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ALBA Luminite Safety Control – ALBA LSC

Inovace ALBA

ALBA LSC je možné volitelně za příplatek objednat ke všem zařízením řad ALBA Classico 700 a ALBA
Classico 900. Objednávku ALBA LSC je třeba provést již během objednávky zařízení.

Bezpečnostní značení ovládacích prvků a stupnice tak, že za úplné tmy nebo za zhoršených
světelných podmínek je viditelná pozice a stav všech ovládacích prvků minimálně po dobu 10 minut.
Technologie není závislá na zdroji elektrické energie.

Bezpečnostní prvky jsou jednou z nejdůležitějších vlastností kuchyňských zařízení. V hektickém provozu
profesionální kuchyně je obsluha přístrojů často pod časovým tlakem. Je proto důležité, aby ovládání
přístrojů bylo ergonomické, přehledné a za všech okolností jasně viditelné a obsluha měla na první pohled
informaci, v jakém provozním stavu se přístroj  nachází. Je-li vypnutý, zapnutý nebo jak přesně je nastaven.

ALBA Luminate Safety Control - LSC je pasivní bezpečnostní prvek, který neztrácí svojí funkci ani při
výpadku elektrického proudu. Nyní jedním pohledem můžete zkontrolovat stav všech varných přístrojů řad
ALBA Classico 700 a Classico 900 i za šera nebo v naprosté tmě. Nemůže se tak stát, že necháte omylem
zapnutý přístroj při odchodu z kuchyně nebo během výpadku elektrické energie, protože i v naprosté tmě
jste schopni pohledem zkontrolovat, v jakém provozním stavu se zařízení nachází.

Základem technologie ALBA LSC jsou dva unikátní luminiscenční prvky - číselník z inertní folie odolávající
vysokým teplotám a modifikace ovládacího prvku na bázi epoxidu. Ty čerpají energii z přirozeného nebo
umělého osvětlení a jsou funkční minimálně 15 minut po odstavení od zdroje světelné energie. Tato
technologie nepotřebuje žádné napájení elektrickou energií ze zásuvky nebo z baterie.
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Úspora: Obsluha přístroje ušetří několik desítek hodin ročně při jeho čištění.

Vnitřek varné nádoby neobsahuje topná tělesa nebo jsou tělesa snadno odklopitelná či odnímatelná. 
Nádoba přístrojů ALBA má radiusové rohy R16 podle ISO standardu H2, které usnadňují údržbu a
čištění. Pánve mají kouty kolem dna s rádiusem R5 podle ISO standardu H1 aby smažící plocha
zůstala co největší a nevznikalo nevyužitelné místo po obvodu pánve. To znamená, že varná nádoba
nemá žádné viditelné spáry a sváry, kde by mohlo dojít k usazování nečistot.
Fritézy ALBA mají dostatečně dimenzovanou studenou zónu pod topnými tělesy. Ta brání připalování
zbytků v oleji, prodlužuje životnost oleje a minimalizuje tvorbu rakovinotvorných látek.

Fast-A-Block: Topná tělesa mimo nádobu, zanořená do hliníkového sendviče.
Díky této technologii dochází k přenosu tepla po celé ploše dna nádoby a tím k rychlejšímu ohřevu vody.

Rychlejší přivedení vody k varu až o 34%, proti předchozí generaci přístrojů ALBA.
Nižší teplotní gradient, kdy obsah nádoby pomaleji chládne a ještě po 3 hodinách od přivedení k varu
má teplotu 50°C.*

* při okolní pokojové teplotě 22,5°C

Při návrhu a výrobě přístrojů ALBA věnujeme mimořádnou pozornost hygienickému řešení tak abychom
odstranili všechny kritické body. Řešení se vyznačuje snadnou údržbou a splňuje nejvyšší zákonné nároky
na hygienu při minimální obsluze.

Hi-Hygiene Solution

Inovace ALBA

Fast-A-Block
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Druhy nerezové oceli, které používáme

Zajímavost: Existuje přes 60 druhů nerezové oceli. Nejpoužívanější jsou 304 a 316.

AISI 316 (EN 1.4404)

AISI 321 (EN 1.4541)

MATERIÁLY, ze kterých vyrábí značka ALBA Hořovice

AISI 321 má podobné složení jako AISI 304, ale je do ní přidán titan. Titan dodává nerezové oceli
AISI 321 lepší vlastnosti během působení vysokých teplot. V oceli tak nevzniká vysoké pnutí, ocel
déle vydrží a nepraská. Z titanové oceli  jsou ve značce ALBA Hořovice vyráběny grilovací desky a 
dna smažících pánví. Díky tomuto materiálu je zajištěna dlouhá životnost našich výrobků.

AISI 304 (EN 1.4301)

Nerezová ocel má přirozeně vytvořenou ochrannou vrstvu, která z ní dělá materiál odolný proti
korozi. V podstatě je to ocel s nízkým obsahem uhlíku a s obsahem 10 a více procent chromu. Je
to právě chrom, který dává nerezové oceli její unikátní protikorozní vlastnosti.

Když ocel obsahuje 10 a více procent chromu, vytvoří se na jejím povrchu chrom-oxidová vrstvička,
která brání dalším atomům kyslíku, aby pronikaly do oceli a tím ji chrání proti rzi. Tato vrstva je to,
co dělá z ocele ocel “nerezovou”. Vyšší obsah chromu a přidání dalších prvků, například
molybdenu, niklu nebo titanu dále zlepšují její vlastnosti žádoucím směrem.

Ocel AISI 304 je nejvíce užívanou nerezovou ocelí v gastro výrobě hlavně kvůli výhodné kombinaci
ceny a odolnosti proti oxidaci a korozi. Neměla by ale přicházet do trvalého styku s roztoky soli a
jiných chemických látek. ALBA Hořovice používá tuto ocel na výrobu většiny plášťů, pracovních
desek a konstrukčních prvků. Obsahuje 8-10,5% niklu a 18-20% chromu. Je vhodná do vlhkého
a teplého prostředí, jakým často kuchyně jsou. Je to hlavní konstrukční materiál naší varné
technologie a nerezového nábytku.

Má daleko vyšší odolnost proti korozi a chemickým poškozením, než ocel 304. Je to díky přidání 2-
3% molybdenu. AISI 316 se hodí do prostředí, kde je dlouhodobě vystavena působení soli, potravin
nebo jiných chemických látek. Protože je velmi odolná roztokům soli, tak se jí říká “námořnická
ocel”. Mnoho výrobců ji používá na dna kotlů, aby předcházeli bodové korozi z usazenin soli, které
tam mohou zůstávat při nedbalém čištění nebo dlouhém vaření. Více se nevyužívá kvůli znatelně
vyšší ceně. ALBA Hořovice používá ocel AISI 316 na celý vnitřní povrch kotlů. Na dno i stěny.
Víme totiž, že jídlo bývá slané. Nejen proto naše výrobky vydrží náročný provoz po desítky let.
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