
Paixão pelo bom óleo
AVALIAÇÃO OBJETIVA DA QUALIDADE DO ÓLEO DE FRITURA

• Obter resultados de medição claros
• Manter alta qualidade dos alimentos
• Redução de custos



Analisador de Qualidade do 
Óleo  FOM 330

Mantenha a alta qualidade dos alimentos

Óleo de fritura velho pode conter altas concentrações de 
substâncias potencialmente nocivas a saúde, como a acrilamida 
(substância cancerígena). Essas substâncias também entrarão 
nos alimentos fritos. Além disso, eles fazem com que a comida 
seja menos crocante e saborosa. O analisador de qualidade do  
óleo de fritura FOM 330 ajuda você a saber a hora certa para 
mudar o óleo. Desta forma, você pode manter a qualidade 
constante de suas frituras. Os seus clientes serão gratos!

Próximo passo

imersão

↓
agitar

↓
ler

Avaliando a qualidade do óleo 
objetivamente

O óleo fresco pode ter uma cor escura. O óleo velho pode 
ser claro e inadequado para fritar um longo tempo antes de 
soltar fumaça ou cheirar. Cada vez que uma pessoa confia 
em seus próprios sentidos, a avaliação da qualidade do óleo 
de fritura é subjetiva e, portanto, questionável. Um 
dispositivo de medição objetivo, preciso e confiável, como 
o FOM 330, oferece resultados claros e confiáveis com os 
quais você pode contar.

Reduza custos

Para evitar uma má qualidade dos alimentos fritos, o óleo 
de fritura é frequentemente substituído, muitas vezes cedo 
demais. No entanto, na maioria dos países, existem 
recomendações específicas ou mesmo regulamentações 
quanto ao número de TPM (materiais polares totais) que o 
óleo de fritura pode conter. Você pode maximizar esses 
limites sem hesitação. O Ebro FOM 330 mostra exatamente, 
se você ainda pode continuar a utilizar o óleo e, portanto, 
ajuda você a reduzir os custos.

Simplesmente meça

O display mostra uma imagem NextStep, que indica o próximo 
passo de trabalho: imergir, mexer, ler. Dificilmente há 
necessidade de ajustar as configurações básicas, a versão um 
botão é o dispositivo escolhido: o FOM 330-1. Aqui apenas o 
botão ligar / desligar é visível. Desta forma, o pessoal da 
cozinha só vê o que eles precisam ver - ligue, e pronto.



Obtenha claros resultados de medição

O analisador FOM 330 mede os materiais polares no óleo, 
que são mostrados em % de TPM e indica a boa qualidade 
do óleo. Os valores de medição são claramente mostrados 
com grande clareza. Além disso, o dispositivo possui um led 
de sinal avaliando o resultado: verde para óleo fresco, 
amarelo para óleo com qualidade questionável, vermelho 
para óleo em condições de descarte. Este led está piscando, 
dando sinal distinto não apenas ao inspetor, mas a todos 
que estão por perto.

Calibre sozinho

O FOM 330 tem uma opção confortável para calibrá-lo com 
o óleo escolhido. Posteriormente, o dispositivo será ainda 
mais preciso em seu óleo específico. Além disso, você pode 
adquirir um óleo de referência EBRO. Ao usá-lo, você pode 
garantir a funcionalidade do FOM 330. Você não precisa 
aquecer o óleo de referência a uma temperatura específica, 
o teste estara funcionando à temperatura ambiente.
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FOM 330-4 e FOM 330-1

FOM 330-4-Kit incluindo proteção para mãos 
e estojo de transporte

Tudo incluso

O analisador de qualidade do óleo de fritura FOM 330 é enviado como kit, juntamente 
com uma proteção de mão e maleta de transporte. A proteção para as mãos protege 
do calor e do respingo do óleo quente. Além disso, o sua alça fornece um aperto 
seguro, de modo que não há perigo de deixar o dispositivo escorregar na fritadeira. A 
maleta é fácil de limpar e fornece espaço de armazenamento para o FOM 330, os 
documentos e o óleo de referência opcional CO 330.

Dados técnicos: 

Faixa de mediçõ: oil 0 % ... 40 % TPM* 
(temperatura do óleo +50 °C a +200 °C / +122 °F a +392 °F)

Exatidão: óleo ± 2 %
Resolução: óleo 0.5 %
Faixa de medição: temperatura +50 °C ... +200 °C (+122 °F ... +392 °F)
Exatidão: temperatura ± 1 °C
Resolução: temperatura 0.1 °C
Temperatura de operação: -20 °C ... +50 °C (-4 °F ... 122 °F)
Temperatura de armazenagem -25 °C ... +60 °C (-13 °F ... 140 °F)
Bateria 3V litio, substituível
Durabilidade da bateria Até 3 anos
Dimensões (L x B x H) 314 x 54 x 22 mm
Material da carcaça ABS (segurança alimentar)
Peso Aproximadamente 200 g
Classe de proteção A prova d'água IP 67
Cerificado Certificado de calibração de fábrica

*TPM: Total materiais polares

Como pedir

Tipo Descrição Código.

FOM 330-4-Kit Kit analisador (incluindo o FOM 330 com 4 botões, capa protetora, 
estojo de transporte, documentação)

1340-2700

FOM 330-1-Kit Kit analisador de óleo (inclui o analisador com um botão, capa 
protetora, maleta de transporte, documentação)

1340-2702

CO 330 Óleo de referencia para o FOM 330 1341-2700

Bem documentado

Além do manual, o escopo da entrega 
inclui instruções passo a passo, bem 
como um certificado de calibração 
para comprovar a funcionalidade do 
seu dispositivo.




