
Khung cửa chống đọng nước

Dàn ngưng

Rã đông

Các phụ kiện đi kèm

Tùy chọn

  Bảng điều khiển

Kích thước bên ngoài (mm)

Dung tích

Công suất mỗi chu kỳ

Cường độ dòng điện cực đại

Công suất cực đại

Tần số/Điện áp

Hoàn thiện bên trong và bên ngoài

Lớp cách nhiệt

Gioăng cửa

  760x670x875 WxDxH 

5 khay GN, 600x400 

7A (50Hz)/7A (60Hz)

1300W(50Hz),1500W(60Hz)

400V 50Hz3Ph+N/440V 60Hz3Ph+N

Giá đỡ khay 60x40-GN1/1, nhiệt kế tâm 

 Bộ bánh xe, bộ liên kết lò nướng (Lido/Guidecca), bộ diệt khuẩn bằng ozon

  790x760x1610 WxDxH

10 khay, 600x400

10,5A 

1965W

230V 50Hz 1Ph+N 

  790x760x1610 WxDxH

10 khay GN, 600x400

9,2A

2900W

400V 50Hz 3Ph+N 

Vật liệu không để lại dấu vân tay

HDPI polyurethane dày 50 mm

Có thể tháo rời, nam châm

Có điện trở

Phù hợp với khí hậu nhiệt đới

Tự động hoặc thủ công

HDPI polyurethane dày 60 mm

Có thể tháo rời, nam châm

Có điện trở

HDPI polyurethane dày 60 mm

Có thể tháo rời, nam châm

Có điện trở

Phù hợp với khí hậu nhiệt đới Phù hợp với khí hậu nhiệt đới

20kg +90ºC > +3ºC/13kg+90ºC >-18ºC 40kg +90º >+3ºC/25kg+90º >-18ºC35kg+90ºC >+3ºC/20kg+90ºC >-18ºC

  790x760x1945 WxDxH

15 khay GN, 600x400

9,08A

3654W

400V 50Hz 3Ph+N 

HDPI polyurethane dày 60 mm

Có thể tháo rời, nam châm

Có điện trở

Phù hợp với khí hậu nhiệt đới

Kỹ thuật số

60kg+90º >+3ºC/ 40kg+90º >-18ºC

Kỹ thuật sốKỹ thuật sốKỹ thuật số

KDA 05 KDA 10S KDA 10 KDA 15

Khung cửa chống đọng nước

Cửa

Dàn ngưng

Rã đông

Các phụ kiện đi kèm

Tùy chọn

Bảng điều khiển

Kích thước bên ngoài (mm)

Dung tích

Công suất mỗi chu kỳ

Cường độ dòng điện cực đại

Công suất cực đại

Tần số/Điện áp

Chất liệu bên trong và bên ngoài

Lớp cách nhiệt

Gioăng cửa

840x795x900 WxDxH

Kỹ thuật số

5 khay GN 1/1,600x400, 660x460

7A (50Hz)/7A (60Hz)

1300W(50Hz), 1500W(60Hz)

220V 50Hz 1Ph+ N/230V 60Hz 1Ph +N

   Có thể điều chỉnh 2 rãnh khay 2 bên, đảm bảo an toàn thực phẩm, nhiệt kế tâm, 1lưới bằng inox 600x400

     Bộ USB, bộ làm kem, bộ đèn LED, bộ bánh xe, bộ liên kết lò nướng (Lido/Guidecca), bộ diệt khuẩn bằng ozon

870x895x1605 WxDxH

10 khay GN 1/1,600x400, 660x460

40 kg+90ºC >+3ºC/25kg+90ºC  > -18ºC

9,2A (50Hz)/9,5A (60Hz)

2900W(50Hz), 3500W(60Hz)

400V 50Hz3Ph+N/440V 60Hz3Ph+N

15 khay GN 1/1,600x400, 660x460

20 kg+90ºC  > +3ºC/13kg +90ºC  > -18ºC

12A (50Hz)/2,5A (60Hz)

4100W(50Hz), 4600W(60Hz)  

Thép không gỉ SS 304

HDPI polyurethane dày 70 mm

Có thể tháo rời, nam châm

Có điện trở

Phù hợp với khí hậu nhiệt đới ( 43 C )

Tự đóng

Cửa mở hoặc khí nóng

Thép không gỉ SS 304

HDPI polyurethane dày 70 mm

Có thể tháo rời, nam châm

Có điện trở

Tự đóng

Thép không gỉ SS 304

HDPI polyurethane dày 70 mm

Có thể tháo rời, nam châm

Có điện trở

Tự đóng

Phù hợp với khí hậu nhiệt đới (43 C) Phù hợp với khí hậu nhiệt đới (43 C)

Kỹ thuật số Kỹ thuật số

400V 50Hz3Ph+N/440V 60Hz3Ph+N

60 kg +90ºC > +3ºC/40kg +90ºC >18ºC

870x895x1960 WxDxH

VKA 05 VKA 10 VKA 15

Dòng cấp đông nhanh 

Vostok

Dòng cấp đông nhanh

 Kodiak

Cửa mở hoặc khí nóng Cửa mở hoặc khí nóng

Vật liệu không để lại dấu vân tay Vật liệu không để lại dấu vân tay Vật liệu không để lại dấu vân tay

Tự động hoặc thủ công Tự động hoặc thủ công Tự động hoặc thủ công

Công suất làm lạnh 1870W 3472W 5073W  

Công suất làm lạnh 1870W  3000W 3333W 4650W

CÁC DÒNG SẢN PHẨM VENIX 



Không khí, nhiệt và hơi nước được phân phối đồng đều để luôn 

đảm bảo mang lại kết quả tốt nhất.

 

Sản phẩm đa năng cho hiệu quả tuyệt vời với các món luộc, 

hấp, nướng...etc, và các phương pháp nấu sáng tạo khác.

Rút ngắn thời gian nấu nướng, tiết kiệm năng lượng.

Công nghệ hiện đại giúp các loại thực phẩm (cá, bò, thịt lợn, rau...)

không bị lẫn mùi dù được nấu chung trong một chu trình.

100% các sản phẩm được kiểm tra và kiểm soát từ đầu vào

 tới khâu lắp ráp để đảm bảo các sản phẩm có hiệu suất cao. 

Sản phẩm được thiết kế và sản xuất tại Ý.

Đèn led hiển thị nhiệt độ

Đèn led hiển thị nhiệt độ tâm

Đèn led hiển thị Delta “T”

Phím chọn Delta “T”

Phím chọn nhiệt kế tâm

Phím chọn nhiệt độ

Đèn led hiển thị thời gian

Đèn led hiển thị thoát hơi

Đèn led hiển thị chế độ hấp

Phím chọn chế độ hấp 

Phím chọn chế độ thoát hơi 

Phím chọn thời gian

Đèn báo chu trình nấu 1

Đèn báo chu trình nấu 3

Đèn báo chu trình nấu 2

Bắt đầu/dừng chương trình nấu

Phím đều chỉnh tốc độ quạt

Chương trình nấu (0-99)

Núm điều khiển

Giắc cắm nhiệt kế tâm

Điều khiển kỹ thuật số

Cửa kính 2 lớp được tráng lớp 

phản nhiệt đảm bảo giữ cho lớp 

bên ngoài ít tiếp xúc nhiệt và dễ 

dàng vệ sinh.

Gioăng liền không có mối nối có 

thể dễ dàng tháo lắp.

Bản lề cánh cửa được đặc biệt gia 

cố và thiết kế riêng nhằm đảm 

bảo độ kín sau mỗi lần đóng cửa.

Chi tiết sản phẩm

Diện tích nhỏ, 

khả năng phục vụ lớn

Lò hấp nướng đa năng được 

thiết kế nhỏ gọn với kích 

thước chiều rộng chỉ dưới 1m 

có thể phù hợp với rất nhiều 

khu bếp nhỏ.

Chi phí vận hành thấp

giảm chi phí nhân công 

Linh hoạt trong thực đơn,

đa dạng trong cách nấu

Đồng nhất 

chất lượng món ăn

Thời gian phục vụ được rút 

ngắn xuống 30% so với cách 

nấu truyền thống, tiết kiệm 

được chi phí, tiết kiệm năng 

lượng sử dụng,

Phù hợp với rất nhiều phương 

pháp nấu như nướng, nướng 

nhăn, quay, hấp, om, luộc, kho, 

nướng bánh và thậm chí là 

Sous vide (một công nghệ nấu 

chậm trong ẩm thực).

Với 99 tùy chỉnh cho các 

chương trình nấu, lò hấp nướng 

đa năng Venix thực sự là giải 

pháp hỗ trợ hữu hiệu giúp các 

đầu bếp ổn định & đồng nhất 

về chất lượng món ăn.

Thiết bị có thể tích hợp hệ thống 

rửa tự động, một công nghệ mới 

với mục đích chăm sóc và giữ lò 

luôn vệ sinh chỉ với lượng tiêu thụ 

hóa chất, nước và năng lượng  

thấp nhất.

www.hayen.com.vn

Email: bd-manager@hayencorp.vn 
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LÒ HẤP NƯỚNG 
ĐA NĂNG

LÒ HẤP NƯỚNG 
ĐA NĂNG



GIẢI PHÁP TỐI ƯU
SỰ KẾT HỢP HOÀN HẢO

CÁC DÒNG LÒ 
HẤP NƯỚNG ĐA NĂNG

Giải pháp cho khu bếp bánh Giải pháp nấu Cook & Chill 

Giải pháp giúp rút ngắn thời gian phục vụ,

tăng lợi nhuận, giảm chi phí vận hành cho nhà 

hàng, khách sạn

Chỉ với diện tích nhỏ dưới 1m2 có thể cung cấp đầy 

đủ các thiết bị cần thiết cho một khu bếp bánh của 

nhà hàng, khách sạn.

www.hayen.com.vn

Email: bd-manager@hayencorp.vn 

ĐT: 093 443 5158 / 024 3765 6979

Phong cách Ý - tinh tế từ thiết kế đến chất lượng. 

Công nghệ cao Bền bỉ Hiệu suất cao Tiết kiệm

Lò hấp nướng đa năng

Lò ủ bột

Lò nướng

Lò hấp nướng đa năng

Tủ cấp đông nhanh 

Blast chiller/freezer

Combi oven
Combi oven

Desk oven

Proofer

Chụp hút mùi Chụp hút mùi

Hood Hood

G20D G07D G05D G053D.1

Lò hấp nướng đa năng Lò hấp nướng đa năng Lò hấp nướng đa năng Lò hấp nướng đa năng

20 khay GN 1/1 7 khay GN 1/1 5 khay GN 1/1 5 khay GN 2/3

1050x940x1900 WxDxH 920x840x865 WxDxH 920x840x705 WxDxH 700x715x700 WxDxH 

67mm 67mm 67mm 67mm 

28 kW 10,8 kW 10,8 kW 5,4 kW 

400 V - 3N/50-60 Hz
230 V - 1N/400 V - 3N

            50-60 Hz 

260 độ C 260 độ C 260 độ C 

250 kg 117 kg 103 kg  64 kg 

Mã sản phẩm

Dòng sản phẩm

Công suất

Kích thước 

bên ngoài (mm)

Khoảng cách 

giữ các khay

Tiêu thụ điện

Điện áp/Tần số

Nhiệt độ

Trọng lượng

Được trang bị

230 V - 1N/400 V - 3N

            50-60 Hz 

230 V - 1N/400 V - 3N

            50-60 Hz 

Ÿ Điều khiển kỹ thuật số 99 chương trình, hệ thống quạt xoay 2 chiều, phun nước kỹ thuật số, cài đặt làm nóng lò trước, 2 mức tốc độ quạt, 

3 chu trình nấu cho mỗi chương trình, ống xả hơi, đèn Halogen, nhiệt kế tâm 

Ÿ Có option rửa tự động hoặc rửa bằng vòi phun

G12D

Lò hấp nướng đa năng

12 khay GN 1/1

920x840x1200 WxDxH 

67mm 

16,1 kW 

400 V - 3N/50-60 Hz

260 độ C 

151 kg 

4 Nhà sản xuất và nhà thầu
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260 độ C 

T043MG

Lò nướng có tạo ẩm

4 khay (450x340)

230 V - 1 N/50-60 Hz.

36 kg 

560x595x455 WxDxH

75mm 

2,85 kW 

285 độ C 

Có chức năng nướng 

bề mặt



TỦ CẤP ĐÔNG NHANH
BLAST CHILLER/FREEZER

TIẾT KIỆM CHI PHÍ MUA HÀNG

TỦ CẤP ĐÔNG NHANH
BLAST CHILLER/FREEZER

Chi tiết sản phẩm

.

. .

Đo nhiệt độ tâm: Đo nhiệt độ ở 

tâm của thực phẩm, nhằm tối ưu 

hóa chu kỳ hoạt động và giảm 

tiêu thụ năng lượng.

Các góc cong của khoang lạnh, 

cụm nén và quạt dễ dàng tiếp cận, 

đảm bảo dễ dàng vệ sinh toàn bộ 

bề mặt bên trong thiết bị.

Lớp cách nhiệt có polyurethane 

với mật độ cao với độ dày 

70mm; giúp giảm thời gian các 

chu trình và dòng điện trong 

suốt chu kỳ làm lạnh/đông và 

bảo trì

Với nhiều tùy chọn so với 

thương hiệu làm lạnh/ làm đông 

nhanh khác. Có thể chứa các 

khay GN 1/1, 60x40, 66x46 và 

tới 4 khay kem có kích thước 

360 x165x120 mm mỗi tầng

Màn hình hiển thị Phím làm lạnh nhanh

Phím làm đông nhanh

Phím chọn chế độ cứng mềm

Phím giảm nhiệt độ/Thời gian

Phím tăng nhiệt độ/Thời gian

Phím rã đông

Phím bật tắt

Sự sinh sôi của vi khuẩn

Tủ cấp đông nhanh tối ưu hóa thời gian sơ chế bằng cách giảm tiêu hao, các công đoạn sơ 

chế được tổ chức gọn gàng, giúp bảo quản chất lượng thực phẩm và thời gian phục vụ 

nhanh hơn.

Tủ cấp đông nhanh giúp thực phẩm ko bị giảm khối lượng do hiện tượng bay hơi 

trong quá trình làm mát; có nghĩa là chúng ta có thể mua và trữ đông lạnh rau củ quả 

hoặc hải sản theo mùa khi có giá thấp và tươi ngon để sử dụng cả năm, do đó sẽ 

không cần phải mua nhiều hàng đông lạnh.

TỐI ĐA HÓA AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM

Tủ cấp đông nhanh đưa thực phẩm tránh khỏi dải nhiệt độ vi khuẩn sinh sôi từ 5 đến 

70 C, vì vậy chất lượng của thực phẩm được bảo quản, đảm bảo đáp ứng tiêu chuẩn 

HACCP. Theo đó, các sản phẩm như cá và thịt sống được bảo quản và tránh khỏi các 

nguy cơ nhiễm khuẩn và ký sinh trùng như Toxoplasma và Escherichia Coli.

ỨNG DỤNG LINH HOẠT

Các thực đơn khác nhau có thể dc sắp xếp một cách tối ưu và hợp lý giúp tăng số 

lượng món phục vụ từ đó tăng hiệu quả kinh doanh.

Dễ dàng đảo chiều 

bản lề cánh cửa từ 

trái sang phải 

Rã đông bằng 

khí nóng (Tùy chọn)

Bộ khử trùng Ozone 

(Tùy chọn)

Dữ liệu HACCP có thể 

được tải xuống và lưu lại 

trong máy tính

Bộ bánh xe 

(Tùy chọn)

Bộ đo nhiệt độ tâm (tiêu 

chuẩn), Bộ đo nhiệt độ 

tâm nóng (theo yêu cầu)

Đèn LED

Dễ dàng rửa màng lọc

( Tùy chỉnh )

Làm mát mềm

Làm mát cứng

Làm đông mềm

Làm đông cứng

Lý tưởng cho các sản phẩm có cấu trúc xốp, chẳng hạn như các loại rau, 

kem, mousses và đồ khuấy, nhiệt độ có thể giảm  từ +90 C xuống +3 C 

trong vòng chưa đầy 90 phút, đảm bảo thực phẩm được bảo quản trong 

vài ngày.

Tối ưu hóa cho súp, thịt, thực phẩm đậm đặc hoặc quay vòng chu trình 

đầy tải nhanh, thực phẩm sẽ được làm lạnh từ +90 C xuống +3 C trong 

chưa đầy 90 phút, sẵn sàng cho bảo quản hoặc làm nóng lại để phục vụ 

thực khách.

Dành cho các loại thịt, cá, trái cây và rau quả theo mùa, các món lên 

men và qua sơ chế. Sản phẩm được làm lạnh từ + 90 C và đông lạnh 

đến -18 C ở lõi, trong khoảng 240 phút, sẽ giữ nguyên hương vị, màu 

sắc và các đặc tính bên ngoài trong vài tháng.

Đây là chế độ thể hiện toàn bộ công năng của dòng máy làm lạnh 

nhanh, dành riêng cho kem, chất lỏng, thực phẩm sệt và tất cả các chế 

phẩm cần đông lạnh khác trong thời gian ngắn nhất có thể.

Sự sinh sôi của vi khuẩn

Công nghệ cao và dễ sử dụng

Những tính năng của sản phẩm

TIẾT KIỆM THỜI GIAN VÀ GIẢM HAO PHÍ

www.hayen.com.vn
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Phím trợ năng
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