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C H L A D I C Í  T E C H N I K AI N F O R M A C E  O  V Ý R O B K U



Chuť, která vychází z chlazení. 

Dobří pekaři vždycky věděli, že o kvalitě  

jejich výrobků se již rozhoduje před pečením. 

Vypozorovali, že ve správném ovládání te-

ploty a vlhkosti se skrývá daleko více poten-

ciálu než jenom vyrovnávání pracovní doby. 

Vědí také, že jenom ten, kdo umí nabídnout 

komplexní řešení, kdo ovládá kompletní  

klimatické výrobní procesy v pekárně, ten, 

kdo sleduje všechny parametry, může u 

dílčích úseků dosahovat optima. Je jedno, 

jestli si vyberete standardizované kompo-

nenty nebo individuálně na míru dělaná 

zařízení – dříve nebo později přijdete k nám 

– do MIWE chlazení: to nejlepší, co se může 

přihodit Vašim výrobkům.



Mrazicí retardér – automat MIWE GVA (–20 °C do +40 °C)   

Snižuje náklady: přeložení noční směny na denní. Při začátku směny se může ihned péci.

Víceúčelový a flexibilní díky velkému teplotnímu spektru a extrémně širokému panoramu  

vlhkosti (98 % rF).

Kynutí, oddálení kynutí, rychlé zchlazení nebo přerušení kynutí – MIWE GVA ovládá  

všechny klimatické procesy v libovolném pořadí a ve volně volitelných časových úsecích.  

Každá libovolná výrobní křivka může být zobrazena a následována po minutě.

Kynárna MIWE GVA e+, ocen�ná pe�etí jakosti e+, spojuje perfektní hygienu, minimální 

spot�ebu energie a vynikající kvalitu výrobku.

Reprodukční kvalita na nejvyšší úrovni : díky ovládání MIWE TC s dotykovým panelem  

je možné pohodlně nadefinovat až 8 programových úseků, které se dají spolehlivě vyvolat.

Žádné časové proluky: aktivní systém zvlhčování dodává kdykoli a ihned dostupnou páru.

Systém proudění vzduchu umožňuje – ve spojení s optimálním odmrazovacím  

a odtokovým vyhříváním – také trvalou funkci „frosten – zmrazení“ a dlouhodobé skladování.

Více chuti: v každém programovém segmentu se může zadat oddělené ovládání ventilátorů, 

to podporuje lepší enzymatický rozvoj a tím se zlepšuje chuť a objem.

Vnitřní vybavení a podlaha ve tvaru vany (třída R12) ve snadno udržovatelném hygienickém 

nerezu; samozřejmě je také k dostání kromě standardního provedení čela potaženého  

vrstvou umělé hmoty v bílé barvě varianta provedení v nerezu. 

Energeticky úsporné : na všech stranách stejně silná průběžná  izolace v tloušťce 80 mm  

(varianta také 100 mm) zabraňuje teplotním mostům a omezuje ztrátu energií. 

 

Mrazicí retardér – MIWE GUV (–20 °C do +15 °C)

Ideální tam, kde nejsou vyžadovány speciální schopnosti kynutí  MIWE GVA (včetně aktivního 

zvlhčování). Ve všech ostatních oblastech je MIWE GUV s MIWE GVA srovnatelný a – speciál-

ně s funkcí zvlhčování (dá se přiobjednat) – se dá také optimálně použít jako rozmrazovací 

box nebo box na vrácení klonků do původního stavu.  

 

Chladící retardér – MIWE GV (–5 °C do +15 °C)

Perfektní na dlouhé vedení těsta ke zvýšení aroma – podle provedení až 36 hodin.  

Také zmražené zboží se dá tímto speciálně upraveným vytápěním kontrolovaně roz- 

mrazovat.
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MIWE chlazení v detailu

MIWE ovládá veškeré klimatické výrobní procesy v pekárně a může z těchto komplexních 

zkušeností nabídnout také komplexní řešení, která jsou lepší než pouhá suma jednotlivých 

částí. Víme o mnoho detailech, kterými se dá mnohé ovlivnit. Právě proto mají naše chladící 

zařízení např. podlahy přizpůsobené pekařině, ochranná zábradlí a systém vedení vzduchu 

z hygienických nerez elementů, které se na čištění nechají vyjmout jediným manévrem.

Vezměte si třeba flexibilitu, kterou Vám náš koncept ponechává. Nejste nejenom vázáni  

danými moduly, nýbrž můžete dostat každý box v libovolné velikosti. Tím optimálně využijete 

stávající prostor. Nebo veďte svůj pohled směrem dolů: MIWE podlaha ve tvaru vany, která se 

dá čistit velmi jednoduše, se dodává u mnoha komponentů v sériové výrobě, u všech ostatních 

samozřejmě jako volitelná opce za příplatek. Speciální, dvakrát zalomená dnová spára  

s celoplošně přilepeným nerezovým povrchem v našich chladicích zařízeních zabezpečuje nejen 

lepší hygienické vlastnosti, ale poskytuje také mnohem lepší ochranu proti pronikající vlhkosti. 

U MIWE se všeobecně  stěny a podlahy z principu nelepí, nýbrž se spojují pomocí zámků přes 

exentrické uzávěry : lepší životnost, méně teplotních mostů a nižší provozní ná- 

klady jsou výsledkem. Bereme v úvahu nejenom dostatečnou  odpařovací plochu, nýbrž rovněž 

tak optimální odstup lamel u výparníku. Protože se tím dají ušetřit nepotřebné odmrazovací 

fáze, přichází do akce 5 různých odstupů – podle klima zóny. 

Dobré pro Váš výrobek. Dobré pro Vaši kapsu. Dobré pro Vás.

Toto všechno ulehčuje pekaři život  
(zleva nahoře dolů doprava):

Hygienická dnová vana se snadným čistěním a přesahující  
okapnicí; celoplošně přilepený nerezový obklad s přesazením 
vyspárovaný vůči dnové vaně, který zamezuje pronikání vlhkosti; 
individuálně optimalizované vzdálenosti lamel výparníku  
(důležité při nepřetržitém provozu!), a v neposlední řadě volitelné 
vybavení pro energeticky úsporný provoz jako inteligentní, 
nákladově optimalizovaný chladírenský celek.



 Ovládání

Základní obrazovka:  
Efektivně a přehledně Vám dává k dispozici všechny parametry 
graficky a/nebo alfanumericky. Černé bloky představují jednotlivé 
fáze zadaných požadovaných hodnot; žlutý graf ukazuje v reál-
ném čase, jak se požadované hodnoty u MIWE GVA přeměňují  
do skutečné teploty, zatímco modrý graf představuje vlhkost.

Další snímky obrazovek najdete na poslední straně těchto infor-
mací o produktu.

S ovládáním touchscreen MIWE TC vstupuje konečně do chladící techniky nejmodernější  

zobrazení požadované a skutečné křivky, variabilní programování až 99 programů  

až po 8 segmentech jakož i výkonné zasíťování přes různá normalizovaná rozhraní.

Daleko důležitější pro Vás by měl být posun v kvalitě Vašich výrobků a netušená flexibilita při 

vedení těsta, která umožňuje toto inovativní ovládání s pohodlnou obsluhou. Jednotlivé fáze 

klimatizačních postupů („programy“) nejsou u nového ovládání dány jako neměnná posloupná 

schémata. Nechají se dle libosti kombinovat a dle potřeby (s výjimkou přerušení kynutí) také 

vícekrát během programu vyvolat. Nemusíte se také řídit předem danou teplotní / vlhkostní 

křivkou, naopak můžete skládat kombinace dle libosti a tím realizovat individuální vedení těsta 

a procesní posloupnost. Kombinace z klasických konvekčních postupů s moderním využitím 

např. jemného zchlazení u „soft chilling“ jsou tímto kdykoliv možné.

Dodatečnou kvalitativní a – především při vysokých okolních teplotách – také energetickou  

optimalizaci dosáhnete s balíčkem energy-Paket (za příplatek), při kterém se mohou kom- 

presory nastavit plynule přes frekvenční měnič. Pro kvalitu výrobku a spotřebu energie  

je rozhodující „Delta T“, tedy rozdíl teplot mezi místností a výrobky. Dá se s dosud netušenou 

precizností řídit, což se projevuje fundamentálně na kvalitě Vašich výrobků.  

Díky velmi přesnému řízení se totiž nechá odvlhčení výrobků při zchlazování tak silně zredu- 

kovat, že doposud nutné běžné „opravné zvlhčování“ při ohřívání již vůbec není zapotřebí, 

protože ta požadovaná vlhkost při zchlazování jednoduše v klonkách zůstává. Také se vytváří 

méně vlhkosti ve formě ledu na výparníku, takže se musí rozmrazovat méně častěji a v kratším 

čase, k tomu ještě inteligentní rozmrazovací systém nepřetržitě kontroluje výkon výparníku. 

Ještě jednou optimalizovaný proud chladiva umožňuje mimo jiné daleko lepší využití výkonu  

a tím ještě efektivnější použití energie.

Původní ovládání: 
zřetelné výkyvy skutečné vlhkostní křivky (modrá) a teplotní křivky 
(žlutá). Ostré plochy jsou zadané požadované hodnoty.

MIWE TC:  
zřetelné zlepšení přiblížením se skutečné křivky  
s požadovanou.

MIWE TC s balíčkem energy-Paket:
Požadovaná a skutečná teplotní a vlhkostní křivka se skoro 
překrývá.



za příplatek s aktivním zvlhčovacím zařízením (viz GVA) 
silnější izolace na vyžádání 
další velikosti plechu na vyžádání

* 
** 
***
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 Technické údaje                  

Teplotní rozsah °C  

Relativní vlhkost vzduchu % rF 

Typ vozíků 

Počet vozíků 

Velikost plechů *** 

Izolace v mm 

Třída protiskluzu 

Ovládání 

energy-Paket 

Zimní regulace

MIWE GVA / GVA e+ 

–20 do +40 

do 98 %, regulovatelná 

regály 

1 –∞ 

60 / 80 nebo 60 / 100 

80 /možná var ianta  100 ** 

R12 

TC 

Za příplatek 

Za příplatek

MIWE GUV 

–20 do +15 

Vysoká* 

regály/kvasnými vozíky 

1 –∞ 

60 / 80 nebo 60 / 100 

80 /možná var ianta  100 ** 

R12 

TC 

Za příplatek 

Za příplatek

MIWE GV 

0 do +15 

Vysoká 

regály/kvasnými vozíky 

1 –∞ 

60 / 80 nebo 60 / 100  

80 /možná var ianta  100 **  

R12 

TC 

Za příplatek 

Za příplatek

Zleva nahoře dolů doprava:

Vytvoření a změna programů: nikdy předtím to nebylo tak lehké  
a přehledné jako s novým MIWE TC

Výběr uložených programů

V týdenním plánu máte pohodlný přehled o proběhlých  
a nevyřízených programech – toho času probíhající program  

je zobrazen teplotní křivkou

Registrátor dokumentuje pečlivě všechny procesy  
a archivuje je až jeden rok

Také v malé pekárně máte celý rozsah funkcí  
a přehledy, které nabízí jen MIWE TC

Jednotlivý časovač  / místo na správní službu

 Ovládání




