
SMARTBOX
Effektiv kylning och jäsning på liten yta



SMARTBOX

FAKTA

Den programmerbara panelen gör att du enkelt kan förbereda bakningen 

redan dagen innan. På morgonen när du kommer till jobbet är produkten 

färdigjäst och redo att bakas av eller gräddas tack vare den automatiska kyl/

jäsprocessen. Smartbox är välisolerad och har en dörr som är enkel att öppna 

med en säker, magnetisk tätning. Produkten passar perfekt i kombination 

med Sveba-Dahlens S-Serie och D-Serie. Utmärkt även som kyl/jäs för små- 

skalig produktion eller som ett flexibelt komplement vid arbete med större kyl/jäs. 

Vi arbetar med certifiering av våra produkter och Smartbox är CE-märkt. 

Smartbox från Sveba-Dahlen är utformad  

för kylning och jäsning av produkter på bakplåtar.  

Kapaciteten är hög, samtidigt som skåpet tar liten  

plats tack vare sin kompakta design. 

SMARTBOX 400 SMARTBOX 450

Max plåtstorlek 400 x 600 450 x 600

Antal plåtar 26 26

Avstånd mellan gejdrar 45 45

Effekt 1.5 kW 1.5 kW

Spänning 230 V 230 V

Gejdrarna kan anpassas för olika typer av produkter. 400-modellen har en  

bredare typ av gejdrar och klarar därmed även mindre, smalare plåtar. 

400-modellen 450-modellen



SKISSER OCH MÅTT

INFORMATION

Kompakt design. 

Tar liten plats.

Front, gavlar och interiör av rostfritt stål,  

55 mm isolering. Enkel att hålla rent. 

Håller kvar värme alternativt kyla inuti enheten.

Kontrollpanel för manuell eller förprogrammerad 

kyl- alternativt jässtyrning. Användarvänlig panel 
som är enkel att förstå och använda. 

Dörren är utrustad med ett kraftigt handtag och en 

magnetisk tätning. Enkelt att öppna och stänga.

PANELEN

Den programmerbara panelen gör att du enkelt kan förbereda bakningen 

redan dagen innan och den automatiska kyl/jäsprocessen ger en smidig 

start på arbetsdagen. Panelen växlar automatiskt mellan kyl- och jäsfunk-

tion – efter de tider du ställer in – och kan också programmeras så att den 

ger signal att starta din bakugn. Temperatur och avfrostning styrs också 

via panelen, som har digital visning av temperatur och återstående tid.

870

2160

850600

01 05

06

07

08

02

03

04

Temperaturintervall: +2º till +50º (Kyl). 
Temperaturintervall: från rumstemperatur till +50° (Jäs).

Täcker de flesta behov.

Köldmedium R134a. Kylkompressor ingår.

Miljövänligt.

Smartbox har automatisk avfrostning.

Smidigt och underhållsfritt.

Monteringsbara plåtbanor - 26 par justerbara gejdrar. 
Enkelt att justera efter produkterna för  
optimalt utnyttjande.

SMARTBOX 400/450

B x H: 600 x 2 160 mm
Djup: 850 mm

Vi arbetar med certifiering av våra  

produkter och Smartbox är CE-märkt. 
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Vi har inte blivit den ledande aktören i Norden genom att enbart leverera högkvalitativa 

produkter. Vi har blivit det för att vi har ett unikt helhetskoncept och för att vi har effektiva 

och innovativa lösningar för allt från mindre bagerier till stora industribagerier. Lösningar 

som gör att bakningen resulterar i affärer. Better baking business. 

Sveba Dahlen AB
Industrivägen 8
513 82 Fristad
www.sveba-dahlen.com
info@sveba-dahlen.se


