
Standard
ingenious cooling

Hohe Flexibilität und einfache Bedienung: 
• 6 verschiedene Modelle, mit Renditen zwischen 
10kg und 50kg pro Zyklus;
• Dual-Modus-Betrieb: Schnellkühlung oder 
Schockfrostung;
• Vielseitige Verwendung der inneren Zellen sowohl 
für GN 1/1 Behälter und EN 400x600 Bäckerei 
blechen (außer für Y2-3); 
• Erweiterte elektronische Steuerung mit einer 
intuitiven Menü und freundliche Navigation; 
• 4 Programme Press & Go: Soft Schnellkühlung, 
Hard Schnellkühlung, Soft Schockfrostung und 
Hard Schockfrostung.

Nowa linia schładzarek i zamrażarek szokowych Mercatus 
wykonuje szybkie i jednolite schładzanie potraw w celu 
zachowania ich właściwości  organoleptycznych i wartości 
odżywczych oraz wydłużenia czasu ich przechowywania, stając 
się perfekcyjnym narzędziem dla profesjonalistów we 
wszystkich sektorach przemysłu spożywczego.

Szybki proces redukcji temperatury, spełnia wszystkie 
wymogi HACCP i standardy bezpieczeństwa, a 
jednocześnie jest wystarczająco delikatny, żeby uniknąć

przy schładzaniu jak i przy zamrażaniu szokowym.

Die neue Serie von Mercatus-Schnellkühler und 
Schockfroster führt eine schnelle und gleichmäßige 
Kühlung, um die organoleptischen Eigenschaften 
und die Nährwerte von Lebensmitteln zu erhalten 
und zur Verlängerung der Haltbarkeit. Somit ist 

der Gastronomie.

Der leistungsstarke Betrieb erfüllt alle HACCP-
und Sicherheitsstandards für Lebensmittel und 
gleichzeitig ist zart genug, um die Risiken der 
Austrocknung und Eisbildung entweder im Kühl-
oder Gefrier-Modus zu vermeiden.

• Dwa rodzaje operacji: schładzanie i zamrażanie szokowe
• Prowadnice tac przystosowane do pojemników GN 1/1 i 
do tac piekarniczych 400x600 mm
• Zaawansowane sterowanie elektroniczne z intuicyjnym 
menu i łatwą nawigacją
• 4 łatwo dostępne programy Press & Go: łagodne 
schładzanie, gwałtowne schładzanie, łagodne 
zamrażanie i gwałtowne zamrażanie

Łatwo demontowalne  
prowadnice tac ułatwiają 

zachowanie higieny

Zaokrąglone narożniki 
dla zachowania higieny  
i poprawy cyrkulacji

powietrza

gwarantujące prawidłow  y
odpływ i łatwe czyszczenie

Silnik wentylatorów z IP45
dla lepszego 

zabezpieczenia przed
zabrudzeniem i wilgocią

Y2-3 Y2-5C Y2-5 Y2-7 Y2-10 Y2-14
Wydajność schładzania Chill capacity Kühlleistung +70°C/+3°C, 90min. kg 10 20 20 30 40 50

Wydajność zamrażania Freeze capacity Schockfrostleistung +70°C/-18°C, 240min. kg 6 14 14 20 28 35
Liczba półek Shelving Fassungsvermögen GN1/1-65 | EN400x600 3|- 5|5 5|5 7|7 10|10 14|14

F1Y6Y5Y4

Dotykowy ekran  4.3” 
pokazujący przebieg 

procesu i stan żywności

port USB
(opcjonalnie)

Łatwa w użyciu, podgrzewana 
sonda rdzeniowa z 

uchwytem silikonowym.

Schładzarki i zamrażarki szokowe
Blast Chillers & Freezers 

Schnellkühler & Schockfroster
Y2

The new series of Mercatus Blast Chillers & Freezers 
performs a rapid and uniform cooling to preserve the 
organoleptic qualities and the nutritional values of 
food and extend its storage life, making it the perfect 
tool for professionals in all areas of foodservice.

The powerful operation meets all HACCP and food 
safety standards and, simultaneously, is delicate 
enough to avoid the risks of dehydration and 
formation of ‘ice skin’, in either Chill or Freeze mode.

50kg per cycle;
• Dual mode operation: blast chilling or blast freezing;
• Multi-purpose inner cells to accommodate both 

• Advanced electronic controller with an intuitive 
menu and friendly navigation;
• 4 Press & Go programmes: Soft Chill, Hard Chill, 
Soft Freeze, and Hard Freeze.

Doskonała elastyczność i łatwość użycia:
• 6 różnych modeli o jednorazowych wsadach od 10 kg do 
50 kg na cykl



Y2 - Schładzarki i zamrażarki szokowe | Blast Chillers & Freezers | Schnellkühler & Schockfroster  

Charakterystyka Merkmale

Działanie:
•   

 

•   Wszystkie programy automatycznie przełączają się po 
zakończeniu cyklu w tryb przechowywania, utrzymując
produkty w odpowiedniej temperaturze do momentu 
przeniesienia ich do chłodni lub mroźni docelowych

•   Wszystkie programy mogą być sterowane czasem (przy
normalnej produkcji) lub temperaturą (sondą rdzeniową,
przy precyzyjnych operacjach, wymagających kontroli
temperatury wnętrza potraw)

 

•
  

Betrieb:
•  Vier voreingestellte Programme und mehrere 

anpassbare Optionen, so dass der Benutzer eine 

zu seinem Menü Anforderungen;
•  Alle Programme automatisch auf Halten-Modus 

nach Beendigung des Zyklus, während 
dieser Zeit sind die Produkte auf die 
richtige Temperatur, bis zu der endgültigen 
Speicherung übertragen;

•  Jedes Programm kann entweder nach Zeit 
gesteuert werden (für regulär Betrieb) 
entweder von der Fühler (ideal für die präzise 
Kerntemperatur), die zur Verfügung steht; 

•  Akustischer Alarm nach Beendigung des 
Arbeitszyklus.

Budowa:
•   Wykonanie w całości ze stali nierdzewnej 1.4304 EN 

1088-2 (AISI-304)
  

•   Nóżki ze stali nierdzewnej z regulowaną wysokością
w celu łatwego wypoziomowania urządzenia
•   Samozamykające się drzwi z blokadą przy 90° 

otwarciu, wyposażone w silikonową uszczelkę 
magnetyczną

•
  

Parownik z powłoką antykorozyjną w celu 
przedłużenia okresu użytkowania

Aufbau:
Außen- und Innenverkleidung aus Edelstahl 
1.4304 EN 10088-2 (AISI 304) für Sicherheit und 
Dauerhaftigkeit; 
•  Umweltfreundliche PUR-Isolierung mit null ODP 

und null GWP, 70mm dick, um Wärmeverluste 
zu minimieren; 

•  Höhenverstellbare Füße aus Edelstahl für 
präzise Nivellierung; 

•  Selbstschließende Tür mit Automatikverschluss 

aus Silikon; 
•  Beschichteter Verdampfer gegen Korrosion 

geschützt und erhöhte Haltbarkeit. 

Model Model  Modell Y2-3 Y2-5C Y2-5 Y2-7 Y2-10 Y2-14

Wymiary SxGxW Dimensions WxDxH Maße BxTxH mm 670x715x500 810x760x850 810x875x850 810x875x1050 810x875x1360 810x875x1735

Waga  Packed weight  Verpackte Gesamtgewicht kg 70 110 123 144 187 229

Grubość izolacji  Insulation thickness Stärke der Isolierung mm 50 70 70 70 70 70

Zasilanie Power supply Netzanschluss V/faza/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 400/3/50 400/3/50

Moc  Power input  Leistungsaufnahme W/A 500/3,0 1000/5,0 1000/5,0 1300/6,0 2000/3,6 2200/4,2

Moc chłodnicza  Kühlleistung -35ºC + 45ºC W 277 618 618 859 1313 2082

  Kältemittel-Fluidtyp/THP R404A/3922 R404A/3922 R404A/3922 R404A/3922 R404A/3922 R404A/3922

Masa czynnika Kältemittelfüllung kg 0,225 0,650 0,650 0,750 1,800 2,200

Podgrzewana rama drzwiowa
w celu zapobiegania  

przymarzaniu i kondensacji

Parownik z podwłoką 
antykorozyjną w celu
przedłużenia okresu

użytkowania

Wzmocnione koła z 
hamulcami (opcjonalnie)

port USB (opcjonalnie)

Features

Operation:
Four preset programmes and several customisable 
options, allowing the end user to easily set up 

All programmes automatically switch to 
holding mode at the end of the cycle, 
maintaining product at right temperature until 

All programmes can be controlled either by time
(for regular output) either by the probe supplied 
(ideal for precise core temperature control);
Acoustic alarm at the end of each working cycle.

Construction:
1.4304 EN 10088-2 (AISI 304) stainless steel 
interior and exterior for safety and durability;
Eco-friendly zero ODP and zero GWP 
polyurethane insulation, 70mm thick to 
minimise thermal losses;
Height adjustable stainless steel legs for 
accurate levelling;
Self closing door with automatic hold-open at 

Coated evaporator coil for protection against 
corrosion and increased durability.

Cztery fabryczne programy i kilka możliwości 
inwidualnej zmiany ustawień pozwalają użytkownikowi
dostosować parametry pracy do własnych potrzeb

Sygnał dźwiękowy zakończenia cyklu pracy

• Przyjazna dla środowiska izolacja poliuretanowa o 
grubości 70 mm w celu zminimalizowania strat 
cieplnych

Cooling capacity

Czynnik chłodniczy

Refrigerant charge




