Fire Arriskuen

Barbakoak eta bestelako antzeko instalazioak erabili ahal izateko
araudiari jarraiki; erregailuen, barbakoen, su txikien eta sutea
eragiteko moduko beste edonolako elementuren erabilera debekatuta
dago, basoan suteak gertatzeko arrisku handiko garaian.
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Azkenean!
Barbakoa
kolektiboen
kontzeptu
berri bat

Auto-zerbitzurako barbakoa elektrikoa
SUA fitxekin
Erosoa, praktikoa eta garbitzeko erraza.
Errendimendu handiagatik eta edonolako sukaldaritza motarako bere kalitate profesional duinagatik
bereizten da.
Bere 3500 wattekin, berehala lortzen da 320 °C-ko tenperatura.
Elikagaiak ez dira erretzen suarekin, ondorioz, erretako atal horiek minbizia sortzeko izan dezaketen
arriskua murriztu egiten da.
Zuhaiztietako sute arriskua ezabatzen du.

Sistema
berri hau
ezin hobea
da erabilera
hauetarako:
Kanpinak, aterpetxeak, jolasparkeak, hotelak, atseden eta
aisialdi eremuak.
Halaber erabilgarriak dira
familia bakarreko etxetarako,
lorategiarekin hornitutako
txaletetarako, etab.

Aterpetxea

Kanpalekua

Etxe
mugikorretarako
lursaila

Kanpalekua
eta etxe
mugikorrak

Parke
naturala

Ibilbiderako
abiapuntua

Toki
pintoreskoa
Sute arriskua

Mod. MG-20
Parke
nazionala

Txaletak

Elkarte

Gastronomikoa

teknika
Gure barbakoek sistema patentatu onena dakarte,
erraz garbitu ahal izateko, mantenu urriarekin.
Janariaren gehiegizko koipea ezabatzeko
sistema berritzailea.
Altzairu herdoilgaitzarekin eratua (AISI 304).
Altzairu herdoilgaitzeko egosketa-modulua
( AISI 316).
Esterilizazio sistema: JAKISU barbakoa dagokion
esterilizazioa adierazteko ohartarazlearekin hornituta
dago.
Tenporizadore batekin hornituta dago, ziklo bakoitzari
eman nahi diogun denbora konfiguratzea ahalbidetzeko.
220 Watteko elikadura elektrikoa.

Potentzia erregulatzailea: 320°C artekoa.
Adierazle argiduna konexioarena eta tenperaturarena.
Orduaren erabilerako ordularia ezartzeko aukera.
Gurpilen gainean muntatzeko aukera.
Termostato erregulagarria.
Azpilaren dimentsioak: MG/10: 60,5 cm x 60 cm x 3
cm-ko sakonera).
Barbakoaren neurriak: MG/10: 60,5 cm x 60 cm x 90
cm-ko altuera.
Muntaketa: barbakoak hormigoizko zoruan instalatu ahal
izateko pentsatuta daude, ahalik eta eperik laburrenean.
Estaldura: gure barbakoa guztiak Espainia osoan banatzen
ditugu (beste herrialde batzuetarako kontsultatu).
Zerbitzu Teknikoa: arreta teknikoa Espainiako edozein
gunetan.

Erresistentzia blindatuak: EREDUA
MG/10: 3400 W

77,5 cm

173 cm

93 cm

JAKISU plantxaren erdigunean
hustubide zulo bat dago erabilgarri,
gehiegizko gantza edo elikagaietatik izerditutako
likidoak hala nola garbiketako ura husteko.

Mod. MG-20

Hustubiderantz likidoen irteera errazteko, plantxako plakaren
diseinuari esker berotzean erdigunea beherantz okertzen da, metalaren
dilatazioaren eraginez. Horri esker, plantxaren garbiketa oso erosoa gertatzen da,
hustubideko likidoen irteerarekin, horrela dekantagailuan iragazi ahal izanik.
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-ren ezaugarri nagusiak
Diseinua

83,5 cm

77,5 cm

JAKISU plantxa patentatuta dago. Bere diseinuagatik erabat integratzen da edozein tokitan,
barruan zein kanpoan.
JAKISU plantxak, aukera ezberdinen arabera
plantxa modularrak konfiguratzea ahalbidetzen
du, forma anitzak eman ahal izanik.
Ziurra :JAKISU barbakoa kontrol-aginte argidun
antibandalikoekin hornituta dago.
Kolore ezberdinetako bi ledek, segurtasunez
piztea eta itzaltzea ahalbidetzen diote.

89 cm
93 cm

JAKISU barbakoa abiaraztean, segurtasun
sistema batekin hornituta dago.

Mod. MG-10/B

JAKISU barbakoaren altzairua, beroaren kontrako aireztatzeko sistemarekin eratuta dago,
erabiltzaileari gehiegizko beroaren igorpena
eragoztea zaintzeko.

TEA

EN
PAT

59 cm
59,5 cm

173 cm
155 cm

93cm

Mod. MG-20

Mod. MG-20

Inbertsio Errentagarria
Dagokion inbertsioa epe oso laburrean amortizatzen
da, izan ere, JAKISU barbakoa diru-zorro batekin eta
dagokion fitxa sartzean martxan jartzen den tenporizadore
batekin hornitu daiteke.
Bezeroen asebetegarritasuna bermatuta dago, familiarekin
eta lagunekin nahieran prestatutako etxeko otordu
osasuntsu bat gozatzean.
Jakisu barbakoarekin erosotasuna eta errentagarritasuna
hedatuko dira. Etekina atera ahal izango diozu, bezeroak
laguntzaren beharrik gabe sukaldatzen duenez, jendeak biziki
estimatuko duen zerbitzu gehituaren bidez.
Sua-rekin sukaldean aritzea atsegina bihurtuko da! Ekin
sukaldatzeari, soilik ON botoia sakatuz.
Prestatu modu osasuntsuan elikagaiak, esaterako barazkiak,
broxetak, itsaskiak, arrainak, hanburgesak, txuletak,
etab.
Jakisu barbakoa diseinatuta dago bere erabilera eta
funtzionamendua erosoa, azkarra eta sinplea izateko.
Erresistentzia handikoa da aire zabalean, zeren
altzairu herdoilgaitzarekin eratuta dago.
Bere erabilerak ez du eskatzen aldez aurreko prestaketarik
edo ezagutzarik, ezta sukaldaritzarako dohain berezirik ere.
Kalitatezko platerak prestatuko dituzu, aire zabalean!

Erabilera gidaliburua:
1. Lehenengo urratsa: Piztea.
a. Sartu / fitxa.
b. Sakatu beheko botoia 6 segundotan kolore berdea
ezarri arte.
c. Itxaron.
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2. Bigarren urratsa: Janaria prestatzea.
a. Goiko botoiaren kolorea gorria denean, esan nahi
du jadanik esterilizaziorako beharrezko tenperatura
lortu dela – 100º C gutxi gorabehera- eta JAKISU
prest dagoela tenperatura baxuan sukaldatzeko.
b. Tenperatura altuagoa behar denean, pixka bat
gehiago itxaron behar da, 200ºC-ak lortu arte.

3. Hirugarren urratsa: Itzaltzea.
a. Tenporizadoreari esker, JAKISU automatikoki
itzaltzen da epe baten ondoren.
b. Eskuzko itzalketa: halaber zure JAKISU nahi
duzunean itzali dezakezu, 3 segundotan goiko botoia
sakatuz.

4. Laugarren urratsa: Garbitzea.
Ez ahaztu JAKISU hasieran zegoen bezala uztea.

Jakimatik, S.L.
Tel: 943 683 588
E-mail: info@jakisu.com
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SISTEMA PATENTATUA.
ARAUEN ARABERA.
Ingurumenarekin oso sentsibilizatuta gaude.
Etengabeko hobekuntzarako politika. Jakisu material onenekin eta sistema tekniko berritzaileekin hornituta dago, Jakisu teknologietan aurrerapenak praktikan jartzera dator.
Dokumentu honetan barne hartzen den dokumentazioa aurretiko ohartarazpenik gabeko aldaketen eraginpean dago, besterik gabe orientabiderako izanik.
Beraz, eskubidea erreserbatzen da eta testuan barne hartzen diren irudi grafikoen jabetza editoreari dagokio; debekatuta dago erabiltzaileak edo hirugarrenek jabearen aurretiko idatzizko baimenik gabe horiek erabiltzea,
aldatzea, kopiatzea, aldatzea, erreproduzitzea, egokitzea, bere kasuan ezartzea dagozkion ekintza zibilak edo penalak haren eskumenekoak izanik.

