
 

 
ASZALÓ, SZÁRÍTÓ BERENDEZÉS 

 

A BIOSEC berendezések a levegő speciális beáramoltatásával és ellenőrzött, lágy melegítéssel 

felgyorsítják a naturális szárítási folyamatot; így az élelmiszer megőrzi minden karakterisztikáját és 

jellemzőjét; ellenben a szárítási időtartam jelentősen lerövidül! 
 

Alkalmazási területek: gyümölcsök, zöldségek, gomba otthoni vagy kistermelői szárítására egyszerű 

és gazdaságos módon. A frissen szedett gomba pl. télire elrakható; ha túl sok zöldség lett kitermelve – a szárítás 

után kíváló alapja lehet leveseknek és húsoknak vagy konzerválható akár oliva olajban; továbbá minden 

gyümölcs hosszú ideig megtartja kiváló aromáját, ízét, zamatát. A túltermelésből is előnyt kovácsolhat! 

Kis helyigény, minimális energia használat! 
 

Bármely modell alapmoduljához csatlakoztatható további kiegészítő modul és fűtő elem; így a kapacitás 

megsokszorozható. 
 

Biosec Domus   5 tálcás  Biosec B5  

10 tálcás  Biosec B10  

A motor, minden Biosec modell esetében termosztáttal szabályozott, így lehetőség van a 

teljesítmény és energia fogyasztás kontrollálására. Az alapmodulhoz csatlakoztatható a 

kiegészítő modul MC10 – ezáltal további 10 tálcával növelhető a készülék kapacitása.  
 

    Domus B5: Domus B10: 

Max. teljesítmény: 480w  480w 

Szárító tálcák:  5  10 

Átl. kapacitás*:  2-3 kg  4-6 kg 
*A kapacitás adat jelzés értékű és a termék típusától függően változhat. 

 

Biosec Silver   5 tálcás  Biosec B5-S  

10 tálcás  Biosec B10-S 

Inox armatúrával rendelkezik, robosztus és elegáns készülék. A plasztik tálcák könnyen 

tisztíthatók, az alagút inox. 

A motor, minden Biosec modell esetében termosztáttal szabályozott, így lehetőség van a 

teljesítmény és energia fogyasztás kontrollálására. Az alapmodulhoz csatlakoztatható a 

kiegészítő modul MC10-S – ezáltal további 10 tálcával növelhető a készülék kapacitása.  
 

        Silver B5-S: Silver B10-S: 

Max. teljesítmény: 480w  480w 

Szárító tálcák:  5  10 

Átl. kapacitás*:  2-3 kg  4-6 kg 
*A kapacitás adat jelzés értékű és a termék típusától függően változhat. 

 

Biosec De Luxe   6 tálcás  Biosec B6 

12 tálcás  Biosec B12 

Luxus kinézetű modell. Minden komponense inox: a tálcák és az alagút is.  

A Domus és Silver modellekhez képest 20%-al nagyobb szárítási felülettel rendelkezik!!!  A 

motor, minden Biosec modell esetében termosztáttal szabályozott, így lehetőség van a 

teljesítmény és energia fogyasztás kontrollálására. Az alapmodulhoz csatlakoztatható a 

kiegészítő modul MC12-S – ezáltal további 10 tálcával növelhető a készülék kapacitása. 
 

        Deluxe B6: Deluxe B10-S: 

Max. teljesítmény: 480w  480w 

Szárító tálcák:  6  12 

Átl. kapacitás*:  2,5-3,5 kg 5-7 kg 
*A kapacitás adat jelzés értékű és a termék típusától függően változhat. 


