11. Dobrých důvodů pro rotační pec
wachtel COMPACT nebo COMET

4.solidnost rotačních peci wachtel
COMPACT nebo COMET vychází z tradice
pecí winkler, které jsou již svou kvalitou a
časem prověřeny. Unikátní systém proudění
vzduchu, základová deska, svařené komora,
těžké a solidní materiály, vysoká účinnost to
jsou neopomenutelná fakta, která vedou ke
standardně vysoké kvalitě pečiva vozík za
vozíkem. Díky standardně 2000 mm vysoké
pečné komoře a spodní točně je možné
využít různé typy vozíků z jiných pecí.
Tradice výroby od roku 1923.
Špičková Německá kvalita bez kompromisů.

5.efektivnost výměníku tepla s maximální
účinností a dlouhou
životností.
Vyrobený z
žáruvzdorné nerez
oceli z tepelnou
odolností 1100°C.
Žádné
kombinace levnějších materiálů,
pouze sázka na kvalitu se vrátí spolehlivostí.
77 topných silnostěnných trubek již v základu
pro velmi vysokou účinnost přenosu tepla z
hořáku Weishaupt.
Prokázáno v praxi.
3 roky záruka.
Pouze pro pece řady

COMPACT

3.rychlost proudění vzduchu poloviční proti jiným
pecím a to jen 2,7 m/sec. Toto proudění zajišťuje příčný
tubusový ventilátor umístěný přes celou šířku pečné komory.
Stejný objem vzduchu při poloviční rychlosti-méně vysušené
pečivo. Velmi tichý chod ventilátoru a snadný servisní přístup.
Otáčky ventilátoru 1420 / min.

6.čistota elektrické energie
je převáděná
pomocí topných
odporových tyčí.
Velmi rychlý
náběh na
požadovanou
teplotu.
Konstrukčně
zajištěná
dlouhodobá životnost.
Při poruše jedné nebo více
tyčí je možné nadále péct.
Určené pro pece od 2,4 do
12 m2 řady COMET.

7.variabilnost

konstrukce
pece umožňuje výrobu verzí
s dvěmi průchozími dveřmi.
Design pece myslí na čistotu
a to nejenom pohledovou, ale
i praktickou, kdy sklo dveří lze
lehce vyjmout.
Opláštění kompletně z nerezu
Velké hladké plochy
pro snadnější čištění. Velká
využitelnost plochy-základ 20
plechů a 84 mm rozestupy.
Dveře- neprodyšné, vnitřní
ocelový rám, izolace skrz celé
dveře, dvě odvětraná skla.
Digestoř s automatickým
ventilátorem.

8.ekonomičnost provozu zajišťuje nejen
100 mm silná izolace dokola, ale i hmotnost
pece, kdy nedochází po vsazení pečiva k
velkým teplotním poklesům a hořák nepracuje
zbytečné dlouho a draze.
Přebytečné teplo z pece lze
využít za pomoci výměníku
tepla - toto nenákladné a
bezporuchové zařízení
ohřeje vodu pro další využití
v provoze. Žádné dodatečné
náklady na
provoz.
Požadujte
informace o
našem
energetickém
konceptu.

9.kvalita
a objem pečiva
závisí mimo jiné i
na bohatosti a sytosti páry v první fázi pečení, kdy dochází
k mazovatění škrobů na povrchu
pečiva a větší elasticitě což vede
k většímu objemu bez popraskání.
Toto je zajištěno velkou odpařovací
plochou sestavenou z velkého počtu
speciálně tvarovaných segmentů se
schopností rychlého odpaření vody.

10.jednoduchost obsluhy v základu zajišťuje ovládání
2.přesnost proudění vzduchu
a rovnoměrnost pečení zajišťují
3 stavitelné drážky.
Přetlaková
klapka pro
lepší odtah
páry.
Již žádné rozdíly v propečení výrobků v
různých částech vozu, nebo plechu.
Velmi rychlá a jednoduchá regulace.
Snadné čištění .
Konstrukce ověřená léty praxe.
1.robustnost

základové desky z nerezové 8 mm oceli,
velmi pevně ukotvené k podlaze.
Celá vnitřní konstrukce pece je
svařená-žádné šrouby, těsnění.
Vyrobeno z 2 mm nerez oceli.

SHOPMATIC s 29 automatickými programy-snadný
jednoduchý, jistý, logický, připojitelný k síti.
Nebo komfortní ovládání OX 2006 se 199
programy přes klávesnici, Scroll-kolečko či
dotykový displej. Ovládání stejně jako
u navigace. Sériově s funkcí ÖKO
ÖKO tlačítko a funkce “samoučení”analizuje historii pečení a na
základě těchto dat oddaluje zapnutí či znovunatopení pece prostor
obsluze pro bezúčelné natápění pece. To je energetický koncept
šetrný k Vaší peněžence a ÖKO-logicky ECO-nomický ocenění IBA-Trophy 06

11.udržovatelnost
pece je jednoduchá díky
přístupu ke všem součástem
z přední strany. Pohon
vozu je spodní s kluzným
řetězem na vůz do 250 kg,
nebo horní do 350 kg.
Za tří stran obestavitelná.

