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Dobří pekaři vždycky věděli, 
že o kvalitě jejich výrobků se 

již rozhoduje před pečením. Vy-
pozorovali, že ve správném ovlá-
dání teploty a vlhkosti  se skrývá 
daleko více potenciálu než jenom 
vyrovnávání pracovní doby.

Vědí také, že jenom ten, kdo umí 
nabídnout komplexní řešení, kdo 
ovládá kompletní klimati cké vý-
robní procesy v pekárně, ten, 
kdo sleduje všechny parametry, 
může u dílčích úseků dosahovat 
opti ma. Je jedno, jestli si vybere-
te standardizované komponenty 
nebo individuálně na míru dělaná 
zařízení – dříve nebo později při-
jdete k nám – do MIWE chlazení.

Chuť, která vychází 
z chlazení.

Mrazicí retardér 
– automat MIWE GVA 

(–20 °C do +40 °C)

► Snižuje náklady: přeložení noční 
směny na denní. Při začátku směny 
se může ihned péci. 

► Víceúčelový a fl exibilní díky vel-
kému teplotnímu spektru a extrém-
ně širokému panoramatu vlhkosti  
(98 % rF).

► Kynutí , oddálení kynutí , rychlé 
zchlazení nebo přerušení kynu-
tí  – MIWE GVA ovládá všechny 
klimati cké procesy v libovolném 
pořadí a ve volně volitelných 
časových úsecích. Každá libovolná 
výrobní křivka může být zobra-
zena a následována po minutě. 

► Reprodukční kvalita na nej-
vyšší úrovni : díky ovládání 
MIWE TC s dotykovým panelem 
je možné pohodlně nadefi novat 
až 8 programových úseků, kte-
ré se dají spolehlivě vyvolat. 

► U provedení s trojnásobnou 
šíří jsou vestavěny oboustranné 
řady výparníků pro rovnoměr-
ně upečené výrobky. Velkoryse 
dimenzované plochy výparníku 
jsou opti málně přizpůsobeny 
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teplotnímu rozsahu, použité kom-
presory jsou extrémně výkonné.

► Žádné časové proluky: aktivní 
systém zvlhčování dodává kdy-
koli a ihned dostupnou páru. 

► Patentovaný systém proudění 
vzduchu umožňuje – ve spoje-
ní s optimálním odmrazovacím 
a odtokovým vyhříváním – také 
trvalou funkci „frosten – zmraze-
ní“ a dlouhodobé skladování. 

► Více chuti: v každém progra-
movém segmentu se může zadat 
oddělené ovládání ventilátorů: 
to podporuje lepší enzymatický 
rozvoj a tím se zlepšuje chuť 
a objem.

► Vnitřní vybavení a podlaha 
ve tvaru vany ve snadno udržo-
vatelném hygienickém nerezu; 

► Energeticky úsporné: na všech 
stranách stejně silná průběžná 
izolace v tloušťce 80 mm nebo 
100 mm zabraňuje teplotním 
mostům a omezuje ztrátu energií.

Technické řešení

MIWE ovládá veškeré klimatic-
ké výrobní procesy v pekárně 
a může z těchto komplexních 
zkušeností nabídnout také kom-
plexní řešení, která jsou lepší 
než pouhá suma jednotlivých 
částí. 

Víme o mnoho detailech, který-
mi se dá mnohé ovlivnit. Právě 
proto mají naše chladící zařízení 
např. podlahy přizpůsobené 
pekařině, ochranná zábradlí 
a systém vedení vzduchu z hygi-
enických nerez elementů, které 
se na čištění nechají vyjmout 
jediným manévrem.  

Vezměte si třeba flexibilitu, 
kterou Vám náš koncept pone-

chává. Nejste nejenom vázáni
danými moduly, nýbrž můžete
dostat každý box v libovolné ve-
likosti. Tím optimálně využijete 
stávající prostor. 

Nebo MIWE podlaha ve tvaru 
vany, která se dá čistit velmi 
jednoduše, se dodává u mnoha 
komponentů v sériové výrobě, 
u všech ostatních samozřejmě 
jako volitelná opce za příplatek. 

Speciální, dvojitě ohýbaná pod-
lahová spára nezajišťuje jenom 
v našich chladících zařízeních 
lepší hygienické vlastnosti, nýbrž 

nabízí také daleko lepší ochranu
proti pronikající vlhkosti než
obvykle na sebe narážející pod-
lahové prvky. 

U MIWE se všeobecně stěny 
a podlahy z principu nelepí, 
nýbrž se spojují pomocí zámků 
přes exentrické uzávěry: výsled-
kem je lepší životnost, méně 
teplotních mostů a nižší 
provozní náklady. 

Bereme v úvahu nejenom 
dostatečnou odpařovací plo-
chu, nýbrž rovněž tak optimální 
odstup lamel u výparníku.

Hygienické podlahy ve tvaru vany, 
které jsou snadné na údržbu.

Dvojitě ohýbané podlahové spáry, 
které daleko před vlhkostí chrání 
daleko lépe než nejasně montova-
né podlahové desky.

Individuálně optimalizované 
odstupy lamel u výparníku

Chladící technika, která také umí 
komunikovat s Vašimi pecemi.



Ovládání

S ovládáním touchscreen MIWE TC vstupuje konečně 
do chladící techniky nejmodernější zobrazení poža-
dované a skutečné křivky, variabilní programování 
až 99 programů až po 8 segmentech jakož i výkon-
né zasíťování přes různá normalizovaná rozhraní.

Daleko důležitější pro Vás by měl být posun v kvalitě 
Vašich výrobků a netušená flexibilita při vedení těsta, 
která umožňuje toto inovativní ovládání s pohodl-
nou obsluhou. Jednotlivé fáze klimatizačních postupů 
(„programy“) nejsou u nového ovládání dány jako 
neměnná posloupná schémata. Nechají se dle libos-
ti kombinovat a dle potřeby (s výjimkou přerušení 
kynutí) také vícekrát během programu vyvolat. 

Nemusíte se také řídit předem danou teplotní / vlh-
kostní křivkou, naopak můžete skládat kombinace 
dle libosti a tím realizovat individuální vedení těsta 
a procesní posloupnost. Kombinace z klasických kon-
vekčních postupů s moderním využitím např. jemného 
zchlazení u „soft chilling“ jsou tímto kdykoliv možné.

Dodatečnou kvalitativní a – především při vysokých 
okolních teplotách – také energetickou optimalizaci do-
sáhnete s balíčkem energy-Paket (za příplatek), při kte-
rém se mohou kompresory nastavit plynule přes frek-
venční měnič. Pro kvalitu výrobku a spotřebu energie je 
rozhodující „Delta T“, tedy rozdíl teplot mezi místností 
a výrobky. Dá se s dosud netušenou precizností řídit, což 
se projevuje fundamentálně na kvalitě Vašich výrobků.

Díky velmi přesnému řízení se totiž nechá odvlhčení 
výrobků při zchlazování tak silně zredukovat, že do-
posud nutné běžné „opravné zvlhčování“ při ohřívání 
již vůbec není zapotřebí, protože ta požadovaná vlh-
kost při zchlazování jednoduše v klonkách zůstává. 

Také se vytváří méně vlhkosti ve formě ledu na vý-
parníku, takže se musí rozmrazovat méně častěji 
a v kratším čase, k tomu ještě inteligentní rozmrazo-
vací systém nepřetržitě kontroluje výkon výparníku.

Ještě jednou optimalizovaný proud chladiva umož-
ňuje mimo jiné daleko lepší využití výkonu
a tím ještě efektivnější použití energie.

Původní ovládání: zřetelné výkyvy 
skutečné vlhkostní křivky (modrá) 
a teplotní křivky (žlutá). Ostré plochy 
jsou zadané požadované hodnoty.

MIWE TC:
zřetelné zlepšení přiblížením 
skutečné a požadované křivky.

MIWE TC s balíčkem energy-Paket:
Požadovaná a skutečná teplotní 
a vlhkostní křivka se skoro překrývá.
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