POŁĄCZENIE
PIECA RURKOWEGO
Z PIECEM WÓZKOWYM
WAGA CIĘŻKA
W PROGRAMIE
FIRMY HEIN

PIEC WÓZKOWY OGRZEWANY RURKAMI PIERŚCIENIOWYMI
Z PALENISKIEM CERAMICZNYM

TRADYCJA DOBREGO WYPIEKU

TYLKO TO, CO NAJLEPSZE SPOŚRÓD DOBREGO:
Każdy, nawet najbardziej wyrafinowany, system stworzony
przez ludzi posiada pewne wady. Pomimo dobrych
właściwości i prostej obsługi, na minimalnej powierzchni
zabudowy, piece obrotowe nie są optymalnym rozwiązaniem
dla wszystkich produktów, w tym głównie dla chleba.

Tradycyjna jakość firmy HEIN, rzemieślnicza rzetelność
i najwyższej jakości materiały powodują, że piec StoneRoll
może być stosowany w każdej piekarni: zarówno jako
pojedynczy piec w małych rodzinnych piekarniach, jak również
jako piec szeregowy w dużych zakładach piekarniczych

Piece rurkowe wypiekają wyśmienite pieczywo, ale we
wszystkich piecach komorowych bardzo wymagający
fizycznie jest ich za- i rozładunek. To obniża wydajność.
W przypadku dużych instalacji niezbędne jest więc
wyposażenie pieców w automatyczny lub półautomatyczny
system załadunku HEIN SPIDER.

Gotowe ciasto wyrobione starannie i z troską przez mistrza
piekarniczego z najlepszych dodatków nie zasługuje na nic
lepszego jak wypieczenie go w idealnie dobranym piecu. Piec
Stoneroll stanowi ostatni element w procesie wypiekania
Państwa produktów i daje możliwość zachowania
rzemieślniczej jakości, dzięki której możecie Państwo
przekonać swoich klientów.

Czy możliwe było znalezienie lepszego rozwiązania niż
połączenie obu systemów?
Mimo technicznych niezgodności systemów inżynierowie
firmy HEIN podjęli próbę wyeliminowania wad obu typów
pieców i skutecznego połączenia wyłącznie ich zalet w nowy
piec hybrydowy.
Niewielka powierzchnia zabudowy oraz prosta obsługa
pieców obrotowych w połączeniu z łagodnym ciepłem
promieniowania i ogromnym magazynem ciepła pieca
komorowego rurkowego dała doskonały rezultat:
piec StoneRoll.
Można wypiekać w nim pieczywo takie "jak dawniej": chrupkie
na zewnątrz, soczyste wewnątrz, dobrze wypieczone,
z delikatnie spękaną skórką, dobrym miąższem i wspaniałym
połyskiem. Wsad za wsadem w takiej samej temperaturze dla
wszystkich produktów, na wózkach wypiekowych, przy niskich
kosztach energii i eksploatacji.

Piec rurkowy wózkowy STONEROLL z magazynem ciepła,
jest praktycznie rzecz biorąc perfekcyjną syntezą znanego
sprawdzonego sposobu wypiekania pieca komorowego
z magazynem ciepła UNIVERSAL oraz ergonomicznego
i posiadającego wiele zalet techniczno-użytkowych pieca
obrotowego LUXROTOR firmy Hein.

Piec STONEROLL firmy HEIN
Dla 2 lub 3 wózków

WIZJA:

Popularne wózki
piekarnicze
Zalety:

Turbo

Odlane w całości
monolityczne palenisko ceramiczne
= masywny magazyn energii

Sprawdzona technologia wypiekania
jak przy piecach rurkowych
= wydajne ciepło promieniowania
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REZULTAT:

125 LAT TECHNIKI PIEKARNICZEJ W JEDNYM PRODUKCIE!

OPIS SYSTEMU

KONSTRUKCJA

Nie można porównać nowego rodzaju systemu grzewczego
pieca StoneRoll z żadnym istniejącym systemem. Nową
metodą, ze specjalnej wysokiej jakości masy ogniotrwałej
odlewane jest serce pieca. Tworzy ono wraz z rurkami
pierścieniowymi monolityczne palenisko ceramiczne (MTF).

Klienci ponownie wyrazili życzenie wypiekania w piecu, który
łączy właściwości wypiekowe pieca rurkowego − z jego
łagodnym ciepłem i delikatnym sposobem wypiekania −
i korzystny sposób załadunku pieca obrotowego, a więc pieca
wózkowego.

Podobnie jak przy piecach rurkowych komorowych, gazy
spalinowe wytwarzane przez palniki olejowe i gazowe
podgrzewają rurki. W przypadku pieca StoneRoll gazy
spalinowe, napędzane dodatkowo przez mocne wentylatory,
cyrkulują przez pomysłowo zaprojektowany i genialnie prosty
system kanałowy (system odprowadzania gazów spalinowych).

Z koncepcji pieca Luxrotor przejęto największą część
sprawdzonej i dostarczonej już w tysiącach egzemplarzy
komory piekarniczej. Komora wypiekowa pieca StoneRoll
zbudowana jest paroszczelnie z wysokoodpornych termicznie
materiałów. W tylną ścianę komory wbudowane zostały rurki
pierścieniowe, swobodnie wystające do przodu, jako moduły
nośnika ciepła. Jeden szereg rurek pierścieniowych na każdy
poziom (ciepło górne i dolne) zapewnia równomierną wymianę
ciepła.

Dokładnie jak przy piecach komorowych firmy Hein, także
w przypadku pieca StoneRoll zastosowane zostały wyłącznie
ciągnione bezszwowo, wysokiej jakości rurki firmy
Mannesmann. Każda pojedyncza rurka sprawdzana jest nie
tylko w firmie Mannesmann, ale także po wykonaniu w firmie
HEIN pod ciśnieniem 500 barów.
Przegrzana para wodna (bez udziały pompy, więc nie
powodując hałasu) rozchodzi się po rurkach i regularnie
ogrzewa piec. Za równomierne rozdzielanie ciepła
odpowiadają wyłącznie prawa fizyki.
Aby spowodować łagodne mieszanie atmosfery pieca, można
włączyć turbodmuchawę. Przepływ powietrza jest tak
zaprojektowany, aby uniknąć wysuszania pieczywa, ale
pozwolić na powstanie chrupkiej skórki.
Dzięki sporej wadze monolitycznego paleniska ceramicznego
(MTF) piec StoneRoll posiada wyjątkowo duże możliwości
magazynowania ciepła. Można wypiekać wsad za wsadem
chleb i różnej wielkości bułki, chleb foremkowy i okrągły,
wyroby cukiernicze oraz ciastka. Pieczenie odbywa się bez
przerw, jedno po drugim tak często, jak tylko sobie Państwo
życzą.
Nowo opracowana instalacja do zaparowania podgrzewana
jest wyłącznie przez przepływające gazy spalinowe. Zapewnia
więc nie tylko dostarczanie miękkiej, nasyconej pary do komory
piekarniczej, ale także dzięki niskim wartościom emisji spalin
przyczynia się do ulepszonego bilansu energetycznego i tym
samym do zmniejszenia kosztów energii.
Poza panelem sterowania Touchmatic i palnikiem nie ma
w piecu StoneRoll skomplikowanych urządzeń technicznych
i elektronicznych: nie posiada zewnętrznego kotła, zaworów
regulacyjnych, pomp, skomplikowanego systemu sterowania
i ruchomych elementów. Dzięki temu unikają Państwo
wysokich kosztów eksploatacji.

DANE TECHNICZNE
PIEC STONEROLL FIRMY HEIN

Wymiary wózka: ilość x szerokość x długość (mm)
Ilość poziomów
Wymiary blachy wypiekowej max. (mm)
Ilość blach wypiekowych max.
2
Powierzchnia wypiekowa (m )
Wysokość pomiędzy poziomami (mm)
Wysokość użytkowa na poziom max. (mm)
Szerokość pieca + sterowanie (mm)
Głębokość pieca (mm)
Wysokość pieca (mm)

Aby para i ciepło pozostały tam, gdzie są potrzebne, a więc
w piecu, komora piekarnicza zamykana jest paroszczelnymi,
masywnymi drzwiami. Wyposażono je w specjalny bezpieczny
w eksploatacji mechanizm podnoszenia/opuszczania.
Z koncepcji pieca rurkowego komorowego przejęto to, co
najlepsze dla pieca StoneRoll: masywne palenisko i rurki
pierścieniowe. Palenisko umieszczone w piecu komorowym
w dolnym obszarze nie może być w takiej formie wykorzystane
w piecu StoneRoll. Zlokalizowano je zatem w tylnej części. Nie
jest murowane z cegieł ogniotrwałych, lecz odlane metodą
opracowaną przez firmę HEIN ze specjalnej, wysokiej jakości
masy ogniotrwałej. Wraz z rurkami pierścieniowymi
(połączonymi na stałe) tworzy ono serce pieca StoneRoll:
monolityczne palenisko ceramiczne (MTF). Pojemność, duży
ciężar oraz nowego rodzaju materiał tego niezwykłego
paleniska gwarantują wyjątkowe możliwości magazynowania
ciepła. Dzięki temu możliwe jest osiągnięcie krótszych czasów
wypiekania oraz niższych temperatur spalin.

Monolityczne palenisko ceramiczne
Palnik
Izolacja
Rurki pierścieniowe (ciepło górne i dolne)
Turbina cyrkulacyjna spalin
Wózek wypiekowy
Wysoko wydajna instalacja do zaparowania
System odciągu pary
Masywne drzwi ze stali szlachetnej
Okap odciągowy
Turbina cyrkulacyjna komory

Piec StoneRoll wyposażony jest w wysoko wydajną
instalację do zaparowania, która posiada wielką moc
w najprawdziwszym tego słowa znaczeniu. Przez
umieszczoną na piecu instalację do zaparowania
przepływają gazy spalinowe, z których pobiera ona energię
resztkową. Wysoka rezerwa ciepła, odpowiednia w każdym
czasie ilość mokrej i nasyconej pary, niskie temperatury
spalin oraz związane z tym niskie koszty energetyczne
stanowią główne cechy nowo opracowanej instalacji do
zaparowania.

WYPIEKANIE NA PŁYCIE CERAMICZNEJ
JAK W PIECU KOMOROWYM?
ŻADEN PROBLEM…

W komorze piekarniczej mieszczą się jeden za drugim 2 lub 3
(w zależności od modelu) wózki wypiekowe o wymiarze
blachy 60 x 80 cm ( 58 x78 cm) lub 60 x 100 cm (58 x 98 cm),
każdy z 7 lub 8 poziomami. Łatwe w obsłudze szybkozłącze
scala wózki wypiekowe, co umożliwia racjonalny i krótki
załadunek oraz rozładunek pieca StoneRoll.
Duży okap (montowany we wszystkich modelach)
z wydajnym wentylatorem umożliwia natychmiastowe
odciąganie ciepła i pary w trakcie za- i rozładunku. Okap
może być opcjonalnie wyposażony w wysokiej jakości
oświetlenie oraz duży wyświetlacz wskazujący temperaturę
pieczenia i pozostały czas wypiekania.
Piec StoneRoll został poddany wymagającym testom, aby
zapewnić, że dla całej palety produktów − począwszy od
wszystkich rodzajów bułek, poprzez wyroby cukiernicze,
chleb, delikatne chleby żytnie, aż po ciężkie wyroby
foremkowe − osiągnięty zostanie perfekcyjny rezultat
wypieku.

Wjeżdżający na 2 lub 3- krotną głębokość wózek z płytami
ceramicznymi* (A)
A jest podgrzewany pusty przez ok. 30 min.
Półwyroby układane są za pomocą wózka wyposażonego
w aparat załadowczy (B)
B na płytach ceramicznych.
Wózek wyposażony w aparat rozładowczy (C)
C umożliwia
równoczesne opróżnienie wszystkich 7 lub 8 poziomów*.
Jeśli pożądane jest ponowne wypiekanie z wózkami
i blachami wypiekowymi, wózek z płytami ceramicznymi
(A)
A wyciągany jest z pieca. Produkcja może przebiegać bez
przerw.
* w zależności od modelu pieca
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ZALETY PIECA:

Front, drzwi, okap, jak też wszystkie podzespoły, w przypadku
których ze względu na wysoką temperaturę i kwestie
higieniczne jest to właściwe i konieczne, wykonane są
oczywiście ze stali nierdzewnej. Wszystkie części elektryczne
i elektroniczne pochodzą wyłącznie od uznanych
producentów i podlegają ciągłej kontroli jakości.
Specjalistyczny system wentylacji oraz systemy
izolacyjne chronią elementy elektroniczne
i elektryczne przed oddziaływaniem gorąca, pyłu
i wilgoci.

ź wyśmienita jakość wypiekania dla całej
palety Państwa produktów,
ź uniwersalne zastosowanie,
ź wypiekanie wsad za wsadem przy zachowaniu tej
samej jakości wypieku,
ź delikatne pieczenie, także przy częściowym załadunku
i długim studzeniu,
ź superpara w pożądanej ilości, zawsze odpowiednio
nasycona i mokra,
ź idealna obróbka wysokiej jakości wyrobów i materiałów,
ź paroszczelne drzwi pieca ze sprawdzonym, bezpiecznym
w eksploatacji mechanizmem podnoszenia/opuszczania,
ź niska temperatura spalin i tym samym ekonomiczne
wykorzystanie energii źródłowej,
ź niskie straty ciepła dzięki zastosowaniu paleniska
ceramicznego oraz nowoczesnego systemu izolacyjnego,
ź serwis 24 h przez 365 dni w roku oraz części zamienne
w rozsądnej cenie,
ź niska awaryjność i niewielka liczba części zamiennych
dzięki„prostej” technologii wykonania.
Wyświetlacz w okapie odciągowym.

IZOLACJA CIEPLNA
Pożądane przez klientów możliwie najmniejsze wymiary zewnętrzne pieca w powiązaniu z jak największą przestrzenią
wypiekową pozostawiają niewiele miejsca na izolację cieplną. Dlatego firma HEIN, w ścisłej współpracy z najlepszymi
producentami wysokiej jakości materiałów termoizolacyjnych, opracowała nową izolację o konstrukcji przekładkowej.
Osiągnięto dzięki temu nie tylko dobrą izolacyjność cieplną, ale także zwrócono uwagę na aspekty ekologiczne. Podobnie jak
dotychczas, także w nowo opracowanym systemie izolacji zastosowano wyłącznie materiały, które nie stwarzają żadnego
zagrożenia dla zdrowia. Ma to swoje zalety w przypadku przenoszenia pieca, np. przy powiększaniu piekarni, przeprowadzce
lub odsprzedaży używanego pieca.
Wyśmienita izolacja cieplna obniża nie tylko temperaturę w piekarni, ale także wydatki na energię źródłową.

STEROWANIE
NOWE STEROWANIE BAKMATIC2
Piec StoneRoll oferowany jest z nowym seryjnym sterowaniem Bakmatic2.
Nowoczesny design połączony z nowymi pożytecznymi funkcjami, które są rzeczywiście wykorzystywane
przez piekarzy. Podobnie jak w myszkach komputerowych zastosowano system obsługiwanego jednym
palcem kółka, tzw. scrolla.
Wybrane wartości potwierdzane są poprzez naciśnięcie wbudowanego na środku scrolla przycisku. Struktura
menu sterowania Bakmatic2 jest tak zaprojektowana, aby poradzili sobie z nim także piekarze, którzy opanowali
technikę komputerową w podstawowym zakresie.
Praca ze sterowaniem jest ogromnie ułatwiona dzięki hartowanej, łatwej w pielęgnacji szybie frontowej, za
którą zamontowano duży wyświetlacz o naturalnych kolorach i rozdzielczości 320 × 240 pikseli oraz
inteligentnej jednostce obsługowej składającej się jedynie z kilku przycisków.
Sterowanie Bakmatic2 umożliwia w pełni automatyczną pracę pieca StoneRoll. Wszystkie funkcje takie
jak:temperatura, czas zaparowania, turbocyrkulacja powietrza, palnik, klapa zaparowania, klapa odciągu pary,
oświetlenie pieca oraz wentylator okapu można dowolnie programować w 42 konfiguracjach na każdy
program wypiekowy.
Do komunikacji zewnętrznej przeznaczonych zostało kilka interfejsów. Parametry pieca oraz jego ustawień
mogą być transferowane do drugiego komputera za pomocą pendrive'a oraz za pomocą pamięci zewnętrznej
z powrotem transferowane do komputera w piecu.

STEROWANIE ZA POMOCĄ
EKRANU DOTYKOWEGO
Na życzenie klienta, za dopłatą, piec Stoneroll może zostać
wyposażony w sterowanie z ekranem dotykowym - Touchmatic.
Od 2005 roku zostało ono zastosowane w setkach pieców
i okazało się bardzo trwałe i niezawodne. Nieprzypadkowo to
nowatorskie i pionierskie rozwiązanie firmy HEIN zostało
wyróżnione na targach SÜDBACK 2005 NAGRODĄ ZA
INNOWACJE „DBZ-TROPHY”.
Oprócz czasu startu nocnego, przebiegów temperaturowych,
czasu wypiekania, zaparowywania oraz odciągu pary,
sterowanie TOUCHMATIC firmy HEIN może
rejestrować wszystkie istotne parametry pieca
(dziennik aktywności). Ponadto włącza, zgodnie
z ustalonymi krokami programowymi,
turbodmuchawę cyrkulacyjną. Zapewnia ona,
uzupełniając łagodne i miękkie ciepło
promieniowania rurek pierścieniowych, ruchomą
atmosferę pieca. Dzięki temu uzyskiwany jest wysoki
stopień elastyczności dostosowany do wypiekanego
wyrobu.
Większa liczba pieców może wymieniać między sobą
parametry w sieci lub być sterowana i kontrolowana
decentralnie (np. za pomocą komputera PC lub pieca
skonfigurowanego jako piec główny „Master”).
Specjalnie opracowane procesy wypiekania mogą być
także wygodnie transferowane z pieca na piec bez
połączenia sieciowego − za pomocą pendrive'a.
Terminy serwisowania wyświetlane są automatycznie.

