Vášeň pre dobrý olej
 Jasné namerané výsledky
 Dodržanie vysokej kvality potravín
 Zníženie nákladov

Tester jedlých olejov FOM 330
Dodržanie vysokej kvality potravín

Zníženie nákladov

Starý olej na vyprážanie môže obsahovať vysoké
koncentrácie potenciálne škodlivých látok,
napr. akrylamidy. Tieto látky sa môžu dostať do
vyprážaných potravín. Naviac to môže spôsobiť
to , že jedlo bude menej chutné a chrumkavé.
Tester jedlých olejov FOM 330 Vám pomôže
nájsť ten správny čas pre výmenu oleja. Takto si
udržíte trvalo vysokú kvalitu Vášho vyprážaného
jedla. Vaši hostia Vám budú vďační!

Aby sa zabránilo zlej kvalite vyprážaných potravín,
často sa fritovací olej vymieňa skôr ako je to nutné.
Vo väčšine krajín existujú špecifické odporúčania
alebo dokonca predpisy, ktoré určujú koľko % TPM
(celkový obsah polárnych látok) môže obsahovať
olej na vyprážanie. Do tohto limitu môžete Váš olej
používať bez váhania. Tester jedlých olejov FOM 330
Vám presne ukáže, či Váš olej môžete stále používať,
a preto Vám pomôže znížiť náklady.

Zistite kvalitu oleja objektívne

Jednoduché meranie

Čerstvý olej môže mať tmavú farby. Naopak starý
olej môže mať jasnú farbu aj vtedy, keď už je
nevhodný na smaženie a prihára a zapácha.
Zakaždým, keď sa človek spolieha na takéto
vlastnosti alebo vlastné zmysly, hodnotenie
kvality fritovacieho oleja je subjektívne a často
veľmi sporné. Objektívne, presné a spoľahlivé
meracie zariadenie ako je FOM 330 Vám dáva
jasné a opakovateľné výsledky, na ktoré sa
môžete spoľahnúť.

Na displeji sa objaví ikonka, ktorá Vás navádza na
ďalší krok po zapnutí prístroja: vlož, pomiešaj,
odčítaj nameranú hodnotu. Ak nie je potrebné
meniť základné nastavenie, je najvhodnejšia verzia
s jedným viditeľným tlačítkom FOM 330-1. V tomto
prípade je viditeľné iba tlačítko zapni/vypni
a personál v kuchyni vidí len to čo potrebuje –
zapnúť, zmerať a hotovo!

Dodržanie vysokej kvality potravín
Tester jedlých olejov FOM 330 meria celkový
obsah polárnych látok v oleji, ktoré sa uvádzajú
v % TPM a vyhodnotí aktuálnu kvalitu oleja.
Výsledky merania sú zreteľne zobrazované na
veľkom displeji. Navyše má prístroj veľkú LED
diódu, ktorej farba vyhodnocuje kvalitu oleja:
zelená pre čerstvý olej, žltá pre otáznu kvalitu
oleja a červená znamená príliš starý olej. Táto
lampa svieti intenzívne, preto dáva jasný signál
nielen pre inšpektora, ale aj pre všetkých okolo
stojacich.

Nakalibrujte si prístroj sami
Tester FOM 330 má jednoduchú možnosť
kalibrácie s vybraným olejom. Potom bude
tester v konkrétnom oleji merať ešte
presnejšie. Okrem toho Vám pre kontrolu
zariadenia ponúkame referenčný olej od nás.
Pomocou neho môžete jednoducho zistiť
správnu funkčnosť FOM 330. Referenčný olej sa
meria pri izbovej teplote a nie je ho potrebné
zohrievať na vyššiu teplotu – veľmi jednoduchá
kontrola.

Všetko v jednom

Dobre zdokumentované

Tester FOM 330 je dodávaný ako komplet v kufríku spolu s ochranným krytom
pre ruku. Ochranný kryt ruky chráni pred teplom a striekajúcim olejom. Okrem
toho je na ňom rukoväť, ktorá poskytuje bezpečné uchopenie testera, takže
neexistuje nebezpečenstvo, že Vám tester skĺzne do fritézy. Kufrík sa ľahko čistí a
poskytuje úložný priestor pre FOM 330, dokumentáciu a voliteľne aj pre
referenčný olej CO 330

Okrem návodu na obsluhu sú súčasťou
dodávky ilustrované inštrukcie krok za
krokom, rovnako ako aj kalibračný certifikát
pre preukázanie funkčnosti vášho zariadenia

Technické parametre:
Rozsah merania: olej

olej 0 % ... 40 % TPM*
(teplota oleja +50 °C až +200 °C / +122 °F až +392 °F)

Presnosť: olej

typická ± 2 %

Rozlíšenie: olej

0.5 %

Rozsah merania: teplota

teplota+50 °C ... +200 °C (+122 °F ... +392 °F

Presnosť: teplota

± 1 °C

Rozlíšenie: teplota

0.1 °C

Pracovná teplota

-20 °C ... +50 °C (-4 °F ... 122 °F)

Skladovanie teplota

-25 °C ... +60 °C (-13 °F ... 140 °F)

Batérie

3V lítium, vymeniteľná

Batérie životnosť

Až tri roky

Rozmery (v x š x h)

314 x 54 x 22 mm

Materiál zariadenia

ABS (bezpečné pre potraviny)

Váha

cca 200 g

Trieda ochrany

vodotesný IP 67

Certifikát

Kalibračný certifikát z výroby

FOM 330-4 a FOM 330-1

*TPM: Total polar materials - celkové polárne látky

Ako objednať:
Typ
FOM 330-4-Set
FOM 330-1-Set
CO 330

Popis
Tester oleja Set (obsahuje. Tester, so štyrmi tlačítkami, ochranným
krytom, kufríkom, dokumentáciou)
Tester oleja Set (obsahuje. Tester, s jedným tlačítkom, ochranným
krytom, kufríkom, dokumentáciou)
Reference oil for the Food Oil Monitor FOM 330

Part No
1340-2700
1340-2702
1341-2700
FOM 330-4-Set obsahuje ochranný kryt,
kufrík a dokumentáciu
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