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TRADYCJA DOSKONAŁYCH WYPIEKÓW
HEIN UNIVERSAL PIEC RURKOWY
Z PALENISKIEM CERAMICZNYM
PIECZENIE JAK DAWNIEJ
„Dawniej to był chleb...” to często początek wielu rozmów
o jakości pieczywa. Odzwierciedlają one subiektywne
doznania klientów i tęsknoty za smakami i zapachami
z dzieciństwa. Ta opinia nie jest pozbawiona podstaw.
Masowa produkcja często nie jest najwyższej jakości.
Dlatego też wielu producentów pragnie sprostać
coraz większym wymaganiom klientów na bardzo
konkurencyjnym rynku.

Sama wiedza nie wystarczy,
trzeba jeszcze umieć ją stosować

Powrót do tradycji jest na to najlepszym sposobem.
Wysokiej jakości surowce, stare receptury, specjalne
metody prowadzenia i obróbki ciast to kierunek, który
przyjęły piekarnie rzemieślnicze w całej Europie. Tylko ta
strategia połączona z wysoka jakością przynosi sukces
rynkowy i finansowy.
Piece Hein Universal gwarantują wysoką jakość i smak
pieczywa jak z pieca ceramicznego. Odpowiadają wysokim
wymaganiom użytkowników.
Połączenie tradycyjnego systemu ogrzewania pieca
ceramiczno-rurkowego z nowoczesnym wykonaniem to
zadowolenie Państwa klientów, oszczędność energii
i satysfakcja z osiągnięcia wysokiej jakości produktów.
Ten cel dla firmy Hein jest priorytetem.

UNIVERSAL - GODNY SWEJ NAZWY
Upiecze każdy asortyment dokładnie wedle potrzeb,
bez problemu i przez długie lata.

NOWOCZESNA TECHNIKA W SŁUŻBIE TRADYCJI

TRADYCJA I INNOWACJA
Nowoczesny system załadowczo-wyładowczy
HEIN SPIDER do pieców rurkowych
HEIN UNIVERSAL gwarantuje
automatyzację produkcji.

Dolna część systemu rur grzewczych znajduje się
w ceramicznym palenisku. Są one napełnione odpowiednią
ilością wody. Za pomocą palnika ogrzewamy palenisko,
doprowadzając wodę do stanu wrzenia (222+222). Ciśnienie
pary przenosi ciepło bez dodatkowej pomocy w górne
części systemu rur i ogrzewa każdą z komór wypiekowych pieca.
Piece Universal są masywne (palenisko ceramiczne,
system rur) i tak np. piec 18 m2 waży ok. 10 t. Wynikiem
tego jest duża zdolność do magazynowania ciepła przez
piec i tym samym mniejszy koszt ponownego ogrzania go
do temperatury wypieku po skończonej produkcji.
Ceramiczne palenisko (22), nowa efektywna wytwornica
pary (22), masywne 22 mm płyty wypiekowe jak
w tradycyjnym piecu ceramicznym (22) oraz wysokie
komory wypiekowe. „Łagodna” temperatura i naturalna
turbulencja ciepła w komorze wypiekowej przekazywana
przez system rur grzewczych (22) są to zalety, które nie
mogą być obce każdemu piekarzowi.

UNIVERSAL
PROSTY I GENIALNY SYSTEM
Długoletnią i dobrą pracę pieca gwarantują zastosowane
materiały przy budowie pieca. Są to m.in. rury
Mannesmanna, których jakość sprawdzona jest pod
różnymi obciążeniami. Żywotność tego elementu pieca
tj. systemu rur grzewczych oblicza się na ponad 40 lat!
Rury te są łączone ze sobą specjalną techniką tworząc
grupę rur grzewczych (22).

Jeżeli macie Państwo dylemat jaki piec wybrać,
to pytajcie ponad 1000 zadowolonych posiadaczy
pieców Universal. Przedstawiciele firmy Hein wskażą
urządzenia pracujące w Waszym regionie.

Naturalne przeniesienie temperatury z paleniska
ceramicznego (22) poprzez system rur grzewczych (22) do
komory oraz zastosowanie specjalnych płyt wypiekowych
(22) gwarantuje wysoką jakość, śliczną skórkę i połysk.
Atmosfera panująca w komorze wypiekowej zapewni
długotrwałą świeżość i aromat.
Chleb pszenny, mieszany, razowy - bez chwili przerwy
„wsad za wsadem” - dla pieca Universal to żaden problem.
Na jednej komorze wypiekamy chleb na innej ciasteczka
francuskie.

Piec można zabudować z trzech stron. Cała obsługa
(palnik, wytwornica pary, sterowanie) znajduje się
w przedniej części pieca.
Konstrukcja pieca - zastosowanie paleniska ceramicznego
(22 ) oraz prostota jego działania powoduje, że Universal
zużywa do 40 % mniej energii niż piec cyklotermiczny.
Piec rurkowy z paleniskiem ceramicznym Hein Universal
obok podstawowej zalety jaką jest energooszczędność ma
inną dodatkową zaletę - niskie koszty obsługi i serwisu.
Jego budowę cechuje prostota. Piec nie posiada
dodatkowych pomp, turbin oraz innego skomplikowanego
osprzętu. Nie emituje również z tego powodu nadmiernego
hałasu w zakładzie produkcyjnym - zapewnia dzięki temu
cichą i komfortową pracę dla całej obsługi.

KONSTRUKCJA
Nad izolowanym paleniskiem ceramicznym znajduje się
system rur grzewczych. Każda komora posiada oddzielny
system rur do górnej i dolnej części komory.
Nowa efektywna wytwornica pary DT (22) rozgrzewa się
zarówno od paleniska ceramicznego jak i od gazów
pozostałych po spalaniu.
Wytwornica jest bardzo wydajna. Zapewnia wilgotną parę
przez długi okres pracy pieca.

Drzwi komór wypiekowych wykonane są ze stali
nierdzewnej i szkła hartowanego. Zapewniają szczelność,
estetykę, łatwy demontaż (opatentowany system)
i funkcjonalność. Ciepło i para pozostają w piecu czyli tam
gdzie powinny sie znajdować podczas wypieku.
Każda komora posiada zabezpieczenie specjalnym
zaworem bezpieczeństwa, który zadziała w przypadku
nadmiernego poziomu ciśnienia pary w komorze.
Gwarantuje to bezpieczeństwo i wygodę obsługi pieca.

Płyty wypiekowe
Wytwornica pary
System rur grzewczych
Palenisko ceramiczne
Palnik

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY PIECA UNIVERSAL:

Wysoka jakość wypieków, dłuższa świeżość
i aromat wypiekanego asortymentu

Niskie koszty eksploatacji (do 40 % energii mniej),
niska emisja spalin i małe straty ciepła

Elastyczne pieczenie bez szoku termicznego. Różny
asortyment można piec w tej samej temperaturze

Możliwość zabudowy pieca z 2 stron i z tyłu

Pieczenie wsad za wsadem

10 lat gwarancji na system rur grzewczych
10 lat gwarancji na palenisko ceramiczne

Bardzo wydajna wytwornica pary
Mocna, ergonomiczna konstrukcja

24 godzinny serwis przez 365 dni w roku

Do każdego pieca Universal firma Hein montuje
seryjnie duży i wydajny okap z wentylatorem
wyciągowym, pozwalający na szybki odbiór pary po
otwarciu drzwi komory wypiekowej.
Wyświetlacz temperatury i czasu wypieku umieszczony
w okapie (opcja) pozwala na stałą kontrolę i obserwację
procesu wypieku z miejsc oddalonych od pieca.

MNIEJSZA POWIERZCHNIA ZABUDOWY
PRZY ZACHOWANIU
POWIERZCHNI WYPIEKOWEJ

PERFEKCJA W PRODUKCJI PIECÓW

MATERIAŁY
Jak trudno wypiec chleb dobrej jakości i to każdego dnia
wiedzą tylko fachowcy - piekarze. Na wszystkie jego
właściwości ma wpływ wiele czynników, m.in. wysoka
jakość surowców. Rozumie to również firma Hein, która
stosuje tylko i wyłącznie materiały najwyższej jakości. Piec
jest dzięki temu bardzo wytrzymały, odporny na czynniki
zewnętrzne oraz duże obciążenia.
Stal nierdzewna, rury, blachy, profile, uszczelnienia są na
najwyższym światowym poziomie. Płyty wypiekowe
o grubości 22 mm wykonane są ze specjalnej mieszanki
ceramicznej i zamknięte w solidne ramy.
Sprawność energetyczna i stabilność jest w piecu Universal
optymalna. Warunki w jakich odbywa się wypiek powodują
powstawanie unikatowego mikroklimatu, który gwarantuje
smak, aromat i świeżość wypiekanego asortymentu.

BEZPIECZEŃSTWO
System rurowego ogrzewania pieca zapewnia bezpieczeństwo przy pracy. Połączenie poszczególnych elementów
konstrukcyjnych pieca i spawy systemu rur grzewczych
sprawdzane są na specjalnych urządzeniach diagnostycznych.
Bezpieczeństwo gwarantuje Państwu ponad 130 letnie
doświadczenie w budowie pieców, 10 letnia gwarancja na
pelnisko ceramiczne, 10 letnia gwarancja na system rur
grzewczych oraz bardzo długa żywotność pieców Hein.
To właśnie bezpieczeństwo, pewność i niezawodność jest
gwarancją Państwa sukcesu i wysokiej jakości wypieków.

PERFEKCJA W KAŻDYM DETALU OD PONAD 130 LAT

ETOMATIK: „PRZYJAZNY I INTELIGENTNY” PANEL STEROWNICZY
Universal jest seryjnie wyposażony w sterowanie komputerowe ETOMATIK - estetyczny i wygodny
panel sterowania z ekranem LCD i klawiaturą sensoryczną. Obsługa pieca jest prosta i łatwa.
Wystarczy ustawić temperaturę i czas wypieku. W przypadku awarii uzyskujemy informacje
o wszystkich błędach i zakłóceniach w procesie wypieku.

duży i czytelny ekran tekstowy LCD
prosta obsługa poprzez inteligentne menu w ekranie
możliwość zaprogramowania do 99 programów wypiekowych
możliwość zaprogramowania całego tygodnia pracy pieca
możliwość połączenia z siecią komputerową piekarni lub z grupą pieców
menu w języku polskim

NOWY DOTYKOWY PANEL STEROWANIA (OPCJA)
Opcjonalnie montowany system sterowania piecem HEIN
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, itp.
nowy system daje możliwość połączenia pieca w sieć z innymi
piecami czy też połączenia z siecią komputerową biura
piekarni. Nowy Touchmatic umożliwia użytkownikowi
wykorzystanie wszystkich zalet tkwiących w piecu i czyni go
elastycznym dla obsługi. Daje mu nowe możliwości
nadzorowania procesem produkcji, oszczędność czasu, energii
i surowców.

Wszystkie programy wpisane w jednym z pieców możemy
przenieść za pomocą USB ( pendrive ) na inne piece .
Obsługa pieca odbywa się poprzez duży 5” lub 8,4” kolorowy
ekran dotykowy z menu w języku polskim. Pozwala to na bardzo
dokładną i przejrzystą analizę 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 protokół danych z ewentualnymi
błędami czy awariami będzie udostępniony personelowi
technicznemu po zatwierdzeniu kodem PIN. System będzie
również informował o przeglądach technicznych.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
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PIEC RURKOWY HEIN UNIVERSAL - PRZYKŁADOWE REALIZACJE

Piece Universal, powierzchnia wypiekowa 2 x 15 m2, opcjonalnie wyposażone w komorę wyjezdną

Instalacja pieców Universal o łącznej powierzchni 150 m2
z automatycznym systemem załadowczo-wyładowczym Spider

Piec Universal , powierzchnia wypiekowa 12 m2 wraz z komorą garowniczą

Instalacja pieców Universal o łącznej powierzchni 310 m2 z automatycznym systemem załadowczo-wyładowczym Spider

SZEROKI ASORTYMENT PIECÓW UNIVERSAL „NA KAŻDĄ PIEKARNIĘ”
Piec Universal jest najmniejszym piecem rurkowym
z ceramicznym paleniskiem. Przykładowo, piec o szerokości komory 1,2 m ma szerokość zewnętrzną tylko 1,58 m,
piec o szerokości komory 1,8 m ma szerokość 2,18 m - daje
to nowe możliwości użytkownikowi oraz dużą oszczędność
miejsca w piekarni.
Piece wykonywane są w wersjach 3, 4, 5 i 6 komorowych
o szerokości komory 60, 120, 180, 240 cm i głębokości 160,
200, 240 cm. Daje to 48 modeli o powierzchni wypiekowej
od 3 m2 do 35 m2.

ERGONOMIA - ŁATWOŚĆ OBSŁUGI
Universal jest wygodny i przyjazny w użytkowaniu.
Załadunek i wyładunek asortymentu jest optymalny dzięki
odpowiedniej wysokości komór wypiekowych.
MOŻLIWOŚĆ MONTAŻU PIECA W CAŁOŚCI
Wymiana lub montaż pieca możliwe są w ciągu jednego
dnia. Piec może zostać zbudowany w fabryce i wysłany
w całości bezpośrednio do piekarni.
PIEC MOBILNY
Universal jest montowany na specjalnej płycie stalowej
dzięki czemy można go przesuwać. W przypadku
konieczności jego przeniesienia możliwe jest jego
przemieszczanie na specjalnych rolkach.
JEST KOMPAKTOWY
Piec Universal ma kompaktową konstrukcję. Obsługa pieca
odbywa się od frontu. Może on być zabudowany z trzech stron.

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
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