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

AGREGAT GAROWNICZY
• 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
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Agregat garowniczy PG100
Optymalne rozwiązanie

Climator unit PG100
The optimum solution

Gärraumklimagerät PG100
Die beste Lösung

PL

Agregat garowniczy PG100
Zakres temperatury +20/+45°C
Wilgotność względna 60/95%

Climator unit PG100
Temperature range +20/+45°C
60/95% relative humidity

Gärraumklimagerät PG100
Temperaturbereich +20/+45°C
60/95% relative Feuchte

ZASADA DZIAŁANIA
Elektryczny wentylator umieszczony w górnej
czesci
˛ ´ kanalu zasysa powietrze transportowane
przez kanal. W tym czasie nastepuje
równiez˙
˛
zwiekszanie
temperatury i wilgotnosci
˛
´ powietrza.
Ogrzane i wilgotne powietrze wyprowadzane jest
przez przegrode˛ wylotowaą
˛ do komory
garowniczej. Zastosowana konstrukcja zapewnia
równomierne rozprowadzanie powietrza w czesci
˛´
górnej i dolnej.

JEDNOSTKI WIELKOWYMIAROWE
W przypadku wiekszych
˛
komór garowniczych
mozna
˙ korzystac´ z kilku agregatów polaczonych
˛
we wspólnie sterowany system. Przykladowo, dla
komory 15 m2 zaleca sie˛ zakup modelu PG102,
który mozna
eksploatowac´ w konfiguracji
˙
1 urzadzenia
glównego i 2 wspomagaja˛cych.
˛
Opcjonalnie, agregat PG100 dostarczany jest
w wersji o specjalnej wysokosci
´ dostosowanej do
wspólpracy z komorami posrednimi
i spiralnymi.
´

ZASTOSOWANIE
Agregat garowniczy Lillnord PG dostarczany jest
jako niezaleznie
˙ zasilane urzadzenie
˛
podlaczane
˛
˙ byc´ uzywane
˙
kablem do sieci, które moze
˛
w konfiguracji ze wszystkimi istniejacymi
˙ znajdowac´ sie˛
komorami. Agregat moze
˛
˛
wewnatrz
komory garowniczej lub poza nia.
Stosowany jest równiez˙ w komorach do
wyrastania ciasta i komorach spiralnych.
Jednostka jest umieszczana wewnatrz
˛ komory
jako standard, a na zewnatrz
˛ jako opcja.

Wielkosc
´´ obslugiwanej
komory
Pobór mocy, kW
Wymiary, mm netto
Wymiary przesylki, mm
Masa, netto/brutto
Napiecie
˛

wg potrzeb

´´
GWARANTOWANA JAKOSC
PIECZYWA
Agregat Lillnord gwarantuje optymalna˛ jakosc
´´
produkowanego pieczywa dzieki
˛ zachowaniu
stalych warunków garowania w istniejacych
˛
komorach. Izolowana pompa strumieniowa do
tloczenia pary z regulacja˛ przeplywu zapewnia
dokladne dawkowanie pary i brak ryzyka
przekroczenia parametrów.

UKŁAD STEROWANIA
Unikalna seria agregatów PG wyposazona
˙
jest
w reczny
termostat i humidostat do automatycznej
˛
kontroli temperatury i wilgotnosci
zgodnie
´
z precyzyjnymi nastawami. Dodatkowo, piekarze
moga˛ ustalac´ priorytet temperatury lub wilgotnosci
´
wybierajac
˛ ustawienia „próg 1/próg 2”. W wersji
standardowej, panel obslugi moze
˙ bycć
´ zdejmowany
i umieszczany poza komora.˛ W tym celu dostawa
obejmuje przewód sterowniczy o dl. 5 m.

´ EKONOMICZNE
KORZYSCI
Zastosowano sprawdzona˛ wytwornice˛ pary
Lillnord z ukladem elektromagnetycznym.
Zbiornik wytwornicy nie zawiera czesci
˛´
mechanicznych i elektronicznych, co znacznie
zwieksza
trwalosc
i zapewnia
˛
´ ´ urzadzenia
˛
stabilna˛ prace.
˛ Na dzialanie i trwalosc
´ ´ agregatu
nie wplywa jakosc
´ ´ wody (obecnosc
´ ´ jonów
wapnia, twardosc).
´ ´ Latwa konserwacja.

Termostat
Humidostat
Regulacja ilosci
´ pary
Elektroniczna wytwornica pary
Izolowana pompa strumieniowa pary

Zasilanie kablem sieciowym
Dodatkowy przewód
panelu obslugi (5 m)
Automatyczny zawór spustowy

Opcja / Option

Odbojnica

Opcja / Option

Termostat elektroniczny

Opcja / Option

Humidostat elektroniczny

Opcja / Option

