Minimiza a condensação
na conduta

T.A.B.™ tecnologia
Rápida medição de
caudais

DIMENSÕES
400, 555

LOCALIZAÇÃO DAS PICAGENS (mm)
As dimensões aqui apresentadas correspondem a um modulo único. Para
hotes de maior comprimento são combinados módulos em separado para
facilitar a entrega e a montagem no local.
O número de picagens de exaustão é determinado com base no
comprimento dos módulos e dos caudais de ar calculados em função da
localização dos equipamentos.

M

W = 1000...1900

L/2

L

M

1000

-

N
-

1500

375

750

2000*

500

1000

2500*

500

1250

3000*

500

1500

L = 1000...3000

* Começa em 2100 mm, os defletores vêm em duas partes.

N

HOTES DE EXAUSTÃO

KVV

PESO (h=555 mm, kg)

315

40

L/W

1100

1300

1500

1700

1900

1000

53

56

59

62

65

1500

63

66

69

72

75

2000

79

84

88

92

96

2500

91

96

101

106

111

HALTON FOODSERVICE

Restaurante Dai Pai Dong,Hotel Rosewood (Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos)

Hotel Shangri La Jing’An (Xangai, China)

Pizaria Zero Zero (Lisboa, Portugal)

41

HALTON FOODSERVICE

Líder mundial em conceção de
Presença global
Com 8 fábricas próprias e outras 3 com licença de fabrico e 5
centros de Investigação e Desenvolvimento dedicados à
ventilação para Cozinhas Profissionais, a Halton Foodservice é o
líder mundial em soluções de ventilação para Cozinhas
Profissionais abertas ou fechadas.
Desenvolvemos soluções onde combinamos a Eficiência
energética, Segurança, Qualidade do ar interior e respeito pelo
ambiente. Alicerçados numa paixão genuína pela inovação e
simplicidade, o nosso conhecimento e experiência é
reconhecida pelos profissionais. A Halton Foodservice intervém
em todo o tipo de cozinhas profissionais em todo o mundo e na
totalidade do seu ciclo de vida: desde o conceito inicial,
passando pelas fases de desenvolvimento da solução, fabrico,
instalação local, comissionamento e manutenção.
Todos os anos 5000 novas cozinhas são equipadas com
soluções Halton.

Fábricas
Brasil, São Paulo
Canada, Mississauga
China, Xangai
França, Béthune
Alemanha, Reit im Winkl
Malásia, Port Klang
Reino Unido, Rochester
Estados Unidos, Scottsville

760
pessoas dedicadas
a projetos de
cozinhas
profissionais
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Licenças d

Austrália, Brisban
México, Cidade M
África do Sul, Dur

de fabrico

ne
México
rban

5,000
Novas cozinhas
todos os anos

Delegações e serviços técnicos
Bélgica, Leuven
Brasil, São Paulo
Canada, Mississauga
Dinamarca, Hörning, Taastrup
Finlândia, Helsínquia
França, Paris
Alemanha, Reit im Winkl
India, Nova Deli
Indonésia, Jakarta
Japão, Tóquio,
Coreia, Seoul
Holanda, Nieuwegein
Noruega, Oslo
Filipinas, Manila
Polónia, Varsóvia
Rússia, Moscovo
Singapura
Espanha, Madrid
Suécia, Täby, Malmö
Turquia, Istanbul
Emirados Árabes Unidos, Dubai
Reino Unido, Rochester
Estados Unidos, Scottsville

Agentes
República Checa, Praga
Hungria, Budapeste
Israel, Tel Aviv
Nova Zelândia, Christchurch
Portugal, Lisboa

Focados no serviço ao
cliente
As cozinhas de alta eficácia da Halton oferecem um conjunto
único de benefícios que se apoiam inevitavelmente nas
tecnologias mais avançadas para gerir uma cozinha
profissional.

Halton Foodservice sales
and service centers
Halton Foodservice agents
Halton Foodservice factories
Halton Foodservice licences

O conceito inicial e o comissionamento são, portanto, a chave
para obter todo o rendimento para qual estão estudadas as
nossas soluções. A manutenção é também crucial para
manter este rendimento ao mais alto nível a longo do tempo.
Quem melhor que a Halton para os produtos Halton? A maior
parte das vendas dos produtos Halton Foodservice provêm
diretamente de parceiros regulares e especialistas em
manutenção preventiva. Eles oferecem um serviço de
manutenção a custos controlados e com uma rápida resposta.
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Cozinhas de Alta Eficácia

1806/PT
© Halton

www.halton.com

TotalAir - Sistemas Aeráulicos Lda
Av. Mouzinho de Albuquerque n°42B, 1170-264 Lisboa
Tel. +351 218 121 200, Telmv. +351 961 435 978
sales.pt@halton.com, www.totalair.pt

Halton's South Europe Sales Management
Halton Spain SLU
C/ Leganitos, 47 - 7º, 28013 Madrid
Tel. +34 911 269 088
sales.es@halton.com, www.halton.com/foodservice

Fábricas Europeias Halton
França

Alemanha

Reino Unido

Halton Foodservice

Halton Foodservice

Halton Foodservice

Zone Technoparc Futura

Tiroler Str. 60

11 Laker Road

CS 80102

83242 Reit im Winkl

Airport Industrial Estate

62402 Béthune Cedex

Tel. +49 8640 8080

Rochester, Kent ME1 3QX

Tel. +33 (0)1 80 51 64 00

Fax +49 8640 80888

Tel. +44 1634 666 111

Fax +33 (0)3 21 64 55 10

info.de@halton.com

Fax +44 1634 666 333

foodservice@halton.fr

www.halton.de/foodservice

foodservice.uk@halton.com

www.halton.fr/foodservice

www.halton.com/foodservice

A HaIton tem uma política de desenvolvimento continuo de produtos, portanto, reservamo-nos ao direito de modificar o aspeto e
especificações sem aviso prévio. Para mais informações, por favor contate a nossa agência Halton mais próxima.
Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida, distribuída, ou transmitida de nenhuma forma
ou por qualquer meio, incluindo fotocópia, gravação, ou outro método eletrónico ou mecânico, sem a prévia autorização por escrito do
publicitário, exceto no caso de pequenas citações em críticas de revista ou outras utilizações não comerciais e permitidas pela lei dos
direitos de autor.

Enabling Wellbeing

