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Kleine restaurants, ‘front cooking’ 
en delicatessenzaken
Een snelle, dynamische oplossing 
voor klanten met weinig tijd en 
uiteenlopende smaken.

Snelle en à-la-carte restaurants, 
supermarkten en kleine hotels.
De hele dag gegarandeerde kwaliteit.

Restaurants en hotels, kleine 
kantines, scholen en buffetten 
Als u perfecte maaltijden aan veel 
mensen op verschillende locaties wilt 
serveren. 

Grote restaurants en scholen, 
kantines en centrale keukens
De ideale oplossing als u de hele dag 
honderden perfecte maaltijden moet 
serveren.

Electrolux air-o-convect: 
de nieuwe dimensie in koken
Kies uit de brede selectie van air-o-convect ovens en bijpassende apparaten. 
Voor iedere situatie is er een oplossing.
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Technologie waar u dagelijks 
plezier van beleeft
Stomen, pocheren, stoven, braden en bakken met de nieuwe air-o-convect.
Bied uw klanten perfecte maaltijden en voldoe met gemak aan de strengste 
HACCP normen.

Ventilator met dubbelfunctie  
• De gebogen bladen van de ventilator zorgen ervoor dat de hete lucht 

elke hoek van de ovenkamer bereikt. De ventilator zuigt de lucht aan 
via de openingen in de achterkant en blaast het overtollige vocht 
weer uit. De frisse lucht van buiten gaat door de ventilator, langs de 
verwarmingselementen waar hij wordt opgewarmd en tenslotte naar het 
voedsel.

• De ‘Hold-functie’ (pulserende ventilatie) is ideaal voor bakken en 
langzaam garen, terwijl het volledige vermogen ideaal is voor het 
bereiden van vlees, vis en groenten.

Bereiden op basis van kerntemperatuur
Voor een perfecte controle over de garing van het voedsel gebruikt u de 
kerntemperatuur. U hoeft alleen de kerntemperatuurvoeler in te brengen, 
de gewenste kerntemperatuur te kiezen en de air-o-convect stopt vanzelf 
als die temperatuur bereikt is.

Bereiden in 2 Fasen
Twee verschillende kookfasen in hetzelfde kookproces.
Eerst een hoge luchtvochtigheid voor een gelijkmatig kookresultaat en 
daarna een hogere temperatuur voor ‘n extra krokant eindresultaat.

HACCP Controle (via Electrolux EKIS)
Voor het overzien en direct opslaan van de bereidingsdata op een PC 
(netwerk).

Deur met dubbel glas
• Bescherming tegen brandwonden 
• Gemakkelijker schoon te maken
• Van AISI 304 r.v.s.
• Uitgerust met lekgoten die condens opvangen en voorkomen dat 

vloeistof op de grond valt

Lekgoot Deur met dubbel glas

Kerntemperatuur

Bi-functionele ventilator
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7-8

Gemiddeld/hoge 
vochtigheid (gestoofde 
groenten)

Gemiddeld/lage 
vochtigheid (grote stukken 
vlees, heropwarmen, 
gegrilde kip, rijzen)

3-4

9-10

Hoge vochtigheid 
(gepocheerd vlees en 
aardappels in de schil)

1-2

Lage vochtigheid (alle 
kleinere stukjes vlees en 
vis)

5-6

Gemiddelde vochtigheid 
(eerste stap van 
geroosterd vlees en vis, 
gebakken groenten)

0
Normale Convectie

Geen extra vocht en met 
open klep: (bruineren, 
gratineren)

Geen extra vocht 
(eerste bereidingsstap 
voor koken mét 
stoomtoevoeging)

11 Vochtigheidsstanden 
De Electrolux air-o-convect is de enige oven die een gelijkmatige  
vochtigheidsgraad garandeert zonder een stoomgenerator! 

Kies uit 11 standen voor het automatisch bereiden met de juiste hoeveelheid stoom
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Het bedieningspaneel:
dát werkt

Aan/uit knop 

Digitale temperatuur
display (ingesteld en werkelijk)

Tijd/kerntemperatuur
display (ingesteld en werkelijk)

Pulserende ventilatie

Handmatig water injecteren

2-fasen koken

Start/stop het kookproces

Indicatie voor automatische
vochtinjectie

HACCP

Reinigingscycli

Bediening van de
ovenklep

Snel afkoelen
van de ovenruimte
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Digitale 
temperatuur- 
display

Automatisch 
vochtinjectie-
systeem

11 standen: van alleen hete lucht tot stomen (0-100%)

De grote groene cijfers geven de verstreken tijd weer en de kleine rode 
de ingestelde tijd. Ook hier geldt, dat ze beide gelijktijdig zichtbaar zijn - 
wél zo overzichtelijk

Tijd/ 
kerntemperatuur 
display

De groene cijfers geven de werkelijke temperatuur weer en de kleine 
rode de ingestelde temperatuur. Beiden zijn gelijktijdig zichtbaar, voor 
een optimale controle
 

Ovenklep

Handmatige 
waterinjectie

Laat hem open voor extra krokante resultaten

Geef direct extra vocht, naar gelang uw voorkeur

Centrale 
keuzeknop

Centrale knop voor het instellen van de vochtigheid, de temperatuur in 
de ovenkamer, de tijd, de kerntemperatuur en speciale toepassingen

Reinigen Kies uit 4 automatische reinigingscycli (van ‘soft’ tot extra sterk) of voor 
de rustige semi-automatische cyclus

HACCP HACCP controle via een directe koppeling met een PC netwerk (HACCP 
advanced)

Hold Pulserende ventilatie, aanbevolen voor bakken, langzaam braden en het 
warm houden van voedsel

Snel 
Koelen

Om in een oogwenk van de ene naar de andere bereidingswijze over te 
schakelen. De functie wordt bovendien automatisch ingeschakeld als de 
ingestelde temperatuur lager ligt dan de actuele 
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4 programma’s voor automatisch reinigen:
Kies tussen 4 verschillende opties, van ‘soft’ tot ‘extra-sterk’, 
van 35 tot 110 minuten, afhankelijk van uw wensen.
• Volledig automatisch reinigingsproces van de ovenruimte 

(geheel uitgevoerd in AISI 304 r.v.s.)
• Ingebouwd en gebruiksvriendelijk systeem. Het is niet nodig 

om extra apparaten of hulpstukken in de ovenruimte in te 
bouwen

• Automatische afkoeling van de ovenruimte als de 
temperatuur boven de 70˚ C stijgt

• Automatische Stand-by modus: het is niet nodig om tot het 
einde van de reinigingscyclus te wachten

• In het geval van een stroomstoring tijdens het reinigen, 
zorgt de air-o-convect oven ervoor dat, als de stroom weer 
wordt ingeschakeld, de kamer gespoeld wordt om deze van 
eventueel achtergebleven zeepresten te ontdoen 

Semi-automatisch reinigen: 
• 18 minuten voor een compleet reinigingsproces. Eerst 1 

minuut opstarten en 5 minuten stomen om het vuil los te 
weken, daarna laat een alarm de gebruiker weten dat het 
reinigingsmiddel kan worden ingespoten. 2 minuten pauze 
laten het middel zijn werk doen, waarna er nog 10 minuten 
volgen waarbij stoom het reinigingsproces ondersteunt. 
Tenslotte zorgt handmatig naspoelen voor een schone en 
veilige ovenkamer

• 6-10 liter water voor stoom en handmatig naspoelen
• U kunt elk soort reinigingsmiddel gebruiken

Automatisch reinigen
Uw oven schoonmaken was nog nooit zo gemakkelijk. Kies tussen de 
verschillende automatische en semi-automatische mogelijkheden, druk op 
start en klaar!

De ‘extra-sterke’ cyclus is ontworpen om een 
oven te reinigen, die drie volle ladingen kip 45 
minuten op 200˚C heeft bereid.
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Hoog rendement en besparingen
De nieuwe gasbranders van de air-o-convect zijn ontworpen voor een optimaal 
rendement. Samen met de geribde warmtewisselaar bespaart u hiermee tot 20% 
gasverbruik in vergelijking met normale aangeblazen modellen ovens! En u komt 
in aanmerking voor 44% Energie Investeringsaftrek (EIA*)... en dát scheelt.

Jaarlijkse besparingen met de 
gepatenteerde air-o-convect 
gasbranders van Electrolux

Klein restaurant
100 maaltijden 
per dag
keukenpersoneel:
3 personen
280 werkdagen 
per jaar 

€ 294,=

Groot restaurant
250 maaltijden 
per dag
keukenpersoneel:
8 personen
280 werkdagen 
per jaar

€ 588,=

€ 1.176,=

€ 2.352,=

€ 7.056,=

Hotel
500 maaltijden 
per dag
keukenpersoneel:
16 personen
365 werkdagen 
per jaar

Ziekenhuis
1000 maaltijden 
per dag
keukenpersoneel:
32 personen
365 werkdagen 
per jaar 

Centrale 
productiekeuken 
3000 maaltijden per dag
keukenpersoneel:
100 personen
280 werkdagen 
per jaar 

Een hoog rendement van 85-90% van 
het gasverbruik wordt gerealiseerd 
dankzij speciale gasbranders en de 
geribde warmtewisselaar, die zorgen 
voor een verbeterde efficiency bij de 
warmteoverdracht naar de ovenruimte

Gecertificeerd door:

Berekeningsfactoren:
• Vergeleken met een standaard 

hoogrendementsoven
• Kostenbesparingen zijn gemeten met 

verschillende bereidingen (lasagne, 
gebraden rosbief, gestoomde 
aardappelen) 

Hoog rendement
&

Lage uitstoot

*) Energie Investeringsaftrek (EIA) geldt 
alleen in Nederland.
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Een complete lijn ...
Kies wat het beste is voor ú en uw zaak!
Van het kleinste tot het grootste model in zowel gas- als elektrische versies

air-o-convect 6 GN
Maximale capaciteit van 30kg, 
ideaal om 40-60 maaltijden per 
dag mee te bereiden.

air-o-convect 10 x 1/1GN op 
een neutrale of warmkast
Maximale capaciteit van 50kg, 
ideaal om 60 tot 100 maaltijden 
per dag mee te bereiden.

air-o-convect 10 x 2/1GN op 
een open onderstel
Maximale capaciteit van 70kg,
ideaal om 100 tot 140 
maaltijden per dag mee te 
bereiden.

air-o-convect 20 x 2/1GN 
met een trolley
Maximale capaciteit van 180kg, 
de perfecte keuze om 200 tot 
360 maaltijden per dag mee te 
bereiden.

air-o-convect 20 x 1/1GN 
met een trolley
Maximale capaciteit van 100kg, 
de perfecte keuze om 140 tot 
200 maaltijden per dag mee te 
bereiden.



11electrolux air-o-convect

...flexibel te combineren
Stel een combinatie samen die het beste aan uw eisen tegemoet komt en 
bespaar meteen ruimte voor een betere routing in uw keuken.

air-o-steam + 
air-o-convect
6 GN op 6 GN

air-o-steam +
air-o-convect
6 GN op 10 x 
1/1GN

air-o-convect + 
onderkast
6 GN of 10x 
1/1GN op een 
neutraal onderstel, 
of een neutrale of 
warmkast

air-o-convect
+ air-o-chill
6 GN op 6 GN;
een ijzersterke 
combi met de 
meest krachtige 
blast chiller



    

  922005

  922008

  922006

  922009

  922043

  922045

  922007

  922010

  922044  

  922046  

Gastronomie
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  922015

  922071

  922052

  922016

  922072

  922055

Banqueting

 

 

Banquetingrek 65mm, voor 29 borden, voor 10x 1/1 GN ovens

Banquetingrek 85mm, voor 23 borden, voor 10x 1/1 GN ovens

Banquetingrek 75mm, voor 51 borden, voor 10x 2/1 GN ovens

Banquetingrek 74mm, voor 54 borden, voor 20x 1/1 GN ovens

Banquetingrek 90mm, voor 45 borden, voor 20x 1/1 GN ovens

Banquetingrek 85mm, voor 92 borden, voor 20x 2/1 GN ovens

Accessoires voor specifieke 
toepassingen...
Door de ruime keuze aan accessoires is de air-o-convect inzetbaar voor 
vele toepassingen. 

Beladingrek 65mm, 6x 1/1-40GN, voor 6x 1/1 GN ovens

Beladingrek 80mm, 5x 1/1-65GN, voor 6x 1/1 GN ovens 

Beladingrek 65mm, 10x 1/1-40GN, voor 10x 1/1GN ovens

Beladingrek 80mm, 8x 1/1-65GN, voor 10x 1/1GN ovens

Beladingrek 65mm, 10x 2/1-40GN, voor 10x 2/1GN ovens

Beladingrek 65mm, 8x 2/1-65GN, voor 10x 2/1GN ovens

Beladingwagen 63mm, 20x 1/1-40GN, voor 20x 1/1GN ovens

Beladingwagen 80mm, 16x 1/1-65GN, voor 20x 1/1GN ovens

Beladingwagen 63mm, 20x 2/1-40GN, voor 20x 2/1GN ovens

Beladingwagen 80mm, 16x 2/1-65GN, voor 20x 2/1GN ovens

 

  922065

  922066

  922067

  922068 

  922069

Bakkerij

  

Bakkerijrek 80mm, 5x 400x600mm, voor 6x 1/1 GN ovens

Bakkerijrek 80mm, 8x 400x600mm, voor 10x 1/1 GN ovens

Bakkerijrek 80mm, 8x 400x600mm, voor 10x 2/1 GN ovens

Bakkerijwagen 80mm, 16x 400x600mm, voor 20x 1/1 GN ovens

Bakkerijwagen 80mm, 16x 400x600mm, voor 20x 2/1 GN ovens
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 Handling  922074

  922047

  922004

  922042

  922013

  922048

  922014

  922049

  922287

Bodemrail voor 6&10x 1/1GN oven

Bodemrail voor 10x 2/1GN oven

Belading-wagen voor 6&10x 1/1GN oven

Belading-wagen voor 10x 2/1GN oven 

Thermohoes voor 10x 1/1GN ovenrekken

Thermohoes voor 10x 2/1GN ovenrekken

Thermohoes voor 20x 1/1GN ovenrekken

Thermohoes voor 20x 2/1GN ovenrekken

Belading-wagen met vetopvang voor 10x 1/1GN oven

 

 Aanvullend 921305

  921306

  922186

  922104

  922003 

  922012

  922235

  922021

  922041

  922286

  922087

  922246

  922247

  922177

  922178

  922179

  922265

  922171

  922195

  922096

  922224

  922198

  922097

  922225

  922216

  922217

  640796

  640791

  640793

  640792

  640794

Automatische waterontharder

Hars sterilisator voor de waterontharder

Waterfilter voor 6 &10x 1/1GN, 10x 2/1GN, 20x 1/1GN oven

Waterfilter voor 20x 2/1GN oven

Wielenset voor onderstel 6 &10x 1/1GN oven

Stelpotenset voor 6 &10x 1/1GN, 10x 2/1GN ovens

Rookgas condenser voor gas oven

Extra geleiderset in onderstel 6 &10x 1/1GN oven

Extra geleiderset in onderstel 10x 2/1GN oven

Bakkerijnorm geleiderset in onderstel 6 &10x 1/1GN oven

Verhoging onderstel voor oven 6x 1/1GN met afzuigkap

Stoffilter voor de electronica voor 6 &10x 1/1GN ovens

Stoffilter voor de electronica voor 10x 2/1GN ovens

Vetfilter voor 6x 1/1GN oven

Vetfilter voor 10x 1/1GN, 10x 2/1GN oven

Vetfilterset voor 20x 1/1GN, 20x 2/1GN oven

2-staps veiligheids-deuropening

Spuitpistool aan zijkant oven

Open onderstel met geleiderset, voor 6 &10x 1/1GN oven

Gesloten onderstel met geleiderset, voor 6 &10x 1/1GN oven

Warmkast onderstel met geleiderset, voor 6 &10x 1/1GN oven

Open onderstel met geleiderset, voor 10x 2/1GN oven

Gesloten onderstel met geleiderset, voor 10x 2/1GN oven

Warmkast onderstel met geleiderset, voor 10x 2/1GN oven

Stapelset voor 6x 1/1GN gasoven op 6 &10 1/1 GN oven

Stapelset voor 6x 1/1GN elektrische oven op 6 &10 1/1 GN oven

Recirculatie afzuigkap voor 6 &10x 1/1GN elektrische oven

Afzuigkap zonder ventilator voor 6 &10x 1/1GN oven

Afzuigkap zonder ventilator voor 10x 2/1GN oven

Afzuigkap met ventilator voor 6 &10x 1/1GN oven

Afzuigkap met ventilator voor 10x 2/1GN oven



… en meer !
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Beladingrek met wielen, 65 
of 80mm geleider afstand, 
voor 6x 1/1GN ovens

Beladingrek met wielen, 65 
of 80mm geleider afstand, 
voor 10x 1/1GN ovens

Gesloten onderstel met 
geleiders voor 6 &10x 1/1GN 
oven

Beladingwagen, 63 of 80mm 
geleider afstand, voor 20x 
1/1GN ovens

Warmkast onderstel met 
bevochtiging voor 6 &10x 
1/1GN oven

Belading-wagen voor 10x 
2/1GN oven 

Open onderstel met geleiders 
voor 6 &10x 1/1GN oven

Bodemrail met handgreep 
voor 6 &10x 1/1GN oven

Belading-wagen met 
vetopvangbakken voor 10x 
1/1GN oven
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Oven grill met speciale teflon 
coating voor 1/1GN ovens

Roestvrijstalen rooster 1/1GN

Gegolfde baguetteplaat
(400x600 mm en 1/1 GN)

Aluminium bakplaat met opstaande 
randen, 400x600x20 mm
(geperforeerde versie ook 
leverbaar)

Set van 2 oven-frituurmandenRekken voor 4 of 8 kippen 
voor 1/1GN ovens

Aluminium bakplaat met 
vlakke en geribde zijde

Aluminium legering anti- 
aanbakbakplaten 1/1GN, 20, 
40 of 65 mm hoog

Geperforeerde bakken voor 
stomen



www.electrolux.nl/foodservice
www.electrolux.be/foodservice

Share more of our thinking at www.electrolux.com
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