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TECHNIKA CHŁODNICZA W WYKONANIU MODUŁOWYM



Rewolucyjne rozwiązanie technologiczne

MILOWY KROK W ROZWOJU

System StraightLine produkowany przez firmę 
Lillnord reprezentuje nową koncepcję mrożenia 
szokowego i przechowywania wyrobionych 
deserów i ciast, spełniającą wszelkie wymagania 
jakościowe.

Nowoczesna modułowa konstrukcja umożliwia 
powiększanie powierzchni magazynowej 
w zależności od aktualnych potrzeb danej 
cukierni. Sekcja mrożenia szokowego stanowi 
moduł bazowy, do którego można dostawić 
nawet p ięć modułów zamrażaln iczo-
magazynowych po prawej stronie i dwa moduły 
chłodnicze po stronie lewej.

Uzyskanie optymalnej jakości wyrobów wymaga 
zapewnienia odpowiednich warunków 
klimatycznych w urządzeniu służącym do ich 
przechowywania. System StraightLine spełnia 
takie wymagania dzięki zastosowaniu 
innowacyjnych rozwiązań sterowania, które 
opracowywano w Lillnord przez wiele lat, 
w ścisłej współpracy z piekarzami, cukiernikami 
i dostawcami surowców na całym świecie.

Lillnord przenosi sekcję przegrzewania 
czynnika chłodzącego na zewnątrz komory, 
ponieważ proces ten powoduje znaczne 
wahania temperatury. W ten sposób 
osiągnięto niespotykaną dotychczas 
stabilność temperatury w zamrażarce 
magazynowej oraz stałą wilgotność względną 
na poziomie 85−92%.

S t e r o w a n i e  o p a r t e  n a  r e g u l a t o r z e  
proporcjonalno-całkująco-różniczkującym (PID) 
jest idealnym rozwiązaniem kontrolnym dla 
parametrów temperatury i wilgotności 
względnej. W modelu StraightLine producent 
udoskonalił system regulacji do tego stopnia, że 
nawet w przypadku wystąpienia minimalnego 
odchylenia temperatury od wartości nastawy, 
system sterowania reaguje, przywracając 
wymaganą temperaturę poprzez dostosowanie 
mocy chłodniczej. Procedura stanowi podstawę 
systemu elastycznej dystrybucji mocy 
chłodniczej pomiędzy komorami zamrażarki 
szokowej i magazynowej StraightLine.

Funkcje regularnego rozmrażania systemu 
Supracooler (wg bieżącego zapotrzebowania) 
oraz 200-stopniowa regulacja przepływu 
powietrza obsługiwane są przez układ 
sterowania automatycznego, co stanowi o 
unikalności rozwiązań zastosowanych w modelu 
StraightLine.
Warto również zaznaczyć, że procedury 
wykorzystywane do optymalizacji jakości 
produktu, bez wyjątku, ograniczają zużycie 
energii.
System StraightLine otrzymał nagrodę IBA 
przyznaną przez niemiecki miesięcznik branży 
piekarskiej DBZ za innowacyjne rozwiązanie 
sterowania na bazie regulatora PID.

REGULATOR PID
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Moduły chłodni magazynowej 
(Opcja) Moduły zamrażarki magazynowej 

Moduł zamrażarki 
szokowej 
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ZASADA DZIAŁANIA

Podstawowym wymogiem uzyskania 
optymalnej jakości jest szybkie obniżenie 
temperatury rdzenia produktu do -7°C, 
unikając odwodnienia wyrobu. Optymalne 
w a r u n k i  k l i m a t y c z n e  w  c z a s i e  
przechowywania wyrobów zapewniają 
najwyższą jakość produktu końcowego.

W komorze szokowej stanowiącej serce 
urządzenia temperatura jest regulowana 
w zakresie od -8°C do -34°C, tj. w zakresie 
efektywnego mrożenia szokowego.

Teoretyczna zdolność mrożenia ok. 
50 kg surowego ciasta (60 g/wyrób) od 
temperatury wyjściowej rdzenia 
+25°C do -7°C wynosi 45 minut.

Zamrożone wyroby są przechowywane 
w sekcji zamrażarki magazynowej, w której 
temperatura regulowana jest w zakresie od 
-8°C do -22°C.

Opcja obejmuje montaż zewnętrzny sprężarki, 
dzięki czemu można eliminować problemy 
związane z hałasem i ciepłem generowanym 
w pomieszczeniach cukierni, a dodatkowo 
zasilanie sprężarki świeżym powietrzem 
ogranicza koszty eksploatacyjne i przedłuża 
znacznie żywotność systemu mrożenia.

Urządzenie wyposażone jest w automatyczny 
s y s t em r o zmrażan i a  u rucham iany  
w wymaganym momencie. Agregat 
SupraCooler jest połączony z modułem 
mrożenia szokowego. W czasie rozmrażania 
ciepło nie jest przekazywane do sekcji 
zamrażarki magazynowej, dzięki czemu nie 
występują niepożądane i szkodliwe skutki 
działania ciepła na przechowywane wyroby.

MROŻENIE SZOKOWE

Mrożenie szokowe wyrobów (masa 
pojedynczego wyrobu − 60 g) w module 
mrożenia szokowego:



KONSTRUKCJA 
MODUŁOWA

Podstawowa wersja systemu składa się 
z modułu mrożenia szokowego i modułu 
zamrażarki magazynowej. Do systemu można 
dostawić od jednego do czterech modułów 
zamrażarki magazynowej i jeden lub dwa 
moduły chłodni magazynowej. Liczba 
modułów zamrażarki magazynowej decyduje 
o mocy chłodniczej w modułach zamrażarki 
szokowej i magazynowej.
Moduły chłodni magazynowej wymagają 
zainstalowania oddzielnej sprężarki.
Moduły chłodni mogą pracować w trybie 
mokrej lub suchej chłodni służącej do 
przechowywania ciast i deserów.

Moduły chłodni magazynowej Moduł zamrażarki szokowej Moduły zamrażarki magazynowej

OPTYMALNE WARUNKI KLIMATYCZNE!
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System komputerowy SLPC2000 zastosowany 
w StraightLine został opracowany specjalnie do 
realizowania funkcji jednoczesnej kontroli 
klimatu w zamrażarce szokowej, zamrażarce 
magazynowej i chłodni magazynowej. Podobnie 
jak w przypadku pozostałych naszych systemów 
komputerowych, elementy SLPC2000 są 
ergonomicznie rozmieszczone, a obsługa 
systemu za pomocą przycisków jest równie 
prosta jak obsługa telefonu komórkowego.

Regulacja temperatury pomiędzy zamrażarką 
szokową i magazynową realizowana jest 
automatycznie na podstawie tzw. idealnej 
konfiguracji regulatora PID. Firma Lillnord 
otrzymała prestiżową nagrodę IBA przyznaną 
przez magazyn DBZ za wprowadzenie systemu, 
który pozwala na przekazanie maksymalnej 
mocy chłodniczej (100%) do zamrażarki 
szokowej przy jednoczesnym utrzymaniu 
temperatury w zamrażarce magazynowej na 
poziomie nastawy. Omawiany elastyczny system 
regulacji działa inaczej niż pozostałe systemy 
oferowane na rynku, które wykorzystują 
z d e f i n i o w a n y ,  s t a ł y  p a r a m e t r  
przyporządkowujący 80% mocy chłodniczej do 
zamrażarki szokowej i 20% mocy do zamrażarki 
magazynowej.

Ponadto system StraightLine oferuje 200-
stopniową regulację przepływu powietrza 
zależną od bieżących wymagań i zapewniającą 
w ten sposób zawsze odpowiednią prędkość 
przepływu powietrza w komorze zamrażarki 
magazynowej.
Dzięki zastosowaniu takich rozwiązań 
uzyskiwane są optymalne warunki klimatyczne, 
a więc również gwarancja optymalnej jakości 
produktu końcowego.

Narzędzia sterownicze pozwalają dodatkowo na 
ograniczenie zużycia energii, ponieważ ich 
funkcje dostosowane są do bieżącego 
zapotrzebowania zamiast stałych nastaw 
parametrów.

STEROWANIE 
KOMPUTEROWE



BUDOWA, MATERIAŁY I WZORCOWA JAKOŚĆ

System StraightLine jest urządzeniem modułowym. Jednodrzwiowa zamrażarka szokowa 
stanowi moduł bazowy wyposażony w agregat SupraCooler i panel operatora. Do systemu 
można dostawić maksymalnie pięć modułów zamrażalniczo-magazynowych i maksymalnie 
dwa moduły chłodniczo-magazynowe. Każdy z dodatkowych dwudrzwiowych modułów 
zaprojektowano do przechowywania tac piekarniczych 2 × 15 (30) (800 × 600, maks. 1000 × 
600 mm). Drzwi, ścianki i dno komory wykonano ze stali nierdzewnej (3), więc wewnątrz 
komory brak jakichkolwiek okładzin z tworzywa sztucznego! Drzwi wyposażono w mechanizm 
zamykający z prostą obudową ułatwiającą czyszczenie (2), zawiasy z ogranicznikiem (1), 
podwójnie uszczelnianą listwę z podgrzewaną ramką i zdejmowanymi dociskami. 
Zastosowana konstrukcja pozwala na optymalizację codziennych prac i zapewnia 
niespotykaną wcześniej żywotność nawet w przypadku intensywnego użytkowania.
Każdy moduł zamrażalniczo-magazynowy wyposażony jest w zestawy uchwytów 
prowadzących tac (2 × 15 szt.), a ich wysokość regulowana jest w stopniach co 25 mm (3).
Komory systemu StraightLine zainstalowane są na bardzo wytrzymałych i stabilnych 
podporach regulowanych, wykonanych oczywiście ze stali nierdzewnej (4).
Minimalna wysokość komór wynosi 2080 mm, a maksymalna - 2180 mm.
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WSZECHSTRONNOŚĆ

SYSTEMU !

Bezkonkurencyjność systemów kontroli klimatu w komorach StraightLine
 potwierdzana jest szczególnie w warunkach wzmożonego 

obciążenia eksploatacyjnego podczas codziennych prac w piekarni.



SYSTEM NADZORU 
LILLNORD

BEZPIECZEŃSTWO!

Chronimy jakość Waszych produktów

Oryginalny system nadzoru o wysokiej 
skuteczności zabezpiecza użytkowników 
przed występowaniem długich przestojów 
produkcji i strat finansowych.

Z centrum kontroli (1) Lillnord można 
nadzorować przez modem jedno lub więcej 
urządzeń. Sygnał alarmowy przesyłany jest do 
centrum kontroli w fabryce firmy Lillnord, gdzie 
następuje jego analiza (2). Następnie  
znajdujemy najlepsze dla Państwa rozwiązanie. 
Ponieważ większość sygnałów alarmowych 
dotyczy problemów związanych z pracą 
urządzenia, np. „ktoś zapomniał zamknąć drzwi 
magazynu-zamrażarki” przeważnie wystarczy 
jeden telefon na podany przez Państwa numer 
awaryjny. W pozostałych przypadkach nasz 
autoryzowany serwis chłodniczy usunie awarię 
w szybkim czasie  (4).

Śpij spokojnie!
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ZALET SYSTEMU

Inteligentny i przyjazny dla użytkownika 
system komputerowy pracujący na podstawie 
innowacyjnych i  energooszczędnych 
rozwiązań, np. SupraCooler, regulacja PID 
(regulator proporcjonalno-całkująco-
różniczkujący) i 200-stopniowa regulacja 
przepływu powietrza.

Procedury sterownicze zapewniają optymalne 
warunki klimatyczne do przechowywanych 
wyrobów, dzięki czemu gwarantowana jest 
optymalna jakość produktu końcowego.

Zdolność chłodnicza zamrażarki szokowej jest 
bezkonkurencyjna: mrożenie 50 kg ciasta i/lub 
deserów (waga pojedynczego wyrobu - 60 g) 
od +25°C do -7°C w ciągu 45 minut!

Praktyczna konstrukcja modułowa.

Do pojedynczego modułu zamrażania 
szokowego (zakres: od -8°C do -34°C) można 
dostawić nawet pięć modułów zamrażalniczo-
magazynowych (od -8°C do -22°C) i nawet 
dwa moduły chłodniczo-magazynowe (od 
+3°C do +12°C). 

Pojemność: 2 × 15 (30) tac (800 × 600, maks. 
1000 × 600 mm) w pojedynczym module. 
Wysokość prowadnic regulowana w stopniach 
co 25 mm.

Wykończenie ze stali nierdzewnej wszystkich 
powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych.

Ograniczenie zużycia energi i  dzięki 
zastosowaniu następujących rozwiązań: 
SupraCooler, rozmrażanie wg bieżącego 
zapotrzebowania, regulator PID, 200-
stopniowa regulacja przepływu powietrza 
i doskonała izolacja (120/80 mm).

M a t e r i a ł  i z o l a c y j n y  n i e  z a w i e r a  
chlorofluorowęglowodorów.

Sprężarka półhermetyczna/hermetyczna 
najwyższej klasy, przymocowana i gotowa do 
użycia (montaż wewnętrzny lub zewnętrzny) 
na specjalnym uchwycie, połączona 
z elementami t łumiącymi wibracje, 
skraplaczem i wymiennikiem Supra (czynnik 
chłodzący R404A).

Bezkonkurencyjna żywotność.

Główne korzyści:



Zamrażarka szokowa (od -8°C do -34°C)

DANE TECHNICZNE

Moduły zamrażalniczo-magazynowe 
(od -8°C do -22°C)

Moduły chłodniczo-magazynowe 
(od +3°C do +12°C)

Głębokość: / zamrażarka szokowa: 
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www.guztech.com.pl

ul. Budryka 4
41-103 Siemianowice Śląskie
Tel.: +48 /32/ 229 49 27
Fax: + 48 /32/ 229 55 03

Guz Technika Piekarnicza Sp. z o.o.

biuro@guztech.com.pl

PROGRAM FIRMY LILLNORD / PRODUCT RANGE / PRODUKTPALETTE

StraightLine (do blach piekarniczych)
Modułowe systemy szokowego mrożenia 
i magazynowania do blach piekarniczych

StraightLine (for trays)
The modular, freezer storage technology
for trays

StraightLine (für Backbleche)
Modulaufgebaute Kältetechnik für
Backbleche

• TopLine - SemiLine - LuxLine
Komory zamrażalniczo - garownicze
Komory chłodniczo - garownicze
Komory garownicze

• SupraLine - CoolLine
Magazyny zamrażalnicze z SupraCooler i 92% 
wilgotnością 
Magazyny chłodnicze z wysoką wilgotnością lub suchym 
chłodzeniem

• FlexLine
Półautomatyczne i automatyczne magazyny 
zamrażalnicze z SupraCooler i 92% wilgotnością

• ShockLine - SemiShockLine
Urządzenia do szokowego zamrażania

• MiniLine - SemiMiniLine
Komory zamrażalniczo - garownicze
Komory chłodniczo - garownicze
do blach piekarniczych

• PG100
Agregat garowniczy gotowy do pracy po włączeniu do 
gniazdka

TECHNIKA CHŁODNICZA DLA PIEKARNI I CUKIERNI W WYKONANIU MODUŁOWYM 
BAKERY REFRIGERATION AS A MODULAR SYSTEM / KÄLTETECHNIK IM BAUKASTENSYSTEM

TECHNIKA CHŁODZENIA I FERMENTACJI / PROVING AND REFRIGERATION TECHNOLOGY / GÄR- UND KÄLTETECHNOLOGIE


