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REGENEREREN
Fundamentele stap ná het cook & chill proces, lijkt vers bereid

Presentatie, consistentie, smaak en geur 
van het eten maken aan tafel het ver-
schil. En in het geval van gerechten die 

op voorhand zijn klaargemaakt en worden te-
rug gekoeld, hangt alles af van de kwaliteit van 
het regenereren, een kritische stap voor het 
serveren van de gerechten op bord of gastro 
norm schaal. 
Moduline heeft een volledig programma 
regeneratieovens ontwikkeld, geschikt voor 
alle eisen aan volume, temperatuur van het 
gerecht en capaciteit, waarbij gesofi sticeerde 

technologie en constructieve snufjes zorgen 
voor gering energie gebruik, bedieningsge-
mak, veiligheid en een eenvoudige reiniging.  
In de keuken worden op deze manier proble-
men voor opslag, hygiëne en beschikbaarheid 
van voedingsmiddelen door het jaar heen in 
een handomdraai opgelost, waarbij de eind-
kwalitiet en de smaak van de gerechten worden 
bewaard: door een optimale en regelbare 
controle van de hete lucht, temperatuur en 
vochtigheid  in de regeneratie ruimte overtreft 
het eindresultaat alle verwachtingen.
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Betere en gecontroleerde organisatie met een grotere 
tevredenheid van de gebruiker. Het defi nitieve antwoord op de 
uitdagingen van de moderne catering.

Controle op een HOOGSTAANDE 
EINDKWALITEIT van het gerecht: 
Voedingswaarden en organoletische eigenschappen 
blijven intact, minimaal risico op bacteriën, smaak en 
aroma blijven ongewijzigd.

Controle, SNELHEID EN ORGANISATIE 
VAN DE SERVICE: geen lege momenten 
meer, het beheer van het personeel tussen keuken 
en zaal verloopt meer geordend en effi ciënter. 

SNELLE, GEMAKKELIJKE, 
GOEDKOPE REINIGING: minder frequente 
bereidingen betekenen minder uren die aan de 
schoonmaak moeten worden besteed.

MULTIFUNCTIONEEL inzetbare regeneratie 
ovens: ovens ontworpen voor het regenereren van 
GN schalen, dienbladen en keramische borden die 
standaard op de markt verkrijgbaar zijn.

VOORDELEN

— ENERGIE

— WATER

— afvalwater

— INSTALLATIE

— Arbeidsuren

— Derving

— INKOOP

BESPARING:



PLUS

2  Hermetische sluiting en pakking op 
de deur: voor een perfecte isolatie van 
warmte en vocht.

1  Binnendeur in gehard glas: grotere 
weerstand tegen fl exie en tegen thermische 
belastingen.

4  Defl ector plaat 
en intermitterende 
fanmotoren: garan-
deren een betere ver-
deling van de warme 
lucht en dus gelijkma-
tige temperaturen in 
de kamer.

5  Uitgestelde start: 
regeneratie oven altijd 
gereed voor gebruik 
op het vooraf inge-
stelde tijdstip (alleen 
bij versie E). 

3   Afvoer van condens uit de regeneratie 
ruimte: ontworpen om het reinigen te verge-
makkelijken. Eventueel geintegreerd in de apparaten (RC‘s) 

Materialen, oplossingen, tips.  
De Moduline uitrustingen zorgen voor prestaties van 
zeer hoogstaande kwaliteit mede dankzij de details die 
de toetellen, praktisch, gebruiksvriendelijk en veilig in 
het gebruik maken.
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Climachef: automatische en elektronische 
controle van het vochtigheidspercentage in 
de regeneratie ruimte, om de temperatuur 
en de vochtigheid nauwkeurig te regelen 
voor het regenereren van delicate gerechten 
(met name op bord).

Glazen deur en verlichting in de 
kamer: constante controle van het 
proces.

Watertank: water voorziening altijd 
voorhanden, ook wanneer er geen 
water aanwezig mocht zijn.

Kerntemperatuur voeler: contro-
leert of de gewenste temperatuur in 
de kern van het gerecht is bereikt. U 
kunt optioneel kiezen na het rege-
neratie proces tot 30 verschillende 
kerntemperaturen te registreren, die 
daarna in het HACCP-rapport wor-
den opgeslagen.

USB-poort: hiermee kunt u HACCP-
gegevens opslaan voor 24 uur per 
dag tot 28 dagen. We besteden de grootste zorgaan alle details

OPTIE 



IDEAL VOOR

Keukens van hotels / restaurants: gerechten die altijd klaar 
zijn, ook wanneer er onvoorziene gasten opduiken.

Ziekenhuisafdelingen: minimale handeling van de ingrediënten, 
snelle processen, gezondere gerechten en zonder constructieve wijzi-
gingen te plaatsen. 

Pantry keukens: ideaal om op alle locaties aan de slag te gaan en 
om transfers te vergemakkelijken of te voorkomen, omdat de regenera-
tie dicht bij de banket zaal plaats kan vinden.

Stadions: services van hoogstaande kwaliteit, in beperkte tijd en voor 
grote aantallen.
Stadions:
grote aantallen.
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HET PROCES:  van de bereiding tot de service

Bereiding Snel terugkoelen Koud opslaan Regenereren en 
warm houden

Serveren



TOESTELLEN 
IN EEN

TWEE



Koud, warm, klaar om op te dienen zoals het net
is klaargemaakt. 

GECOMBINEERD 

Dubbele veiligheid, dubbele besparing: een pro-
gramma regeneratie ovens die tevens gekoeld 
zijn. DE gekoeld regeneratie ruimte zal op een 

vooraf ingesteld tijdstip omschakelen naar regenereren  
en wanner het product op temperatuur is omschakelen 
naar warmhouden. Authentieke jolly”s in de keuken, om 
ruimte en verhandelen van gerechten te beperkten, om de 
organisatorische effi ciëntie te vergroten en om hygiëne
e veiligheid te verhogen. No cleu what is meant here

2  Geventileerde koeling van de 
gecombineerde regeneratie / koel 
ruimte: via een verdamper in inox in 
gebouwd in de regeneratie ruimte.

3  Bakje voor condensafvoer van 
de: koelkast & koel/ regeneratie oven.

1  Statisch gekoelde koelkast: elek-
tronische controle van de temperatuur 
met automatisch ontdooiprogramma.

HET PROCES:  van de bereiding tot de service

De koud & warm regeneratie ovens hebben een reeks snufjes en exclusieve 
details, speciaal ontwikkeld om de verschillende functies en processen te 
optimaliseren.

Terug koelen Koud opslaan, 
Regenereren en 
warm houden

ServerenBereiding
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EXTRA MANUALE

PRERISCALDO

Ruimtes, volumes en verschillende werkprocessen vinden
elk hun eigen, ideale oplossing

Elektromechanische 
basisbesturing
A Hoofdschakelaar
B Draaiknop afstelling 
regeneratie tijd, met 
verlicht controlelampje dat 
de werking signaleert 
C Schakelaar voor keuze 
van de regeneratie tempe-
ratuur , keuze: 140/160°C.  
Het is aanbevolen om op 
140°C af te stellen voor 
een normale regeneratie, 
op 160°C voor de 
regeneratie van gefrituurde 
producten
D Drukknop voor verlich-
ting in de kamer

Elektromechanische 
besturing met
bevochtiging.
A Hoofdschakelaar
B Schakelaar keuze 
werking terug op 
 temperatuur brengen R of 
op temperatuur houden M  
C Draaiknop afstelling 
tijd voor regeneratie, met 
verlicht controlelampje dat 
de werking signaleert   
D  Draaiknop afstelling 
vochtigheid, met verlicht 
controlelampje dat de 
werking signaleert  
E Schakelaar keuze 
regeneratie temperatuur 
140/160°C 
F  Drukknop voor verlich-
ting in de kamer

Elektronische 
besturing met 
programmering 
en bevochtiging 
(optie: ClimaChef)
A Hoofdschakelaar 
B Touchscreen display
C Draaiknop om in te 
stellen en “ENTER” voor 
selectie
D Toets START/STOP
E Drukknop voor verlich-
ting in de kamer

RRFF 20E RRFF 22E RRFT 20E RRFT 22E RRFF 40E RRFF 42E

Capacit. GN schalen 20 GN 1/1  20 GN 1/1 20 GN 1/1 20 GN 1/1 40 GN 1/1 - 20 GN 2/1 40 GN 1/1 - 20 GN 2/1

Capaciteit borden 80 (ø 180 / 310 mm) 80 (ø 180 / 310 mm) 80 (ø 180 / 310 mm) 80 (ø 180 / 310 mm) 126 (ø 180 / 310 mm) 126 (ø 180 / 310 mm)

Afmetingen 
kookruimte mm 740x675x1860 h 740x685x1860 h 570x785x1860 h 570x795x1860 h 740x945x1860 h 740x945x1860 h

Afmetingen mm 1110x810x1950 h 1110x810x1950 h 940x920x1950 h 940x920x1950 h 1110x1080x1950 h 1110x1080x1950 h

Power V/50Hz kW 12,5 3N AC 400V kW 12,5 3N AC 400V kW 12,5 3N AC 400V kW 12,5 3N AC 400V kW 23 3N AC 400V kW 23 3N AC 400V

RRO 050 S/M/E RRO 056 S/M/E

Capacit. GN schalen 5 GN 2/3 5 600 x 400 of GN 1/1

Capaciteit borden 5 (ø max. 310 mm) 10 (ø max. 310 mm)

Zijkkeren 90 mm (h) 90 mm (h)

Afmetingen mm 595x555x630 h 870x555x630 h

Power V/50Hz kW 3,2 AC 230V kW 3,2 AC 230V

RRO 051 S/M/E
RRO 061 S/M/E

RRO 081 S/M/E
RRO 101 S/M/E

RRO 111 S/M/E
RRO 141 S/M/E

RRO 062 S/M/E
RRO 072 S/M/E

RRO 082 S/M/E
RRO 102 S/M/E

RRO 112 S/M/E
RRO 142 S/M/E

Capacit. GN schalen 5/6 GN 1/1 of 600x400 8/10 GN 1/1 of 600x400 11/14 GN 1/1 of 600x400 6/7 GN 2/1 8/10 GN 2/1 11/14 GN 2/1  

Capaciteit borden 10 / 12 (ø 280 mm) 16 / 20 (ø 280 mm) 22 / 28 (ø 280 mm) 24 / 28 (ø 280 mm) 32 / 40 (ø 280 mm) 44 / 56 (ø 280 mm)

Zijkkeren 75 / 95 mm (h) 75 / 95 mm (h) 75 / 95 mm (h) 75 / 95 mm (h) 75 / 95 mm (h) 75 / 95 mm (h)

Afmetingen mm 800x700x815 h 800x700x1115 h 800x700x1610 h 860x850x895 h 860x850x1115 h 860x850x1610 h

Power V/50Hz kW 6,2 3N AC 400V kW 12,5 3N AC 400V  kW 16 3N AC 400V  kW 12,5 3N AC 400V  kW 16 3N AC 400V kW 23  3N AC 400V  

vers.
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Elektronische 
besturing met 
programmering 
en bevochtiging 
(optie: ClimaChef)
A Hoofdschakelaar 
B Touchscreen display
C Draaiknop om in te 
stellen en “ENTER” voor 
selectie
D Toets START/STOP
E Drukknop voor verlich-
ting in de kamer
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reeks RRO
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Ruimtes, volumes en verschillende werkprocessen vinden
elk hun eigen, ideale oplossing

Elektromechanische 
besturing
A Hoofdschakelaar
B Schakelaar keuze 
werking regenereren R 
of warmhouden M  
C Draaiknop afstelling 
vochtigheid, met verlicht 
controlelampje dat de werking 
signaleert     
D  Draaiknop afstelling tijd 
voor regeneratie, met verlicht 
controlelampje dat de werking 
signaleert
E Draaiknop afstelling vochtig-
heid, met verlicht controlelampje 
dat de werking signaleert

Elektronische 
besturing met 
programmering 
en bevochtiging 
(optie: ClimaChef)
A Hoofdschakelaar 
B Touchscreen display
C Draaiknop om in te 
stellen en “ENTER” voor 
selectie
D Toets START/STOP
E Drukknop voor verlich-
ting in de kamer

Het meest
uitgebreide
programma
op de markt!

RRD 061 E RRD 101 E

Capaciteit GN 
schalen 6 GN 1/1 of 600x400 10 GN 1/1 of 600x400

Capaciteit borden 12 (ø max. 280 mm) 20 (ø max. 280 mm)

Zijkkeren 75 mm (h) 75 mm (h)

Afmetingen mm 880x785x1300 h 880x785x1600 h

Power V/50Hz kW 4 3N AC 400V kW 7 3N AC 400V 

GECOMBINEERD

RRDC 06 E RRDC 10 E

6 GN 1/1 of 600x400
+ 5 GN 1/1 gekoelde kamer 

10 GN 1/1 of 600x400
+ 5 GN 1/1 gekoelde kamer

12 (ø max. 280 mm) 20 (ø max. 280 mm)

75 mm (h) 75 mm (h)

1410x755x1200 h 1410x785x1200 h

kW 4,5 3N AC 400V kW 7,5 3N AC 400V  

RRFC 20 E RRFC 40 E

20 GN 1/1 40 GN 1/1 - 20 GN 2/1  

80 (ø 180/310mm) 126 (ø 180/310mm)

70 mm (h) 70 mm (h)

1110x810x2270 h 1110x1080x2270 h

kW 13,5 3N AC 400V  kW 24 3N AC 400V  

RRT 061 M/E RRT 101 M/E RRT 161 M/E RRT 112 M/E RRT 153 M/E RRT 162 M/E

Capacit. GN schalen 6 GN 1/1 of 600x400 10 GN 1/1 of 600x400 16 GN 1/1 of 600x400 10 GN 2/1 - 20  GN 1/1 16 GN 2/1 - 32  GN 1/1 16 GN 2/1  

Capaciteit borden 12 (ø max. 280 mm) 20 (ø max. 280 mm) 32 (ø max. 280 mm) 40 (ø max. 280 mm) 64  (ø max. 260 mm met PC 726) 88  (ø max. 260 mm met PC 926)

Zijkkeren 75 mm (h) 75 mm (h) 70 mm (h) 75 mm (h) 70 mm (h) 80 mm (h)

Afmetingen mm 880x785x970 h 880x785x1270 h 890x785x1750 h 990x825x1130 h 990x855x1650 h 950x935x1850 h

Power V/50Hz kW 3,2 3N AC 400V kW 6,5 3N AC 400V kW 6,5 3N AC 400V kW 6,5 3N AC 400V  kW 9,6 3N AC 400V  kW 9,6 3N AC 400V  

vers.

M
vers.

E

Elektronische 
besturing met 
programmering 
en bevochtiging 
(optie: ClimaChef)
A Hoofdschakelaar 
B Touchscreen display
C Draaiknop om in te 
stellen en “ENTER” voor 
selectie
D Toets START/STOP
E Drukknop voor 
verlichting in de kamer

reeks RRT

reeks RRD reeks RRDC reeks RRFC
vers.

E
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MODULINE  SRL 
Via dell’Industria, 11

Z.I. San Giacomo di Veglia 

31029 Vittorio Veneto (TV) - ITALY

tel +39 0438 912 270 (4 linee r.a.) 

fax +39 0438 912 323

info@moduline.it - www.moduline.it

Made to achieve
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