
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

SF



Může se chuť uchovávat? 

Mnozí pekaři věří, že šokové zmrazování je 

nouzové řešení, aby se zkorigovala pracovní 

doba a aby se výrobky zakonzervovaly pro 

pozdější dokončení. Úplně vedle ! Se správ-

nou technikou a technologií rychlého zchla-

zování se dá docílit perfektní kvalita výrobků, 

která se rozhodně nemusí schovávat za 

čerstvým zbožím. K tomu se ale nepotřebuje 

„jenom“ chladící technika. Je zde nutná 

důkladná znalost komplexních souvislostí 

mezi chlazením, kynutím a pečením.  

Zkrátka: celé know-how v péči toho, který 

pekařům na celém světě ulehčuje život ino-

vativními a spolehlivými řešeními problémů. 



Šokový mrazák SF- V (–38° C do –20° C)   

Speciálně pro syrové, předkynuté a rovněž upečené zboží. 

V mžiku na nejméně –7° C v jádře klonku.

Okamžité zmrazení povrchu výrobků – vlhkost zůstane v kloncích.

Individuální projektování podle požadavku zákazníka a zadání množství (např. 12 vozíků/h). 

Boxy se třemi a více vozíky jsou koncipovány jako průjezdné jednotky, u pěti a více vozíků  

je možné také plně automatické osazování díky vozíkovému dopravnímu systému.

Velmi výkonné ventilátory s regulací otáček umístěné v postranně namontovaných  

výparníkách s integrovaným rozmrazovacím vytápěním k urychlení rozmrazovacích cyklů.

Snadno udržovatelný: lehká dostupnost výparníků přes vlastní servisní okénko.

Menší cykly rozmrazování díky individuální vzdálenosti lamel odladěné na stav výrobku  

(10 –14 mm).

Spořící energii: 120 mm (volitelně 150 mm) silná průběžná izolace zabraňuje teplotním  

mostům a ztrátám energie.

Trumfem je hygiena: vnitřní vybavení s podlahou ve tvaru vany je z nerezu – snadného na 

údržbu. Vnější stěny v nerez provedení za příplatek.

Včetně komfortnějšího pevně naprogramovaného řízení MIWE FP8 (volitelně MIWE TC). 

 

Šokový mrazák SF-D (–30 °C do –15°C)   

Rovnoměrně vysávací systém: díky znatelně zredukovanému riziku vysychání je MIWE SF-D 

ideálním partnerem pro všechny varianty dlouhého vedení těsta a oddálení kynutí.  

Perfektní pro speciální procesy jako např. MIWE smartproof™, který využívá logistické  

(dvojitá kapacita!) a klimatické přednosti stohovatelných přepravek.

Vzdálenost lamel 8 mm, dotykový panel (řízení).

Bez rozmrazovacího zařízení.

Až o 30 % kratší průběžné doby a odpovídající úspory energie:  

Nový systém vedení vzduchu, u kterého jsou stohy desek přesně umístěny před 

ventilátorem tak, aby nasávaný vzduch proudil výhradně přes oblast desek.

Teplotní čidlo jádra je standardně namontované.

Snadné čištění výklopných ventilátorů.

Nový dveřní systém bez kliky; pomocí magnetického zavírání  

se prostor spolehlivě uzavírá těsným způsobem (volitelné).
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Toto všechno ulehčuje pekaři život 
(zleva nahoře dolů doprava):

Hygienická dnová vana se snadným čistěním a přesahující okap-
nicí; celoplošně přilepený nerezový obklad s přesazením vyspáro-
vaný vůči dnové vaně, který zamezuje pronikání vlhkosti; koncepty 
vhodné do praxe pro zpětné získání energie; individuálně optima-
lizované vzdálenosti lamel výparníku (důležité při nepřetržitém 
provozu!), a v neposlední řadě volitelné vybavení pro energeticky 
úsporný provoz jako inteligentní, nákladově optimalizovaný 
chladírenský celek.

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 mnoha 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, dvojitě ohýbaná podlahová 

spára nezajišťuje jenom  v našich chladících zařízeních lepší hygienické vlastnosti, nýbrž nabízí 

také daleko lepší ochranu proti pronikající vlhkosti než obvykle na sebe narážející podlahové 

elementy. 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  

náklady jsou výsledkem. Bereme v úvahu nejenom dostatečnou  odpařovací plochu, nýbrž také 

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.



 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 SF přeměňují do 
skutečné teploty, zatímco modrý graf představuje vlhkost.

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

S volitelným řízením pomocí dotykové obrazovky 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, které 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 shilling“ jsou tímto kdykoliv možné.

Původní ovládání: 
Zřetelné výkyvy u skutečné vlhkostní (modrá) a teplotní (žlutá) křivky.  
Velké plochy jsou zadané požadované hodnoty.

MIWE TC:  
Zřetelné zlepšení v přiblížení se požadovaných a skutečných křivek.
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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

                     Technické údaje  

Teplotní rozsah °C  

Stav výrobku 

Typ vozíku 

Počet vozíků 

Velikost plechů 

Chladicí plocha v m2 

Rozestup lamel v mm 

Izolace v mm 

Třída protiskluzu 

Ovládání

* větší provedení možná na požádání

MIWE SF-V 

–38 do –20 

  

výpari 

1 – 4* 

60/80 n. 60/100 

80 – 360 

10 –14 

120 PUR 

R12 

FP8 (volitelně TC)

Nenakynutý 
(před)kynutý 

upečeno

MIWE SF-D 

–38 do –20 

Nenakynutý 

výpari /přepravky 

1–2 

60/40 n. 60/80 n. 60/100  

89 

8 

120 

R12 

Touch-panel




