MANUAL DE INSTRUÇÕES

TERMOCIRCULADOR e Resfriador COCÇÃO SOUS-VIDE

Parabéns !
Você acabou de adquirir um produto de alta qualidade, desenvolvido dentro de critérios de qualidade para garantir segurança, eficiência e baixo consumo de energia elétrica,
dentra das suas aplicações.
Este produto é desenvolvido com tecnologia própria da ALLKIT, uma empresa 100% nacional (Brasileira).
Recomendamos a leitura cuidadosa e completa deste manual antes de iniciar a utilização do seu TERMOCIRCULADOR, RESFRIADOR PASTEURIZADOR OU RESFRIADOR COM GELO PARA COCÇÃO SOUS-VIDE ALLKIT. Assim você poderá usufruir ao máximo dos benefícios do equipamento com total segurança, alem de garantir uma
maior durabilidade e vida útil do mesmo.
Nos sentimos honrados por sua escolha e agradecemos pela aquisição de uma produto marca ALLKIT.
Para maiores informações sobre os equipamentos para cocção sous-vide e demais equipamentos da linha Allkit, acesse o site (www.allkit.com.br) ou envie uma mensagem
eletrônica para: comecial1@allkit.com.br.

TERMOCIRCULADOR PARA
SOUS-VIDE ALLKIT

Resfriador Pasteurizador
SOUS-VIDE ALLKIT

Resfriador com gelo
SOUS-VIDE ALLKIT

O termocirculador para Sous-Vide Allkit é ideal para cozinhar alimentos embalados a vácuo e regenerar alimentos
“sous-vide” resfriados. Equipamento é
totalmente fabricado em aço inox, com
acabamento escovado.
Os cestos são confeccionados em aço
inox para facilitar a inserção e retiradas
dos alimentos. O equipamento padrão é
fornecido com 2 cestos médios. Existe
a opção de fornecimento com 1 cesto
grande e 3 pequenos.

O resfriador e pasteurizador Allkit
resfria rapidamente os produtos cozidos no processo sous-vide, podendo
recebe-los imediatamente após sua
cocção. Basta retirar os cestos do termocirculador e inseri-los no resfriador
pasteurizador para sous-vide.
Neste momento em que os produtos são colocados no resfriador Allkit,
ocorre uma espécie de pasteurização,
garantindo a qualidade e segurança alimentar de cada alimento. Este proces-

O resfriador com gelo sous-vide Allkit resfria rapidamente os produtos cozidos no processo sous-vide, podendo
recebe-los imediatamente após sua
cocção. Basta retirar os cestos do termocirculador e inseri-los no resfriador
para sous-vide já preparados com gelo.
O resfriamento rápido dos produtos
sous-vide garantem a qualidade e segurança alimentar de cada produto.
Este processo é utilizado armazenar os
produtos já preparados sob refrigeração.

Caracterísitcas

Caracterísitcas

Caracterísitcas

1: Abastecimento Automático de Água
2: Sistema de Drenagem Automática
3: Circulação da Água do Tanque
4: Sistema de Arrefecimento da Água
de Cocção
5: Controlador Digital de Temperatura
(Aquecimento)
6: Timer com Alarme (tempo de Cocção)
7: Dimensões: 80 x 70 x 88 cm

1: Abastecimento Automático de Água
2: Sistema de Drenagem Automática
3: Circulação da Água do Tanque
4: Sistema de Arrefecimento da Água
de Cocção
5: Controlador Digital de Temperatura
(Resfriamento)
6: Timer com Alarme (tempo de Cocção)
7: Dimensões: 80 x 70 x 88 cm

1: Abastecimento Manual com Gelo
2: Dreno para Escoamento de Água
3: Dimensões: 80 x 70 x 88 cm

cocção sous-vide

BENEFÍCIOS

Cocção Sous-Vide consiste em embalar o produto que pode ser desde carnes, legumes
e até massas, a vácuo e depois submetê-lo a um cozimento lento com temperaturas baixas
conforme as características individuais de cada produto.
O processo de Cocção Sous-Vide resulta em uma qualidade e padronização impossível
de ser alcançada através dos métodos tradicionais. Esta técnica é capaz de eliminar todos
os problemas de cor, sabor e textura dos alimentos, geralmente associados à comida congelada.

1- Não perde sucos naturais, tornando o alimento
mais macio e suculento;
2- Economiza até 30% em carnes;
3- Conserva as características nutricionais;
4- Minimiza o desperdício;
5- Possibilita redução de equipe;
6- Torna o serviço mais rápido;
7- Flexibiliza o planejamento da produção;

preparo tradicional

técnica sous-vide

30 %

instalação
Siga os passos a seguir para iniciar sua experiência com o TERMOCIRCULADOR OU
RESFRIADOR PASTEURIZADOR PARA COCÇÃO SOUS-VIDE ALLKIT e, descobrir toda
qualidade, sabor e maciez que os alimentos podem lhe proporcionar.
1- Efetue a conexão da entrada de água para abastecimento do equipamento;
2- Efetue a conexão do dreno (ponto de escoamento);
3- Conecte o equipamento na energia elérica 220 V;
4- Recomendamos que seja realizada a limpeza do tanque de Cocção com água e
sabão neutro. Após aplicação, faça o enxágue completo com água;

220V

PONTOS DE INSTALAÇÃO
LEGENDAS
OBSERVAÇÕES

PONTO DE SAÍDE DE ESGOTO EM PVC 2’, h = 60CM

PONTO PARA ÁGUA FRIA, PVC 3/4’’, h = 60CM

PONTO DE FORÇA COM TOMADA 2P + T À PROVA DE UMIDADE (TIPO STECK) 220V, MONOFÁSICO/BIFÁSICO. POTÊNCIA 6000W TERMOCIRCULADOR E 1000W RESFRIADOR QUANDO NÃO INDICADA. DEVERÁ SER PREVISTO CONJUNTO COMPLETO MACHO + FÊMEA.

1- PONTO PARA ÁGUA FRIA PVC 3/4 I 2- PONTO SAÍDA DE ESGOTO EM FERRO FUNDIDO, COBRE OU PPR - 40MM I 3- CONDUÍTES, TUBULAÇÕES, CAIXAS, TOMADAS, QUADROS METÁLICOS À PROVA DE UMIDADE DEVIDAMENTE ATERRADOS
4- TODAS TOMADAS E PLUGS DEVEM SER À PROVA DE UMIDADE, DO TIPO BLINDADA.
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manuseio - Termocirculador SOUS-VIDE
Painel de controles:
Todos os comandos para as regulagens necessárias estão localizadas no painel de controles.

Botões à esquerda do painel:

Botões à direita do painel:

1: Ligar o equipamento através da chave
liga/desliga, localizada a esquerda.
2: Abastecer o tanque com água, acionando a chave (entrada d’água).

5: Acione a chave AQUECIMENTO, assim você acionará o sistema de aquecimento da água, através de resistências
elétricas blindadas e imersão.

Atenção! Inicialmente abasteça até a
metade do tanque e depois verifique e
defina a quantidade de água conforme
a quantidade de produtos (alimentos)
que você vai inserir no tanque.
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3: Acione a chave CIRCULAÇÃO, assim
você acionará a bomba que faz a água
interna circular e permanecer com temperatura homogenea.

8

Atenção! O sistema de aquecimento
não pode funcionar a seco. Ou seja,
não pode ser acionado e/ou permanecer ligado sem água no tanque. Se
funcionar a seco as resistências vão
queimar.
6: Controlador de temperatura. Através
deste controlador você vai ajustar a temperatura da água do tanque de cocção.
Atingindo a temperatura desejada o controlador vai ligar e desligar o sistema de
aquecimento automáticamente.
Vide manual específico anexo.

Atenção! A bomba não pode funcionar
a seco. Ou seja não pode ser ligada e/
ou permanecer ligada com o tanque
sem água. Se funcionar a seco a bomba poderá queimar.
4: Saída de água do tanque. Acionando
a chave SAÍDA, você acionará a bomba
de escoamento, que vai retirar a água do
tanque.
Este procedimento pode ser realizado
sempre que você desejar trocar a água
do tanque ou ainda quando desejar arrefecer (diminuir a temperatura da água).
Neste segundo caso, basta acionar simultaneamente a ENTRADA de água e a
SAÍDA de água, até chegar na temperatura desejada.
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Ilustração ao lado mostra o funcionamento do controlador de temperatura
e do timer. O usuário dá o comando
com SET, seleciona a temperatura ou
tempo desejado com as setas para
CIMA e para BAIXO, e dá início com
START.

Para mais informações, basta clicar
nos hyperlinks em laranja contidos no
texto, ao lado direito.

7: Chave liga/desliga do TIMER. Através
desta chave você vai acionar o temporizador.
8: TIMER: É o temporizador, onde você
vai definir o tempo de cocção dos alimentos e ao final do tempo marcado um
alarme sonoro vai lhe avisar.
Vide manual específico anexo.
A utilização do TIMER é opcional, você
pode controlar os tempos através de
outros instrumentos.

manuseio - RESFRIADOR PASTEURIZADOR SOUS-VIDE
Painel de controles:
Todos os comandos para as regulagens necessárias estão localizadas no painel de controles.

Botões à esquerda do painel:

Botões à direita do painel:

1: Ligar o equipamento através da chave
liga/desliga, localizada a esquerda.
2: Abastecer o tanque com água, acionando a chave (entrada d’água).

5: Acione a chave RESFRIAMENTO.

1

Atenção! Inicialmente abasteça até a
metade do tanque e depois verifique e
defina a quantidade de água conforme
a quantidade de produtos (alimentos)
que você vai inserir no tanque.
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Resfriamento
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3: Acione a chave CIRCULAÇÃO, assim
você acionará a bomba que faz a água
interna circular e permanecer com temperatura homogenea.
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Atenção! O sistema de resfriamento deve
ser ligado, pelo menos, 4 horas antes do
uso. O equipamento pode ser ligado e
permanecê-lo 24 horas, ou seja, não há
necessidade de ser desligado.
Obs.: O tempo para resfriar o alimento que
foi cozido no Termocirculador é variável,
assim, indica-se que se considere sempre
o dobro do tempo de cocção. (Ex.: Cozimento: 20 min = Resfriamento: 40 min).
6: Controlador de temperatura. Através
deste controlador você vai ajustar a temperatura da água do tanque de cocção.
Atingindo a temperatura desejada o controlador vai ligar e desligar o sistema de
aquecimento automáticamente.
Vide manual específico anexo.

Atenção! A bomba não pode funcionar
a seco. Ou seja não pode ser ligada e/
ou permanecer ligada com o tanque
sem água. Se funcionar a seco a bomba poderá queimar.
4: Saída de água do tanque. Acionando
a chave SAÍDA, você acionará a bomba
de escoamento, que vai retirar a água do
tanque.
Este procedimento pode ser realizado
sempre que você desejar trocar a água
do tanque ou ainda quando desejar arrefecer (diminuir a temperatura da água).
Neste segundo caso, basta acionar simultaneamente a ENTRADA de água e a
SAÍDA de água, até chegar na temperatura desejada.

6

Ilustração ao lado mostra o funcionamento do controlador de temperatura
e do timer. O usuário dá o comando
com SET, seleciona a temperatura ou
tempo desejado com as setas para
CIMA e para BAIXO, e dá início com
START.

Para mais informações, basta clicar
nos hyperlinks em laranja contidos no
texto, ao lado direito.

7: Chave liga/desliga do TIMER. Através
desta chave você vai acionar o temporizador.
8: TIMER: É o temporizador, onde você
vai definir o tempo de cocção dos alimentos e ao final do tempo marcado um
alarme sonoro vai lhe avisar.
Vide manual específico anexo.
A utilização do TIMER é opcional, você
pode controlar os tempos através de
outros instrumentos.

Obrigado!
Nós da Allkit agradecemos pela sua escolha e confiança. Esperamos que seu trabalho seja
mais eficiente e ágil com nosso produto a sua disposição. Caso ocorra alguma dúvida, ficaremos contentes em ajudá-lo (a) da melhor maneira e, menor tempo possível. Seguem, abaixo
nossos contatos.

www.allkit.com.br
19 9.9665.6975 I 19 9.9762.1498
19 3871.3625
Rod. dos Agricultores, 91 I Capuava
Valinhos SP I CEP 13273-250

COCÇÃO SOUS-VIDE allkit

