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Smażalniki Gazowe – Frytownice 

ADA  FG 

 

 Smażalniki gazowe – frytownice ADA FG są urządzeniami przeznaczonymi przede wszystkim 

do smażenia frytek, porcji kurczaka, mięsa i ryb, a także warzyw, pączków czy faworków.  

Frytownice ADA FG zbudowane są z wysokogatunkowej stali nierdzewnej kwasoodpornej gat.  

AISI 304.  

Nasze certyfikowane frytkownice charakteryzują się niezawodnością w eksploatacji, niewielkim 

zużyciem gazu przy generowaniu dużej mocy cieplnej oraz krótkim czasem smażenia, co w 

konsekwencji pozwala otrzymać soczysty i smaczny produkt. 

 Smażalniki gazowe ADA FG posiadają zimną komorę, w której osadzają się resztki 

przygotowywanego produktu – ponieważ w komorze panuje niższa temperatura oleju, drobne cząstki 

smażonych produktów nie zostają przypalone, dzięki czemu nie zanieczyszczają oleju i wydłużają 

jego żywotność. Nasze frytownice wyposażone są w zabezpieczania gwarantujące bezpieczeństwo 

ich Użytkownikow; dzięki ochronie urządzenia przed uzyskaniem zbyt wysokiej temperatury oleju 

minimalizujemy ryzyko oparzeń itp. Bezpieczne i szybkie uruchomienie palników gwarantuje 

zastosowanie iskrownika - zapalacza piezoelektrycznego wraz z pokrętłem służącym do kontroli 

temperatury. W komplecie z frytownicą, Klient otrzymuje zestaw koszy i pokryw. 

Smażalnik gazowy – Frytownica ADA FG 8. Urządzenie wolnostojące. 

 Smażalniki olejowe ADA FG 8 oraz FG 2×8, są urządzeniami gazowymi wolnostojącymi. 

Natomiast FG 15 oraz FG 2×15 wykorzystują stojak (stanowiący komplet z urządzeniem), którego 

nóżki ze stali nierdzewnej są regulowane. Smażalniki gazowe ADA FG 8, FG 2×8 oraz FG 11R 

(przeznaczony do smażenia ryb) wymagają ustawienia na stojaku lub blacie z otworem, aby zapewnić  
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odpowiedni dopływ powietrza do urządzenia. Jest to spowodowane faktem, iż bezpośrednie 

ogrzewanie oleju odbywa się od dołu. Ponadto, zawór spustu oleju znajduje się od spodu urządzenia. 

Smażalniki gazowe produkcji ADA Gastrogaz mogą być zasilane gazem ziemnym lub płynnym. 

Smażalniki wraz z wszystkimi podzespołami wykonane są ze stali kwasoodpornej oraz nierdzewnej. 

Stal nierdzewna AISI 304 jest dopuszczona do kontaktu z żywnością - Atest PZH nr H-HŻ-6071-

250/3/14/D. 

 

 
Schemat budowy smażalnika gazowego ADA FG 

 

1. Komora smażalnicza, 2. Zawór regulujący, 3. Iskrownik, 4. Zabezpieczenie przeciwko przegrzaniu oleju (ogranicznik 

temperatury), 5. Gałka dźwigni spustu oleju, 6. Zespół głównego palnika, 7. Palnik pilotujący, 8. Czujniki temperatury, 9. 

Króciec przyłączeniowy gazu, 10. Otwór spustu oleju  

 

 Konstrukcja urządzenia opiera się na regulowanych nóżkach, na których spoczywa obudowa. 

Wewnątrz smażalnika zamontowany jest zespół palników [6] i instalacja gazowa zasilana przez 

króciec przyłączeniowy gazu [9]. Palniki nagrzewają komorę smażalniczą, w której zamontowany jest 

czujnik termostatu zaworu gazowego oraz czujnik bezpieczeństwa, wyłączający dopływ gazu po 

osiągnięciu przez olej temperatury 230°C [4]. 
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Komora przeznaczona do smażenia posiada odpowiednio wyprofilowane dno z tzw. strefą zimną, w 

której osadzają się przypalone cząstki smażonych potraw. Niepożądane cząstki produktów nie 

uczestniczą w procesie smażenie i nie zanieczyszczają oleju znajdującego się w komorze.  

 

Dzięki zastosowaniu tej strefy uzyskano wydłużenie przydatności oleju, a tym samym zmniejszenie 

konieczności częstej jego wymiany w zbiorniku. 

 

Na dnie tej strefy znajduje się otwór z króćcem i zaworem odcinającym [5], który po odblokowaniu 

zapadki zabezpieczającej [10], umożliwia opróżnianie komory z oleju.  

Aby wypuścić olej z komory należy unieść do góry zapadkę i pociągnąć do siebie gałkę z zaworem 

odcinającym.  

Spaliny wydzielające się podczas spalania gazu uchodzą przez wylot spalin.  

 

 

Dane techniczne ADA FG 8 ADA FG 2x8 ADA FG 11R ADA FG 15 ADA FG 2x15 

Szerokość [mm] 400 700 500 400 700 

Głębokość [mm] 600 600 650 650 650 

Wysokość  

(z kominem) [mm] 
360 (510) 360 (510) 360 (510) 860 (1010) 860 (1010) 

Moc palników  

[kW] 
7,5 2 x 7,5 10 10 2 x 10 

Zużycie gazu B/P 

[g/h] 
532 1064 710 710 1420 

Zużycie gazu E  

[m
3
/h] 

0,82 1,64 1,036 1,036 2,072 

Pojemność komory [l] 8 2 x 8 11 15 2 x 15 

 

Specyfikacja techniczna smażalników gazowych ADA FG 


