ComBi

KOFFIE- EN THEEZETINSTALLATIES

Animo’s ComBi
Professioneel, snel en smaakvol

Dagelijks genieten miljoenen mensen op de meest
uiteenlopende plekken en momenten van het geurige
aroma en de goede smaak van vers gezette koffie en thee.
Thuis en onderweg, in de pauze van theatervoorstellingen en
tijdens vergaderingen, na afloop van een sportevenement en op
het werk. Het is prettig te weten dat zelfs op momenten dat grote
groepen koffie- en theeliefhebbers samenkomen, ’s werelds meest
geliefde opkikker niets aan kwaliteit en versheid hoeft te verliezen.
Voor het zetten van grote hoeveelheden verse koffie en thee in korte tijd
is er immers de ComBi-line van Animo. Professioneel, snel en smaakvol.

Ruim assortiment
De apparatuur uit de ComBi-line biedt u legio mogelijkheden om binnen korte tijd grote
hoeveelheden koffie en thee te zetten, variërend van 240 tot maar liefst 720 kopjes (90 liter)
per uur.
Animo’s ComBi-line bestaat uit een combinatie van één of twee doorstroomwaterkokers
en één of twee containers, die geplaatst kunnen worden op een buffet, werktafel of
serveerwagen. In de juiste combinatie zet u zo heel gemakkelijk exact de hoeveelheid
verse koffie of thee die u nodig heeft!

ComBi-line met twee containers van 10 liter: CB 2x10.

ComBi-line met twee containers
van 10 liter en separate waterkoker in de zuil: CB 2x10W.

De flexibele buffetopstelling
Wie koffie en thee op een centrale plaats zet
én serveert, kiest voor een buffetopstelling.
Afhankelijk van de hoeveelheid koffie of thee
die u wilt zetten, biedt Animo’s ComBi-line
verschillende combinatiemogelijkheden.
U heeft de keuze uit een koffiezetinstallatie
met één of twee afneembare containers.

Containers zijn verkrijgbaar met een inhoud
van 5, 10, 20 en *40 liter. Wilt u de
zetcapaciteit nog verder uitbreiden? Dan
plaatst u twee zuilen met respectievelijk
een links en een rechts geplaatste container
naast elkaar.

Een extra optie is een separate waterkoker,
die is ingebouwd in de zuil, met een no-drip
kraan. Zo kunt u altijd over een voorraad
heet water beschikken. Zo’n systeem is
met name praktisch wanneer u eenvoudig
kleine hoeveelheden (kopjes) heet water wilt
kunnen aftappen.
* Vraag naar onze folder ComBi-line 40 L.
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Unieke filters
De unieke kunststof filters zijn dankzij hun
lichte gewicht uiterst prettig in het gebruik
en zorgen er bovendien voor dat warmte
niet verloren gaat.

Gebruiksvriendelijk
De ComBi-line is uiterst gemakkelijk in het
gebruik. Met het softtoetspaneel aan de
voorzijde van de zuil stelt u eenvoudig de
gewenste hoeveelheid koffie in. Dankzij het
koffiedoseeradvies is de koffie altijd perfect
op smaak. Heeft u een installatie met een
separate waterkoker, dan kunt u de temperatuur daarvan variabel instellen. En wanneer
u de instelling voor de volgende dag alvast
wilt programmeren, dan gebruikt u daarvoor
de ingebouwde tijdklok. Een signaal geeft
aan wanneer de koffie klaar is. U heeft er dus
nauwelijks omkijken naar!
Naast deze gebruikersinstellingen geeft
het bedieningspaneel ook toegang tot de
operator- en serviceomgeving. Deze laatste
twee zijn alleen te bedienen met een pincode.
U vindt er de instellingen voor het beheersen
van het koffiezetproces, voor de gescheiden
waterkoker en voor service en onderhoud.

ComBi-line met een links
geplaatste container van 10 liter
en separate waterkoker in de zuil: CB 1x10W L.

ComBi-line met een rechts geplaatste
container van 10 liter: CB 1x10 R.

Voor het zetten van thee in
een container plaatst u het
speciale theefilter met vulpijp.
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Serveerwagenopstellingen

Praktisch en mobiel: de serveerwagenopstelling
Ook voor het decentraal serveren van koffie en thee biedt Animo’s ComBi-line
perfecte mogelijkheden. Een ideale opstelling is de combinatie van een aan de wand
bevestigde doorstroomwaterkoker met een container en serveerwagen. Is de koffie
of thee klaar, dan verwijdert u het filter; een geïsoleerd deksel zorgt ervoor dat de
container veilig kan worden vervoerd.

CB 10W aan de wand gemonteerd.

Ook voor de koffie- en theevoorziening in verzorgingsinstellingen
en ziekenhuizen is de ComBi-line in combinatie met een serveerwagen van Animo ideaal. Animo levert een breed scala aan
serveerwagens. Van een eenvoudige serveerwagen voor één container
tot een zeer uitgebreide serveerwagen met elektrische aandrijving
voor twee containers. Wij informeren u graag over de mogelijkheden.

Serveerwagen elektrisch.
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Doordacht
Animo-containers kenmerken zich door hun gebruiksgemak en doordachte vormgeving en
afwerking. Ze zijn gemaakt van hoogwaardig roestvrij staal en naadloos gelast. Daardoor zijn ze
zeer hygiënisch en bovendien eenvoudig te reinigen. Containers zijn leverbaar in uitvoeringen
van 5, 10 of 20 liter en standaard uitgerust met een geïntegreerd peilglas, reserve peilglas,
no-dripkraan en een geïsoleerd deksel voor transport.
Extra opties:
kraanbeschermbeugel (zie foto),
klemsluiting, tweede no-dripkraan.

Perfect op temperatuur
Cruciaal in het bereidingsproces van koffie
en thee is natuurlijk de juiste temperatuur
van de drank. Animo levert twee verschillende
containers: een geïsoleerde uitvoering en een
elektrisch verwarmde container. De eerste
variant heeft een polyurethaan isolatielaag
en houdt daardoor de ideale temperatuur
van zowel koude als warme dranken uitstekend vast. De elektrische containers
garanderen een optimale temperatuurbeheersing van koffie en thee waardoor de
smaak vers en goed blijft. Bovendien is de
warmteoverdracht laag; de container wordt
aan de buitenkant niet heet.
De containers zijn leverbaar in geïsoleerde (rechts) en elektrische (links en midden)
uitvoering in 5, 10 en 20 liter. Containers met een zelfde inhoud zijn stapelbaar.

Veilig

Eenvoudig in onderhoud

Alle installaties zijn voorzien van zwenkarmbeveiliging en bij buffettoepassingen tevens
van containersignalering. Heet water kan dus
alléén worden afgegeven als er een container
is geplaatst en de zwenkarm zich boven het
filter bevindt. Met de stoptoets kan de waterafgifte overigens op elk gewenst moment
worden onderbroken. De zuilen van de
doorstroomwaterkokers zijn uitgerust met
veilige, druipwaterdichte contactdozen voor
containers.

De roestvrijstalen containers en de zuilen
van de doorstroomwaterkokers zijn zo ontworpen dat ze snel en gemakkelijk schoon
te maken zijn. Het ingebouwde ontkalkingsprogramma maakt het wel heel gemakkelijk
de zuil te ontkalken. En ook de droogkookbeveiliging reset u eenvoudigweg van buiten
af. Zo is het systeem in een mum van tijd
weer klaar voor gebruik.

Voor het reinigen van de machines heeft Animo een speciaal oplosmiddel
voor koffieaanslag op de binnenpotten en een ontkalkingsmiddel voor de
boiler. Ze zijn verkrijgbaar in sachets en grootverpakking. Animo levert
vanzelfsprekend ook het filterpapier voor de ComBi-line.
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Accessoires
Snelschenkslang/S-uitloop
Serveert u in korte tijd een grote hoeveelheid koffie of thee? Maak dan eens
gebruik van de speciale snelschenkslang of S-uitloop.

Wandconsole/onderstel
Is er geen buffet aanwezig, dan kunt u gebruik maken van een roestvrijstalen console voor montage aan de wand. Een andere mogelijkheid is het
plaatsen van een RVS onderstel met een in hoogte verstelbare lekbak.

Waterkoker WKT-D
Indien er een grote behoefte bestaat aan
heetwater, dan kunt u de koffiecontainer
ook vervangen door een waterkoker uit de
WKT-D serie. Efficiënt en praktisch!

WKT-D 10n.

Verhoogde bodemplaat
Voor het vergroten van de taphoogte - handig als u thermoskannen wilt
plaatsen - maakt u gebruik van een verhoogde bodemplaat.

Informeert u gerust naar onze uitbreidingsmogelijkheden
en accessoires. We helpen u graag verder!
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Technische gegevens
Buffetopstellingen
Artikelnummer
Buffervoorraad koffie/thee
Uurcapaciteit koffie/thee*
Boiler inhoud
Uurcapaciteit heet water
In 1x af te tappen
Aansluitwaarde
Afmeting (BxD(xD1**)xH)
Bewaartemperatuur
Waterdoseertijd
Filterpapier

Artikelnummer
Buffervoorraad koffie/thee
Uurcapaciteit koffie/thee*
Boiler inhoud
Uurcapaciteit heet water
In 1x af te tappen
Aansluitwaarde
Afmeting (BxD(xD1**)xH)
Bewaartemperatuur
Waterdoseertijd
Filterpapier

CB 2x5

CB 2x5W

CB 1x5 L/R

CB 1x5W L/R

CB 2x10

CB 2x10W

10600

10615

L: 10605 / R: 10610

L: 10620 / R: 10625

10640

10655

10 ltr., 80 kopjes

10 ltr., 80 kopjes

5 ltr., 40 kopjes

5 ltr., 40 kopjes

20 ltr., 160 kopjes

20 ltr., 160 kopjes

ca. 30 ltr., 240 kopjes

ca. 30 ltr., 240 kopjes

ca. 30 ltr., 240 kopjes

ca. 30 ltr., 240 kopjes

ca. 60 ltr., 480 kopjes

ca. 60 ltr., 480 kopjes

-

4,2 ltr.

-

4,2 ltr

-

5,6 ltr.

-

22 ltr.

-

22 ltr.

-

22 ltr.

-

2,2 ltr.

-

2,2 ltr.

-

3,6 ltr.

1N~ 220-240V, 3200W,

3N~ 380-415V, 5400W,

1N~ 220-240V, 3200W,

3N~ 380-415V, 5400W,

3N~ 380-415V, 6200W,

3N~ 380-415V, 8400W,

50-60 Hz

50-60 Hz

50-60 Hz

50-60 Hz

50-60 Hz

50-60 Hz

770 x 465(325) x 695 mm

770 x 465(325) x 695 mm

530 x 465(325) x 695 mm

530 x 465(325) x 695 mm

907 x 465(325) x 785 mm

907 x 465(325) x 785 mm

ca. 80-85°C

ca. 80-85°C

ca. 80-85°C

ca. 80-85°C

ca. 80-85°C

ca. 80-85°C

ca. 10 min./5 ltr.

ca. 10 min./5 ltr.

ca. 10 min./5 ltr.

ca. 10 min./5 ltr.

ca. 10 min./10 ltr.

ca. 10 min./10 ltr.

101/317

101/317

101/317

101/317

152/457

152/457

CB 1x10 L/R

CB 1x10W L/R

CB 2x20

CB 2x20W

CB 1x20 L/R

CB 1x20W L/R

L: 10645 / R: 10650

L: 10660 / R: 10665

10680

10695

L: 10685 / R: 10690

L: 10700 / R :10705

10 ltr., 80 kopjes

10 ltr., 80 kopjes

40 ltr., 320 kopjes

40 ltr., 320 kopjes

20 ltr., 160 kopjes

20 ltr., 160 kopjes

ca. 60 ltr., 480 kopjes

ca. 60 ltr., 480 kopjes

ca. 90 ltr., 720 kopjes

ca. 90 ltr., 720 kopjes

ca. 90 ltr., 720 kopjes

ca. 90 ltr., 720 kopjes

-

5,6 ltr.

-

5,6 ltr.

-

5,6 ltr.

-

22 ltr.

-

22 ltr.

-

22 ltr.

-

3,6 ltr.

-

3,6 ltr.

-

3,6 ltr.

3N~ 380-415V, 6200W,

3N~ 380-415V, 8400W,

3N~ 380-415V, 9200W,

3N~ 380-415V, 11400W,

3N~ 380-415V, 9200W,

3N~ 380-415V, 11400W,

50-60 Hz

50-60 Hz

50-60 Hz

50-60 Hz

50-60 Hz

50-60 Hz

599 x 465(325) x 785 mm

599 x 465(325) x 785 mm

1015 x 500(360) x 890 mm 1015 x 500(360) x 890 mm 653 x 500(360) x 890 mm 653 x 500(360) x 890 mm

ca. 80-85°C

ca. 80-85°C

ca. 80-85°C

ca. 80-85°C

ca. 80-85°C

ca. 80-85°C

ca. 10 min./10 ltr.

ca. 10 min./10 ltr.

ca. 14 min./20 ltr.

ca. 14 min./20 ltr.

ca. 14 min./20 ltr.

ca. 14 min./20 ltr.

152/457

152/457

203/533

203/533

203/533

203/533

CB 5

CB 5W

CB 10

CB 10W

CB 20

CB 20W

10630

10635

10670

10675

10710

10715

ca. 30 ltr., 240 kopjes

ca. 30 ltr., 240 kopjes

ca. 60 ltr., 480 kopjes

ca. 60 ltr., 480 kopjes

ca. 90 ltr., 720 kopjes

ca. 90 ltr., 720 kopjes

-

4,2 ltr.

-

5,6 ltr.

-

5,6 ltr.

-

22 ltr.

-

22 ltr.

-

22 ltr.

-

2,2 ltr.

-

3,6 ltr.

-

3,6 ltr.

1N~ 220-240V, 3200W,

3N~ 380-415V, 5400W,

3N~ 380-415V, 6200W,

3N~ 380-415V, 8400W,

3N~ 380-415V, 9200W,

3N~ 380-415V, 11400W,

50-60 Hz

50-60 Hz

50-60 Hz

50-60 Hz

50-60 Hz

50-60Hz

ca. 10 min./5 ltr.

ca. 10 min./5 ltr.

ca. 10 min./10 ltr.

ca. 10 min./10 ltr.

ca. 14 min./20 ltr.

ca. 14 min./20 ltr.

235 x 345 x 707

235 x 490 x 707

235 x 345 x 800

235 x 490 x 800

235 x 345 x 901

235 x 490 x 901

CN5e/i

CN5e/i

CN10e/i

CN10e/i

CN20e/i

CN20e/i

CN5e

CN10e

CN20e

51105

51110

51120

5 ltr.

10 ltr.

20 ltr.

1N~ 220-240V, 35W,

1N~ 220-240V, 70W,

1N~ 220-240V, 70W,

50-60 Hz

50-60 Hz

50-60Hz

237 x 406 mm

307 x 427 mm

355 x 515 mm

ca. 80-85°C

ca. 80-85°C

ca. 80-85°C

CN5i

CN10i

CN20i

51205

51210

51220

5 ltr.

10 ltr.

20 ltr.

237 x 406 mm

307 x 427 mm

355 x 515 mm

ca. 4°C

ca. 3°C

ca. 2,5°C

Serveerwagenopstellingen
Artikelnummer
Uurcapaciteit koffie/thee*
Boiler inhoud
Uurcapaciteit heet water
In 1x af te tappen
Aansluitwaarde
Waterdoseertijd
Afmeting (BxDxH)
Geschikt voor
* Doorstroom heetwater
** Exclusief lekbak
Voor alle installaties geldt: vaste wateraansluiting (3/4”)

Elektrische containers
Artikelnummer
Inhoud
Aansluitwaarde
Afmeting Ø x H
Bewaartemperatuur

Geïsoleerde containers
Artikelnummer
Inhoud
Afmeting Ø x H
Temperatuur verlies p/uur

Modelwijzigingen voorbehouden.
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Animo B.V.
Nederland
Hoofdkantoor - Verkoop Nederland - Export Afdeling
Tel. +31 (0)592 37 63 76
E-mail - info@animo.nl

Animo B.V.B.A.
België
Tel. +32 3 313 03 08
E-mail - info@animo.be

Animo France
Frankrijk
Tel. +33 380 250 660
E-mail - info@animo-france.fr

Animo GmbH
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Duitsland
Tel. +49 541 97 12 50
E-mail - info@animo-gmbh.de

