LUXROTOR & ECOSTONE
PIECE OBROTOWE na jeden, dwa i cztery wózki powierzchnia wypiekowa od 4,3 do 38,4 m²
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LINIA PIECÓW HEIN LUXROTOR
Duża powierzchnia wypiekowa na małej
powierzchni zabudowy - rozsądny wybór
dla zaspokojenia wysokich wymagań Klientów.
Bezkonkurencyjne wymiary pieców obrotowych Hein
Luxrotor (duża powierzchnia wypiekowa w stosunku do
niewielkiej powierzchni zabudowy) wpłynęły na koncept
umieszczenia wymiennika ciepła wraz z palnikiem i turbiną
w górnej części pieca.
Bardzo wysokie kryteria „HEIN QUALITY” zapewniają
gwarancję wysokiej jakości wypieków, długą żywotność
oraz bezpieczeństwo i niezawodność.
To właśnie one są gwarancją Państwa sukcesu.

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY:
Bardzo wydajna wytwornica pary dla optymalnej
jakości wypieku.
SOFTSTART - nowoczesny system napędu z płynnie
regulowanym startem i zatrzymaniem platformy.
SOFTAIR - nowoczesny system regulacji prędkości
nawiewu gorącego powietrza w komorze
w zalażności od rodzaju wypiekanego asortymentu.
Kompatybilny z wózkami innych producentów.
Doskonałe wykonanie z najlepszych materiałów
(np. wewnętrzne i zewnętrzne ściany wykonane są
z 2 mm stali nierdzewnej).
Całkowicie szczelne drzwi z opatentowanym
systemem podnoszenia i opuszczania (unikalny
system ryglowania drzwi Hein).
Prosta ergonomiczna konstrukcja oraz intuicyjny
dotykowy panel obsługowy TOUCHMATIC.
Profesjonalny serwis 24/7 oraz części zamienne
w przystępnych cenach.

ZALETY PIECÓW 2 i 4 WÓZKOWYCH
Maksymalna powierzchnia wypiekowa przy małej
powierzchni zabudowy.
Niższe koszty inwestycyjne / niższe zużycie energii.
Niższe koszty przyłączy mediów (instalacja
kominowa, instalacja elektryczna, instalacja
olejowa/gazowa).
Niższe koszty serwisu i obsługi.
Większe zdolności produkcyjne.

Opatentowany system ryglowania drzwi Hein

PIECE OBROTOWE 1 WÓZKOWE
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4,3 m² do 16 m² użytkowej powierzchni wypiekowej na 1,0 m² do 2,9 m² powierzchni zabudowy

LUXROTOR
MODEL

Rodzaj

Ilość blach max. (szt)

Powierzchnia

Wymiary

wymiennika Rozmiar blach max. (cm) wypiekowa max. zewnętrzne
(m²)

Min. wysokość

Moc grzewcza Moc grzewcza Moc przyłącza

Odprow.

Odprow.

pomieszczenia

(kW)

(kW)

elektrycznego

pary

spalin

LUXROTOR

ECOSTONE®

(kW)

(mm ø)

(mm ø)

(gł x szer x wys) (cm) (cm)

LR-64

górny

4,3

LR-66

górny

5,8

LR-66-H

górny

7,2

LR-86

górny

7,7

LR-86-H

górny

9,6

LR-106-H

górny

12

LR-108-H

górny

16

PIECE OBROTOWE 2 WÓZKOWE
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19,2 m² do 32 m² użytkowej powierzchni wypiekowej na 4,2 m² do 5,3 m² powierzchni zabudowy

Oszczędność miejsca w porównaniu z pracą na jednowózkowych piecach obrotowych do ± 1 m szerokości.
Oszczędności inwestycyjne ± 25%, oszczędności wynikające z redukcji wartości przyłączeniowych (energia, gaz, olej) ± 20%

LUXROTOR
MODEL

Rodzaj

Ilość blach max. (szt)

Powierzchnia

Wymiary

wymiennika Rozmiar blach max. (cm) wypiekowa max. zewnętrzne

Min. wysokość

Moc grzewcza Moc grzewcza Moc przyłącza

Odprow.

Odprow.

pomieszczenia

(kW)

(kW)

elektrycznego

pary

spalin

LUXROTOR

ECOSTONE®

(kW)

(mm ø)

(mm ø)

(gł x szer x wys) (cm) (cm)

(m²)

LR-812-H

górny

19,2

LR-1012-H

górny

24

LR-1016-H

górny

32

135
180

PIECE OBROTOWE 4 WÓZKOWE
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4

38,4 m² użytkowej powierzchni wypiekowej na tylko 6,6 m² powierzchni zabudowy

Oszczędność miejsca w porównaniu z pracą na jednowózkowych piecach obrotowych do ± 3,5 m szerokości.
Oszczędności inwestycyjne do +-40 % , oszczędności wynikające z redukcji wartości przyłączeniowych (energia, gaz, olej) ± 35%

LUXROTOR
MODEL

LR-1612-H

Rodzaj

Ilość blach max. (szt)

Powierzchnia

Wymiary

wymiennika Rozmiar blach max. (cm) wypiekowa max. zewnętrzne

4x20 (80x60)

Moc

Moc przyłącza Odprow.

Odprow.

pomieszczenia

grzewcza

elektrycznego

pary

spalin

(kW)

(kW)

(mm ø)

(mm ø)

180

220

(gł x szer x wys) (cm) (cm)

(m²)

górny

Min. wysokość

38,4

244x271x273

300

180

5,0
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Gwarancją Państwa sukcesu powinny być wysokie wymagania stawiane urządzeniom
produkcyjnym… Naszym celem jest spełnić wysokie wymagania Klientów!
Liczy się stała i perfekcyjna jakość produktów.
Ładna złoto-brązowa barwa pieczywa, duża
objętość, połysk, równomierność wypieku na
wszystkich poziomach.
Wydajna wytwornica pary pozwalająca na
optymalny wypiek na każdym poziomie oraz
pracę w systemie ciągłym „wsad za wsadem”.

SOFTSTART - nowoczesny system napędu
z płynnie regulowanym startem i zatrzymaniem
platformy.
SOFTAIR - nowoczesny system regulacji prędkości
nawiewu gorącego powietrza w komorze
w zalażności od rodzaju wypiekanego asortymentu.
Kompatybilny z wózkami innych producentów

Całkowicie szczelne drzwi z opatentowanym
systemem podnoszenia i opuszczania (unikalny
system ryglowania drzwi firmy Hein).

Prosty w montażu, możliwość dostawy pieca
w elementach .

Uniwersalne zastosowanie dla wielu rodzajów
pieczywa.

Części zamienne i usługi ser wisowe
w przystępnych cenach.

Absolutna perfekcja w produkcji pieców
(jakość wykonania gwarantowana przez
„Hein Quality”), duże bezpieczeństwo obsługi,
pewność i niezawodność.

Wieloletnia i odpowiedzialna współpraca.

Profesjonalny serwis 24/7 .

MATERIAŁY
Jednym z ważniejszych czynników warunkujących powstanie wysokiej
jakości sprzętu jest użycie materiałów i podzespołów najwyższej
jakości które pochodzą od sprawdzonych i renomowanych
dostawców.
W konstrukcji pieców Hein Luxrotor są użyte materiały ze stali
nierdzewnej o grubości 2 mm. Najwyższe standardy jakościowe
spełniają również silniki, zespoły napędowe oraz automatyka. Ma to
odzwierciedlenie w masie, solidności wykonania oraz żywotności
pieców Hein. Wyróżnia to znacznie piece obrotowe Luxrotor na tle
konkurecji.
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BUDOWA PIECA HEIN LUXROTOR
Piec Hein Luxrotor to wysokiej jakości piec obrotowy,
którego praca oparta jest na zasadzie nadmuchu gorącego
powietrza na kręcący się wózek.
Gorące powietrze rozprowadzane jest przez wentylator
cyrkulacyjny, a następnie wprowadzane za pomocą
specjalnie umieszczonych szczelin do komory wypiekowej.
Daje to doskonały efekt w postaci równomiernego
i doskonałego wypieku na wszystkich poziomach wózka.
Piec ma solidną i masywna konstrukcję. Już na pierwszy rzut
oka widać, że jest to produkt najwyższej jakości.
Korpus, komora wypiekowa, obudowy zewnętrzne i wiele
innych detali wykonane są ze stali nierdzewnej o wysokiej
jakości.
Unikalny opatentowany system ryglowania drzwi zapewnia
szczelność komory wypiekowej i mniejsze straty energii.
Ciepło i para pozostają w komorze wypiekowej dzięki
czemu wypiekane produkty nie są wysuszane.

System mocowania wózka na suficie
komory wypiekowej pieca 1 wózkowego

Zastosowanie wysokiej jakości uszczelek zapobiega
powstawaniu zacieków na froncie drzwi dzięki czemu
pozostają czyste przez wiele lat.
Na życzenie Klienta piec może zostać wyposażony
w platformę obrotową w celu przystosowania do pracy
z wózkami innych firm.

Platforma obrotowa pieca 2 wózkowego

„TURBO” OKAP
Do każdego pieca Luxrotor firma
Hein montuje seryjnie duży
i wydajny okap z wentylatorem
wyciągowym, pozwalający na
szybki odbiór pary po otwarciu
drzwi pieca .
Okap w piecu Hein Luxrotor może
zostać wyposażony w wyświetlacz
temperatury i czasu wypieku (opcja).
Pozwala to na kontrolę i obserwację procesu
wypieku z miejsc oddalonych od pieca.
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BUDOWA PIECA HEIN LUXROTOR

Komin spalinowy
Turbina
Palnik

Napęd wózka - motoreduktor
Wytwornica pary
Ściana z kanałem nawiewowym

SYSTEM OGRZEWANIA PIECA
Krótki czas nagrzewania pieca, duża elastyczność, długa
żywotność to cechy które powinny charakteryzować
wymiennik ciepła. Zostały one z powodzeniem osiągnięte
w piecu Hein Luxrotor. Konstrukcja pieca umożliwia
również szybki i łatwy demontaż tego elementu, bądź to
w celu naprawy, bądź to w celu wymiany. Całość obsługi
wykonywana jest w przedniej części pieca co umożliwia
zabudowanie go z trzech stron.

SYSTEM ZAPAROWANIA
Wytwornica pary umieszczona w pobliżu wymiennika
ciepła i palnika gwarantuje wysokowydajne, szybkie
i efektywne generowanie pary, wypiek za wypiekiem bez
przerw i strat energii. Dzięki temu uzyskujemy jednolity
efekt i połysk na każdej bułce.
Dzięki bardzo zaawansowanemu systemowi zaparowania
możemy osiągnąć perfekcyjną jakość również przy
produktach mrożonych.

Wózek
Izolacja termiczna
Platforma obrotowa

IZOLACJA TERMICZNA
Piec Hein Luxrotor jest perfekcyjnie izolowany materiałami
o najwyższej jakości.
Duża podwójna szyba w drzwiach pieca umożliwia
optymalną obserwację pieczywa wypiekanego w komorze
wypiekowej oraz eliminuje straty ciepła. Obudowę
zewnętrzną można śmiało dotknąć dłonią. Piec nie ogrzewa
piekarni lecz akumuluje energię w swoim wnętrzu.

NOWY DOTYKOWY PANEL STEROWANIA
Standardowo montowany system sterowania piecem
Touchmatic z ekranem dotykowym jest najnowszym
dziełem inżynierów z firmy Hein.
Ta opcja sterowania piecem posiada szeroki zakres
możliwości. Poza standardowymi funkcjami takimi jak
temperatura, czas wypieku, czas zaparowania nowy
system sterowania daje możliwość zastosowania
innowacyjnych systemów i wykorzystanie innych zalet
i możliwości pieca np. system SOFTSTART - nowoczesny
system napędu platformy pozwalający na płynny start
i zatrzymanie załadowanego wózka, oraz system SOFTAIR
- nowoczesny system regulacji prędkości nawiewu
gorącego powietrza w zależności od wypiekanego
asortymentu.

Firma Hein została uhonorowana nagrodą DBZ-TROPHY na
targach Sudback 2005 w Stuttgarcie za ten innowacyjny
system sterowania.
Nowy Touchmatic umożliwia użytkownikowi połączenie
pieca w sieć z innymi piecami czy też połączenia go z siecią
komputerową biura piekarni. Daje mu nowe możliwości
nadzorowania procesem produkcji, oszczędność czasu,
energii i surowców. W przypadku braku połączenia
sieciowego pomiędzy piecami wszystkie programy wpisane
w jednym z pieców możemy przenieść za pomocą USB na
inne piece.
Proste w obsłudze, intuicyjne sterowanie z systemem
opartym na Windows posiada duży i przejrzysty ekran
dotykowy 5” (opcjonalnie dostępny 8,4 ”) z menu w języku
polskim, co pozwala na bardzo dokładną oraz przejrzystą
analizę procesu wypieku.

Sterowanie dotykowe Touchmatic posiada
możliwość zapisania do 299 programów
wypiekowych. Cały proces wypieku jest
monitorowany i zapisywany w pamięci
komputera. Możemy odtworzyć „krzywą” wykres temperatur roboczych poszczególnych
programów wypiekowych.
Ponadto zawiera protokół danych z ewentualnymi błędami czy awariami który będzie
udostępniony personelowi technicznemu
po zatwierdzeniu kodem PIN. System będzie
również informował o przeglądach technicznych.
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NOWY PIEC OBROTOWY HEIN LUXROTOR ECOSTONE®
Piec obrotowy ze zintegrowanym odzyskiem ciepła i oddawaniem go
do wnętrza komory wypiekowej dzięki zastosowaniu zespolonej izolacji cieplnej.
Projektując piec „Stonewall” firma HEIN odważyła się kilka
lat temu wykonać pierwszy krok w kierunku zastosowania
bloczków ceramicznych w piecu obrotowym.
O odniesionym sukcesie niech świadczy fakt, że obecnie
hali fabrycznej luksemburskiego producenta nie opuszcza
prawie żaden piec Luxrotor bez wyposażenia w „ścianę
ceramiczną”. Korzyści dla użytkownika to: zwiększone
magazynowanie ciepła, pozytywny wpływ na zachowanie
pieca w trakcie wypiekania, mniejsze wystudzanie komory
piekarniczej w trakcie załadunku i rozładunku oraz tym
samym krótsze fazy dogrzewania.
Teraz firma HEIN poszła o krok dalej. Aby obniżyć
powszechnie znane wysokie temperatury spalin pieca
obrotowego, na tylniej ścianie komory wypiekowej pieca
LuxRotor zamontowano zespoloną izolacją cieplną (bloczki
ceramiczne) połączoną z systemem odzysku ciepła.
W ten sposób od 2010 roku dostępna jest nowa wersja
pieca obrotowego LUXROTOR ECOSTONE.
To co w komorze wydaje się prostą „ścianą ceramiczną”
okazuje się wyrafinowanym urządzeniem służącym do
odciągania ze spalin maksymalnej ilości energii.
Temperatura spalin obniżana jest średnio o 50°C (przy
wypieku jeden po drugim), przez co zbliża się ona do
temperatury wypiekania.

Jednostka rozdzielająca
Instalacja odzysku ciepła
Masywne rury pierścieniowe
Bloczki ceramiczne - zespolona izolacja cieplna

Odzysk i oddawanie ciepła do wewnątrz
poprzez zastosowanie ścian z bloczków ceramicznych

SPOSÓB DZIAŁANIA
Odzyskana energia magazynowana jest tymczasowo
w specjalnej ścianie z bloczków ceramicznych dzięki
zastosowaniu instalacji do odzysku energii i wpływa
pozytywnie na zachowanie się pieca podczas wypieku:

Straty ciepła przy załadunku i rozładunku pieca są szybko
uzupełniane, przy czym spowolnieniu ulega szybki spadek
temperatury (spadek temperatury w piecu jest średnio
o 20 stopni mniejszy) co ma pozytywny wpływ na jakość
wypieku. Do tego celu służy masywny akumulator ciepła
(bloczki ceramiczne) z ważącym prawie 200 kg aktywnym
akumulatorem ciepła.

Nieuchronnie nowe systemy wyposażone są najczęściej
w kosztowne sterowniki, elementy elektroniczne i inne części,
które mogą ulec i z pewnością kiedyś ulegną awarii. Ale nie
w przypadku nowego systemu HEIN Ecostone: tu mamy do
czynienia jedynie z dodatkowym mechanicznym odzyskiem
ciepła w powiązaniu z ważącym prawie 200 kg aktywnym
akumulatorem ciepła, który ma co najmniej taką samą
żywotność, jak sprawdzone już w paleniskach wymienniki ciepła.
Prosta, choć wyrafinowana konstrukcja, o ograniczonej do
minimum liczbie elementów składowych, może być
zamontowana w każdym modelu pieca obrotowego firmy HEIN.

NAGRODY
Piec HEIN ECOSTONE został w czasie swojej prezentacji
wyróżniony wieloma nagrodami.

Skrócony o 10% czas pracy palnika oraz niższa
o 20% wartość przyłącza w stosunku do
standardowego pieca obrotowego obniża
odpowiednio zużycie energii o max 25%.

Doskonała skórka, dobrze wypieczony spód oraz
wydłużona świeżość.

Przy przerwach w wypiekaniu spowalniane jest
wychładzanie pieca obrotowego.

ECOSTONE® Concept
oznacza dla użytkownika oszczędność
kosztów energii od 13,7 do 25%*
w zależności od wypiekanego asortymentu
Przetestowany przez TÜV!
(Niemiecki Inspektorat Techniczny)

*) W porównaniu do pieca 1 wózkowego o tym samym rozmiarze bez systemu Ecostone
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Tradycja i innowacja w produkcji urządzeń do piekarni i cukierni od ponad 130 lat
PROGRAM FIRMY HEIN
HEIN UNIVERSAL : piece wsadowe rurkowe z paleniskiem ceramicznym
i 22 mm ręcznie odlewanymi płytami hertowymi
HEIN LUXROTOR
& ECOSTONE :
piece obrotowe 1, 2 i 4 wózkowe, modele Ecostone ze zintegrowanym systemem odzysku ciepła
HEIN STONEROLL : piece rurkowe wózkowe z paleniskiem ceramicznym
HEIN EUROLUX :
piece wsadowe cyklotermiczne
HEIN ELECTRO :
piece wsadowe elektryczne
HEIN BAKELUX
& CONDILUX :

piece sklepowe i gastronomiczne

HEIN SPIDER :
HEIN HUBILUX :

automatyczne systemy załadowczo-wyładowcze
półautomatyczne systemy załadowczo-wyładowcze

ul. Budryka 4 · 41-103 Siemianowice Śląskie
Tel.: (+48) 32 229 49 27 · Fax: (+48) 32 229 55 03
e-mail: biuro@guztech.com.pl · www.guztech.com.pl

e-mail: info@hein.lu · www.hein.lu

