
 

IZJEMNO. 
 

Tlačni parni kuhalnik 
Salvis VitalityEVO 

   

5



2 

Izjemna kakovost in učinkovitost 

Kombinacija pare in tlaka omogoča izjemne možnosti v profesionalni kuhinji. Zmogljiv parni sistem skrajša čas kuhanja do 70 odstotkov in 
olajša proizvodne poteke. 

Odlična dopolnitev za vaš sistem – hiter odziv na želje in potrebe kupcev je ključen dejavnik za uspešnost sodobne kuhinje. 

Večfunkcijska breztlačna in visokotlačna uporaba pri želenih temperaturah. 

Najpreprostejši vnos podatkov prek panela na dotik. 

Udobne različice opremljenosti. 

Prilagodljive možnosti uporabe in velike kapacitete, tudi kot PowerTower (kombinacija s kombiniranim parnim 
kuhalnikom Salvis) z najmanjšo postavitveno površino. 

Zmogljiv parni generator. 

Salvis je švicarsko podjetje s 100-letnim obstojem. Izdelujemo kakovostne 
štedilnike in aparate za profesionalno kuhinjo. Salvis je sinonim za energijsko varčne, za 
uporabo prijazne izdelke z najboljšimi rezultati peke in kuhanja. 
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Paradna disciplina VitalityEVO – tlačno kuhanje na pari 

S sistemomsmart cookinglahko v tlačnem parnem kuhalniku hitro pripravite jedi iz svežih živil. S tem se skrajša skupen čas proizvodnje v 
kuhinji. Kuhinjsko osebje se lahko hitro odzove na večje povpraševanje. 

Sveže. Zelenjavo in priloge je možno pripraviti v nekaj minutah. Potrebam prilagojena proizvodnja pozitivno vpliva na 
uporabo živil in preprečuje nastanek odpadne hrane. 

Prilagodljivo. Področje uporabe sega od priprave do časovno zakasnjenih postopkov kuhanja. Tlak in para omogočata 
številne procese. Elektronski vnos temperature omogoča kuhanje pri želenih temperaturah, tudi pri občutljivih produktih. 

Zdravo. Med procesom kuhanja v klimi z nizko količino kisika produkt obdajajo drobne vodne molekule in ga počasi kuhajo do 
popolnosti. Močne barve zelenjave so intenzivno sijajne, naravni okus pa ostane ohranjen. 

Parna klima v popolnosti 
Donosnost kot pozitiven pomožni učinek. 
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Visoko udobje uporabe – velika zmogljivost – močni argumenti 
Parni tlak in krajši čas kuhanja sta dva izjemna kuharska partnerja. Pri razvoju inovativnih tehnologij kuhanja sta na prvem mestu udobje 
in varnost uporabe. 
Zahvaljujoč okrogli obliki kuhalne komore in izbočenosti varnostnih vrat se tlak enakomerno razporedi. Avtomatski varnostni ventili uravnavajo 
izenačevanje tlaka. Sistem samodiagnoze nenehno zaznava in beleži morebitna odstopanja in olajšuje servisiranje in vzdrževanje. 

  
Dvostenska varnostna vrata 
Samodejno zaklepanje ob 
prisotnosti tlačne pare 

Vgrajen mehčalec vode 
Prilagodljiv priklop neglede na 
kakovost vode – vključno z osmozo 

Prha s cevjo 
S samodejnim uvlekom za 
preprostejše čiščenje in varnost v 
procesu kuhanja 

 
 
 
 
 

Serijski toplotni izmenjevalnik 
Sistem za rekuperacijo toplote za 
ekološko varčevanje z energijo 

Poudarek je na konceptu svežine 
Nova natančnost pare s še učinkovitejšo zmogljivostjo. 
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AQA – samodejna 
prilagoditev količini živil 
Enakomeren čas kuhanja pri 
različnih količinah živil 

USB-vmesnik Preprost prenos 
podatkov! Smartweb – možnost 
zamreženja naprav 

Tipalo za temperaturo jedra 
Vključen v izvedbi Pro za občutljiva 
živila in procese počasnega 
kuhanja v vakuumu. 
 
 
 
 
 

Programsko podprto ročno 
splakovanje 
Vodeno splakovanje 
kuhalne komore 

COOKING. 
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Krmilnik Pro Krmilnik Easy 

Vseobsegajoči krmilnik za vse kuhinje s ponovljivimi 
procesi in visoko kakovostnim standardom. 

Popolnoma programirljivi procesi kuhanja s pomnilniško 
funkcijo. Programi kuhanja za takojšnjo uporabo. 
Izbiranje prednostnih programov izmed 20 možnih 

programov ter kategorije za skupine receptov. 

Pregledno ročno upravljanje za hitro kuhanje 
postavk in proizvodnjo. 

 
 
 

Preprosto intuitivno krmiljenje s piktogrami z 
individualno prilagodljivimi 
programi kuhanja. 

Funkcija vitaliziranja s priporočenim časom počasnega 
kuhanja oziroma kuhanja za GN-posode in porcije. 

Posebni programi za pazljivo pripravo mesa/rib 
kot Delta-T ali Cook&Hold. Tipalo za temperaturo 
jedra zagotavlja sočne 

mesne in ribje jedi ter zmanjšuje izgube zaradi počasnega 
kuhanja na minimalno vrednost. 

Natančen vnos želene temperature s samodejno 
prilagoditvijo tlaka. 
Vnos časa v 10-sekundnih korakih. 

Prikaz preostale kapacitete mehčalca vode. Avtomatsko opozorilo 
za regeneracijo mehčalca vode. 

Prenos HACCP-podatkov prek USB-vmesnika ali 
omrežnega priključka. 

Programsko podprta funkcija splakovanja za lažje postopke 
čiščenja. 
Higienska upravljalna enota za steklom. 

  

Začetni zaslon krmilnika Pro Začetni zaslon krmilnika Easy 

Tlačni parni kuhalnik Salvis VitalityEVO 
Različici krmilnika Easy in Pro. 
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Primerjava kuhanja v tlačnem in kombiniranem parnem kuhalniku 

Pri razmeroma nizki porabi vode so mogoči do 70 
odstotkov krajši časi kuhanja. 

Poraba energije se zaradi krajšega časa kuhanja 
zniža do 53 odstotkov (npr. slani krompir) 

Prihranek obratovalnih stroškov je zahvaljujoč 
sistemu rekuperacije toplote do 60-odstoten. 

Mogoča je tudi priključitev na napravo za optimizacijo 
porabe energije. 

 
 
 

Pri dolgotrajnem počasnem kuhanju se poraba 
energije v primerjavi s kombiniranim parnim 
kuhalnikom 6x GN 1/1 zniža do 65 odstotkov 

 
Smart Touch – po 15 minutah brez vnosa se zaslon 
preklopi v način varčevanja z energijo. 

Kuhalna komora, toplotni izmenjevalnik in parni 
generator so toplotno izolirani. 

Zaradi pazljive priprave se izgube pri počasnem 
kuhanju znižajo do 10 odstotkov. 

Tlačni parni kuhalnik Salvis Kombinirani parni kuhalnik 

  15    33  

Čas kuhanja v minutah Energija v kWh Čas kuhanja v minutah Energija v kWh 

Polno naložen brokoli TK Slani krompir 7,5 kg 
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ŠTEVILKE IN DEJSTVA NA EN POGLED. 

Tip SDS EVO 311S-CH SDS EVO 311S-EXPORT 
VitalityEVO 3x GN 1/1 – Pro DS190100 DS190500 
VitalityEVO 3x GN 1/1 – Easy DS190200 DS190600 
Kapaciteta 3 x GN 1/1–65/2 x GN 1/1–100 mm/1 x GN 1/1–200 mm 
Napetost 400 V 3 N 50 Hz 

 16 kW 
Tok varovalke 25 A 

 1,5 m 
  

 2,0 bara/maks. 3,5 bar 
Masa (bruto/neto) 95 kg/110 kg 

  

Pribor in 
 

SALVIS AG 
Nordstrasse 15 
CH-4665 Oftringen 
www.salvis.ch 

Telefon +41 62 788 18 18 
E-naslov info@salvis.ch 

zamaknjeni proizvodnji s tehnologijo vakuumiranja 
Salvis GreenVAC. je recept za 
zadovoljne goste in gostince. 
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