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TECHNIKA CHŁODZENIA
I FERMENTACJI CIASTA
W dziedzinie technologii chłodzenia
i fermentacji możesz polegać
na znanej jakości Lillnord
Schładzanie kęsów ciasta nie polega na
poddaniu ich działaniu zimna. Przeciwnie,
trzeba od nich odprowadzić ciepło. Robi się to,
„przedmuchując” przez ich strukturę zimne
powietrze.
Ponieważ ciasto jest bardzo wrażliwe, trzeba
zastosować najwyższej jakości technikę i użyć
najlepszego systemu chłodzenia.
Jeśli te warunki nie zostaną spełnione, istnieje
ryzyko wysuszenia kęsów ciasta
i niejednorodności wyrobów. Dlatego aby
wybrać urządzenie chłodnicze optymalne ze
względu na jakość wyrobów w konkretnym
zastosowaniu, należy wziąć pod uwagę
wydajność, obieg powietrza, względną
wilgotność, a także układy sterowania oraz
kontroli procesu chłodzenia.
Dzięki zdobytemu doświadczeniu
i innowacyjnym rozwiązaniom Lillnord
nieustannie wyznacza nowe standardy
mrożenia i przechowywania kęsów ciasta.
Zapewniamy profesjonalne doradztwo, w tym
specjalistyczne analizy potrzeb, i indywidualne
rozwiązania dostosowane do wymagań Twojej
piekarni.
Dostarczamy najnowocześniejsze
wyposażenie dzięki naszemu ponad
35-letniemu doświadczeniu w zakresie
rozwoju i produkcji urządzeń do zamrażania
i garowania, zdobytemu w ścisłej współpracy
z piekarzami i dostawcami surowców na
całym świecie.
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SYSTEM CHŁODZENIA
I FERMENTACJI LILLNORD
PROGRAM FIRMY LILLNORD
• 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

(Komory zamrażalniczo - garownicze/ Freezer prover/ Gärunterbrecher)
(Komory chłodniczo - garownicze/ Retarder prover/ Gärverzögerer)

Korzyści dla Klienta:
- Wyroby po zakończonym procesie
garowania gotowe do wypieku od
wczesnych godzin rannych;
- Świeże pieczywo z pieca przez cały dzień;
- Możliwość produkcji dużego asortymentu
pieczywa;
- Przeniesienie godzin pracy z nocy na dzień;
- Lepszy rozwój substancji aromatycznych;
- Efektywne wykorzystanie urządzeń
produkcyjnych.

Zamrażanie, składowanie, rozmrażanie i garowanie

Zamrażanie

Normalnie
Normalnie

Składowanie

Rozmrażanie

(Komora zamrażalniczo garownicza/ Freezer prover/ Gärunterbrecher)
Jako idealne połączenie z wypiekiem w sklepie
firmowym lub punkcie wypiekowym proponujemy
Państwu komorę zamrażalniczo - garowniczą
na 1 - 2 wózki piekarnicze, której wydajność
chłodnicza jest zawsze dostosowana do Państwa
potrzeb. Urządzenie jest gotowe do pracy po
włączeniu do gniazdka.

(Komora garownicza/ Prover/ Gärraum)

Korzyści dla Klienta:
- Jednorodna jakość pieczywa;
- Elektromagnetyczne wytwarzanie pary;
- Łatwe w obsłudze sterowanie komputerowe;
- Oszczędność energii;
- Duża żywotność.

Normalnie

Garowanie
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WYKONANIE
STANDARDOWE:
1) Wnętrze komory ze stali nierdzewnej.
2) Podłoga wykonana z 3-milimetrowej stali
nierdzewnej w formie wanny
z zaokrągleniem wklęsłym, 22milimetrowa niezwilżalna wodą
polipropylenowa jednolita podłoga
z regulowanym ogrzewaniem (standard
w przypadku TopLine, opcjonalna dla
wszystkich pozostałych typów).
3) Potrójne, energooszczędne szyby
w drzwiach (opcjonalne w przypadku
LuxLine).
4) Wewnątrz i na zewnątrz nierdzewna
rurowa osłona zabezpieczająca przed
uderzeniami, (TopLine - SemiLine), osłona
zabezpieczająca przed uderzeniami z PVC
(LuxLine).
5) Zawiasy z mechanizmem podnoszenia
i opuszczania (opcjonalne w przypadku
LuxLine).
6) Przód ze stali nierdzewnej, typ Leinen.
7) Sterowanie komputerowe (DS lub
Touchmatic).

(Magazyny zamrażalnicze/ Freezer storage unit with SupraCooler/ Teiglagerfroster mit SupraCooler)
(Magazyny chłodnicze/ Cold storage unit/ Kühlzellen)

Korzyści dla Klienta:
- Jednorodna jakość pieczywa;
- Redukcja kosztów wynagrodzeń a co się
z tym wiąże redukcja kosztów produkcji;
- Zapewnienie zapasów na okres
przynajmniej tygodnia;
- Elastyczność przez cały tydzień;
- Racjonalna produkcja ciasta;
- Możliwość przeniesienia produkcji
z nocy na dzień.
ok.

wilg. wzgl.

Magazyn-zamrażalnik
Magazyn-chłodnia

Zamrażanie

Składowanie

(Półautomatyczne i automatyczne magazyny zamrażalnicze/ Half automatic unit and freezer storage/ Halbautomat und Teiglagerfroster)

Korzyści dla Klienta:
- Od rana w temperaturze +10 / +20°C kęsy
ciasta czekają gotowe do wypieku;
- Świeże pieczywo prosto z pieca przez cały
dzień;
- Możliwość produkcji różnego rodzaju ciast;
- Optymalne wykorzystanie godzin pracy;
- Lepszy rozwój substancji aromatycznych.

Zamrażanie, składowanie i rozmrażanie

Zamrażanie

Składowanie

Rozmrażanie
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KLIMAT W MAGAZYNIE
z tradycyjnym układem klimatyzacji
z termozaworem i system
SupraCooler Lillnord
- opatentowany system SupraCooler.
- Niezawodne, optymalne urządzenie
klimatyzacyjne dla Twoich wyrobów
piekarniczych z ok. 92-procentową wilgotnością
zarówno w fazie składowania, jak i zamrażania dzięki temu nie następuje wysuszenie
składowanych wyrobów piekarniczych w czasie
codziennego zamrażania nowych surowych
kęsów ciasta.
- Oszczędność energii

1) Klimat w magazynie z tradycyjnym
układem klimatyzacji z termozaworem
= wysuszanie ciasta;
2) Klimat w magazynie z SUPRACOOLER
= brak wysuszania ciasta;
3) Gęstość i wilgotność powietrza przy 760
mm słupa rtęci i według tabeli
temperatury punktu rosy;
4) Temperatura punktu rosy w °C;
5) Termozawór;
6) SupraCooler;
7) Ściana wyrównująca ciśnienie zapewnia
jednorodne zamrażanie i zapobiega
tworzeniu się oblodzenia w urządzeniu.

(Urządzenie do szokowego zamrażania/ Shock (blast) freezers/ Schockfroster)
Korzyści dla Klienta:
- szybkie i skuteczne zamrażanie dużych
ilości ciasta (wstępnie upieczonego lub
wstępnie zagarowanego);
- gwarancja niewysuszenia wyrobów;
- ukierunkowanie na ogólną poprawę
efektywności produkcji;
- bardziej efektywne wykorzystanie linii do
produkcji ciasta;
- jednorodna temperatura w następnym
magazynie-zamrażalniku.

Urządzenie do szokowego zamrażania

Zamrażanie szokowe

O zamrażaniu szokowym
W przypadku dużych i jednorodnych ilości ciasta,
czy to surowego, czy wstępnie garowanego, ważne
jest jak najszybsze osiągnięcie przez rdzeń
temperatury, przy której ustaje wszelka aktywność
drożdży. Gdy proces ten nie będzie wystarczająco
szybki i łagodny, wyroby ulegną uszkodzeniu i po
upieczeniu będą przypominać jednodniowe
pieczywo.
Zamrażanie szokowe wykonuje się odpowiednio do
wydajności linii produkcyjnej.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:
Automatyczny system transportu do
wszystkich typów wózków piekarniczych.

Urządzenie do półszokowego zamrażania
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WYPOSAŻENIE
DODATKOWE :

Akcesoria
do indywidualnych rozwiązań
1) Drzwi dla blach piekarniczych wbudowane
w ścianę panelową;
2) Drzwi przesuwne ręczne i automatyczne;
3) Podłoga z 3-milimetrowej stali nierdzewnej,
ogrzewana;
4) Podłoga z 3-milimetrowej stali nierdzewnej
w formie wanny z zaokrągleniem wklęsłym,
całkowicie spawane narożniki
i 22-milimetrowa niezwilżalna wodą
polipropylenowa lita podłoga z regulowanym
ogrzewaniem;
5) Rejestracja temperatury itp.;
6) Kurtyna powietrza do wszystkich typów drzwi;
7) Rurowa osłona zabezpieczająca przed
uderzeniami, ze stali nierdzewnej lub PCV
8) FlexBaker. Indywidualny wypiek wstępnie
garowanych kęsów ciasta w czasie od 1 do 10
godzin, a więc przez cały dzień.

(Komory zamrażalniczo - garownicze i Komory chłodniczo - garownicze do blach piekarniczych
Freezer prover and retarder prover/ Gärunterbrecher- und Gärverzögerschrank

Korzyści dla Klienta:
- Wyroby po zakończonym procesie garowania
gotowe do wypieku od rana;
- Przeniesienie produkcji z nocy na dzień;
- Korzystniejszy ze względu na koszty produkcji
rozkład obciążenia pracy w ciągu dnia;
- Lepszy rozwój substancji aromatycznych;
- Świeże pieczywo z pieca przez cały dzień;
- Minimalne wymagania co do powierzchni;
- Urządzenie gotowe do pracy po włączeniu do
gniazdka;
- Minimalny czas instalacji.

Normalnie
Normalnie

wilg. wzgl.
wilg. wzgl.

Regulowane szyny ślizgowe blach
piekarniczych: minimalny odstęp
między szynami − 3,75 cm.

Pedał do łatwego otwierania drzwi

(Agregat garowniczy/ Climator unit/ Gärraumklimagerät)

Korzyści dla Klienta:
- jednorodne garowanie i optymalna
jakość pieczywa;
- elektromagnetyczne wytwarzanie pary
− brak pary wtórnej;
- właściwy klimat z obiegiem powietrza;
- urządzenia mogą być przyłączone do
wspólnego sterowania, aby obsłużyć
komory garownicze od 1 m2 do 100 m2
lub większe;
- łatwa instalacja, urządzenie gotowe do
pracy po włączeniu do gniazdka.

Normalnie

wilg. wzgl.
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WYDAJNOŚĆ
CHŁODZENIA
Wydajności chłodzenia nie można określić
tylko na podstawie kW/HP m2/m3.
Ciasto jest bardzo wrażliwe, dlatego należy
wziąć pod uwagę również ilość ciasta,
kolejność produkcji i mieszankę kęsów
o różnej wadze.
Należy uwzględnić także temperaturę
otoczenia i powierzchnię roboczą parownika.

OBIEG POWIETRZA
Aby zapobiec wysuszeniu kęsów ciasta,
powietrze powinno być prowadzone przez nie
w sposób łagodny i jednorodny. Cel ten osiąga
się za pomocą obniżanego sufitu i płyt
rozprowadzających powietrze (ściana
wyrównująca ciśnienie).
Najistotniejsza jest jednak nasza 200stopniowa regulacja prędkości powietrza
i liczba wentylatorów. Rozsądniej jest
zainstalować wiele małych wentylatorów niż
jeden „turbo”.

WZGLĘDNA WILGOTNOŚĆ
Względna wilgotność zależy od różnicy
temperatury parownika i temperatury
urządzenia ( -t). Im mniejsza różnica
temperatur, tym większa jest wilgotność
względna.
Za pomocą SuperCooler możemy ustalić
minimalną różnicę − dlatego gwarantujemy
wilgotność względną o wartości 85−92%
przez cały czas, także w trakcie zamrażania.
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TO PAŃSTWO
SPRAWUJĄ KONTROLĘ!
Sterowanie komputerowe
System chłodzenia Lillnord pomaga Państwu
zarabiać pieniądze nawet podczas snu;
równie proste jest sterowanie pracą
urządzenia. Wszystkie potrzebne parametry
można ustawić kilkoma naciśnięciami
klawiszy. Wyraźny tekst na wyświetlaczu
potwierdza ustawienia.
Programy dzienne i tygodniowe są dostępne
w każdej chwili.

SYSTEM NADZORU SUPERVISION
Ten niezwykły i ekonomiczny system nadzoru
w najwyższym stopniu chroni przed przerwami
w produkcji i stratami finansowymi.

Zapewniamy najwyższą jakość
Państwa wyrobów
W centrum kontroli Lillnord (1) 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 błędami w obsłudze urządzenia, np.
„ktoś zapomniał zamknąć drzwi magazynuzamrażarki” (3), przeważnie wystarczy jeden
telefon na podany przez Państwa numer awaryjny.
W przypadku usterek elektrycznych otrzymają
Państwo wiadomość, że należy wezwać serwis
elektryczny. (3) W pozostałych przypadkach nasz
autoryzowany serwis chłodniczy usunie awarię
w szybkim czasie (4).

NADZÓR LILLNORD „SUPERVISION”

Śpij spokojnie! / Sleep well! / Schlafen Sie gut!
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SYSTEM MODUŁOWY
To więcej niż zwyczajne moduły!
Efektywny i elastyczny modułowy system
paneli o typowych rozmiarach umożliwia nam
równoczesną prefabrykację urządzeń
i oferowanie Klientom elastycznych rozwiązań,
dopasowanych do konkretnych wymagań
i miejsc.
Trudne warunki przestrzenne nie stanowią dla
nas problemu.
Naturalnie zestawiane urządzenia są również
produkowane standardowo w Lillnord A/S.
Nasze panele do urządzeń (izolacja o grubości
80 i 120 mm), produkowane jako konstrukcje
warstwowe, mają dużą zdolność izolacyjną
i zapewniają maksymalną neutralizację
temperatury otoczenia w piekarni, a przez to
utrzymują właściwą temperaturę wewnątrz
urządzenia.
Front i drzwi ze stali nierdzewnej - typu Leinen
- są standardem we wszystkich urządzeniach.
Mają solidną konstrukcję, która jest
wymagana w ruchliwych, nowoczesnych
piekarniach.
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ZALETY LILLNORD
Duża trwałość i ergonomia:
Zawsze gdy zwiększa się różnica temperatur,
skrapla się woda. Gdy ta różnica staje się
szczególnie duża, jak np. w przypadku różnicy
między temperaturą otoczenia i temperaturą
wewnątrz komory zamrażalniczo - garowniczej lub
magazynowej, natychmiast pojawia się ryzyko
przemrożenia. Dlatego nasze urządzenie (TopLine)
jest wyposażone w podłogę z automatycznym
grzaniem (s. 5). Całkowita grubość podłogi to tylko
25 mm. Z uwagi na niewielką grubość nie jest
konieczne kosztowne wkopywanie się w betonową
podłogę piekarni. Wystarczy rampa, przy użyciu
której wprowadzenie do środka wózków
piekarniczych odbędzie się bez większego wysiłku.
Rampa nie będzie również blokowała dróg
transportowych wewnątrz piekarni.

Higiena:
Nasza podłoga z 3-milimetrowej stali nierdzewnej
w formie wanny z zaokrągleniem wklęsłym
i całkowicie spawane narożniki umożliwiają szybkie
i łatwe czyszczenie urządzenia. Ogrzewanie
podłogowe zapobiega kondensacji.

SYSTEM PAROWY
Znany system parowy Lillnord
z elektromagnetycznym wytwarzaniem pary.
Wewnątrz zbiornika nie ma mechanicznych
i elektronicznych części, co zapewnia dużą
trwałość i stabilną pracę. Łatwy w obsłudze.
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CHRAKTERYSTYKA
Rewolucyjna technika chłodnicza
Innowacyjność oraz wsparcie
dla piekarni i dostawców surowców
na całym świecie, np.:

SUPRACOOLER LILLNORD
Jedyny na rynku system chłodniczy do składowania
kęsów ciasta ze 100-procentową sprawnością.
Stała wilgotność względna na poziomie 85−92%.
Nie powoduje wysuszenia kęsów ciasta.
Rozmrażanie zgodnie z potrzebami. Bardzo
ekonomiczny w działaniu.

Idealna regulacja (proporcjonalno-całkującoróżniczkująca), wyróżniona branżowymi
nagrodami.
Regulacja, która jest dostosowana do wymagań
technologicznych kęsów ciasta, steruje
równomiernie i z nieprawdopodobną dokładnością
poziomem wilgoci oraz gorącym i zimnym
powietrzem. Otrzymała prestiżową nagrodę „DBZIba-Trophy”, przyznaną przez niezależne jury za
wyróżniającą się innowacyjność w dziedzinie
techniki chłodniczej.

200-STOPNIOWA REGULACJA
PRĘDKOŚCI POWIETRZA
Urządzenia Lillnord są wyposażone w system
regulacji prędkości, który steruje dostawami
powietrza. Zwykłe systemy dostępne na rynku mają
2−3 prędkości. System Lillnord przyczynia się do
zmniejszenia kosztów energii, a także zapobiega
wysuszaniu ciasta i utracie jego właściwości.

WIELKOŚĆ URZĄDZEŃ
Zgodnie z życzeniami i potrzebami!

Height = Wysokość

PROGRAM FIRMY LILLNORD / PRODUCT RANGE / PRODUKTPALETTE
TECHNIKA CHŁODZENIA I FERMENTACJI / PROVING AND REFRIGERATION TECHNOLOGY / GÄR- UND KÄLTETECHNOLOGIE

• 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

• TopLine - SemiLine - LuxLine
Freezer prover - Retarder prover - Prover

• SupraLine - CoolLine
Freezer storage unit with SupraCooler and
92% humidity. Cold storage unit with high
humidity or dry cooling

• FlexLine
Half automatic unit and freezer storage
unit with SupraCooler and 92% humidity

• ShockLine - SemiShockLine
Shock (blast) freezers

• MiniLine - SemiMiniLine
Freezer prover and retarder provers for trays

• PG100
Plug-in climator unit

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

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

Guz Technika Piekarnicza Sp. z o.o.

www.guztech.com.pl

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

