
SecurityLine.
Bezpečné používání.

iCombi Pro / iCombi Classic



3

SecurityLine. 

Ochrana před poškozením a vandalismem.

Bezpečnostní provedení 
varných systémů RATIONAL 
lze individuálně přizpůsobit 
vašim bezpečnostním potřebám. 
Typickou oblastí použití jsou 
například vězení, ve kterých je 
nutno zabezpečit vybavení proti 
úmyslnému zničení a zabránit 
jeho zneužití vůči třetím stranám.

Výbavu lze libovolně kombinovat: 
uzamykatelný obslužný panel, 
uzamykatelná dvířka varné 
komory, ochranná mříž na 
dveřích a nebo také zasunovací 
rukojeť stojanových vozíků.

Bezpečnostní provedení 
jsou volitelně dostupná pro 
všechna zařízení iCombi Pro 
a iCombi Classic, (s výjimkou 
iCombi Pro XS 6-2/3).

1 Uzamykatelný ovládací panel
Ovládací panel varného systému je 
chráněn před úmyslným zničením 
robustním téměř nezničitelným 
krytem z organického skla (lexan). 
Přesto zůstává ovládací panel 
i v uzamčeném stavu dobře 
viditelný. U samostatně stojících 
zařízení chrání další kryt zásobník 
na odvápňovač (zásuvku Care) 
a ruční sprchu. Kryt může být 
zajištěn západkovým uzávěrem 
a visacím zámkem nebo pevně 
namontovaným zámkem. 

Volitelné příslušenství:
 › Uzamykatelný ovládací panel
 › Uzamykatelný kryt ruční sprchy a 

zásobníku na odvápňovač (pouze 
samostatně stojící zařízení)

3 Bezpečnostní dveře
Vnější sklo dvířek varné komory 
je před svévolným poškozením 
chráněno mřížkou z ušlechtilé oceli. 
Do varné komory je možné nahlížet 
i při zavřených dvířkách.

Volitelné příslušenství:
 › Bezpečnostní dveře

2 Uzamykatelná dvířka varné 
komory
Vzhledem k tomu, že jsou dvířka 
varné komory uzamykatelná, 
mohou vkládání pokrmů do 
varných systémů a jejich vyjímání 
provádět pouze oprávněné osoby. 
Sonda měření vnitřní teploty 
pokrmu je navíc pružná a nelze ji 
použít jako bodnou zbraň. Volitelně 
lze u samostatně stojících zařízení 
nainstalovat mechanismus k 
otevírání dvířek varné komory 
zevnitř.

Volitelné příslušenství:
 › Zámek v krytu ovládacího panelu 

k uzamčení dvířek varné komory.
 › Odemknutí zevnitř (volitelně)
 › Pružná sonda měření vnitřní 

teploty pokrmu

4 Stojanový vozík se zasunovací 
rukojetí  typ 20-1/1, 20-2/1
Rukojeť stojanového vozíku, která 
je pevně namontovaná, lze po 
zasunutí vozíku do varné komory 
sklopit pod vozík. Tím je vyloučeno 
zneužití rukojeti.

Volitelné příslušenství:
 › Stojanový vozík s pevně 

namontovanou rukojetí
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Evropská 859/115
160 00 Praha 6 – Vokovice
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Tel. +420 226 521 500

info.cz@rational-online.com
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Dostupnost pro varné systémy RATIONAL
iCombi Pro / 
iCombi Classic / 
CombiMaster Plus XS

Stolní zařízení SecurityLine
(Bezpečnostní dveře, 
uzamykatelný ovládací panel 
a dvířka varné komory, 
sonda měření vnitřní teploty 
pokrmu)

Samostatně stojící zařízení 
SecurityLine
(Bezpečnostní dveře, uzamykatelný 
ovládací panel a zásobník na 
odvápňovač, sonda měření vnitřní 
teploty pokrmu, stojanový vozík)

Typ XS 6-2/3 – –

Combi-Duo XS 6-2/3 – –

Typy 6-1/1, 10-1/1 ● –

Typy 6-2/1, 10-2/1 ● –

Combi-Duo 6-1/1 na 6-1/1 
nebo 6-1/1 na 10-1/1

● –

Combi-Duo 6-2/1 na 6-2/1 
nebo 6-2/1 na 10-2/1

● –

Typ 20-1/1 – ●

Typ 20-2/1 – ●

● Dostupné / – nedostupné
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Testováno na mezinárodní úrovni

Modely iCombi Pro (LM100) a iCombi Classic (LM200) nesou certifikaci NSF (National Sanitation Foundation) 
a lze je najít na NSF seznamu.


