
Volautomatische klima voor uw narijskast: Klima 9003

De Klima 9003 wordt standaard op het dak van uw 
bestaande narijskast geplaatst. In een volledig RVS 
omkasting worden de circulatie, bevochtiging en 
verwarming gecombineerd. Boven, in het plafond, 
van de narijskast worden een of twee aluminium 
roosters geplaatst. Door middel van kunststof lucht-
slangen wordt er aan de voorzijde lucht uit de na-
rijskast aangezogen. Deze aangezogen lucht wordt 
in de klimakast verwarmd en bevochtigt en aan de 
achterzijde, d.m.v. RVS lucht kokers onderin de na-
rijskast terug geblazen. Een of twee krachtige ven-
tilatoren hebben door hun centrifugaal werking een 
hoge lucht verplaatsing, zonder dat de lucht snel-
heid teveel toeneemt. Een elektronisch gestuurde 
stoomketel met een bijzonder grote capaciteit (4 tot 
15 kg/h.) voorkomt dat de deeg-stukken uitdrogen 
en er korst-vorming ontstaat. Door een uitgekiend, 
indirect circulatie systeem ontstaat er een bijzonder  
rustige en gelijkmatige deeg-rijs. Door een auto-
matische nacirculatie blijven de ventilatoren, na het 
uitschakelen van de narijskast, tot 1 uur doordraaien 
zodat de narijskast wordt “droog geblazen” en 
schimmelvorming wordt voorkomen. De klima 9003 
wordt geleverd met een uiterst betrouwbare digitale 
bediening zodat u het rijsproces nauwkeurig kunt 
bepalen en controleren.

Klima 9003 met 1 ventilator,
Enkele uitblaas, voor kleine narijskasten tot ca. 9 m³
Compleet geplaatst, 6 maanden garantie.
Prijs €  5.995,00

Standaard klima 9003 met 2 ventilatoren
Dubbele uitblaas kokers voor grote narijskasten tot 
ca. 24 m³. Compleet geplaatst, 6 maanden garantie.
Prijs €  6.780,00
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Digitale bediening
Klima 9003 met een uiterst betrouwbare digitale 
bediening zodat u het rijsproces nauwkeurig kunt 
bepalen en controleren.

Door een uitgekiend, indirect circulatie systeem 
ontstaat er een bijzonder 

rustige en gelijkmatige deeg-rijs

Volautomatische Dak-klima 9003 voor uw narijskast met  
elektronisch gestuurde stoomketel, elektrische verwarming  
en ventilatoren.

(1-1-2017, Prijzen exclusief btw. Grotere kasten op aanvraag. Levering franco NL boven € 250,00. Zet- en drukfouten voorbehouden.)


