
Osvědčené počítačové ovládání peceTouch Control MIWE TC 

 

AUTOSTART PŘIPRAVEN       
(úterý ráno v 5:00) 

EASY MODUS (pro 
obsluhu) 

PROFI MODUS    (přes 
heslo - pro vedoucího) 

PROGRAMOVÁNÍ VŠECH 
KROKŮ 

NASTAVOVÁNÍ 
AUTOSTARTU 

 

Pro obsluhu, která neumí číst 

 

O tom, jak by mělo vypadat ideální 

ovládání pro pekařské pece,  se 

vede mnoho debat a je spoustu 

rozdílných názorů dle způsobů 

využití: zdatný pekař si přeje mít  

pokud možno  co nejvíce pečných 

parametrů, které je možno 

pohodlně a přesně nastavit  a  v 

 některých případech mít  možnost   

zasáhnout  ručně  do pečného 

programu. Běžný uživatel   

pekařské  pece   preferuje nejvíce, 

když  si  z pečných programů  může 

vybrat  ten odpovídající a vše 

ostatní může s důvěrou přenechat 

ovládání. 

Nové ovládání MIWE TC spojuje to 

nejlepší z obou představ do 

hygienicky přívětivého, proti 

vlhkosti chráněného ovládacího 

panelu postupně nahradilo 

dosavadní počítačové ovládání.

 

 

Hlavní přednosti 

 

 Nejjednodušší ovládání pomocí velkého dotykového displeje (úhlopříčka 7“, resp. 17,8 cm) 

 Extra velké START-STOP tlačítko velmi citlivé na dotek 

 Dostatečná rezerva: až 250 programů, každý až o 8 úsecích 

 Přesně to správné pro optimalizaci pečení:   

různé funkce zapařování a pečení se stoupající/klesající teplotou (teplotní křivka) 

 Větší přehled: grafické zobrazení pečných programů v „Profi“ modu 

 Rychlá informovanost: velké zobrazení zbývající doby pečení 

 Jasně daná práva uživatelů pomocí integrované uživatelské správy a oddělenému „Profi“ modu 

 Vlastní plánování:  možné manuální zásahy jak v „Easy“ tak i v „Profi“ modu i pouze manuální pečení ( např. pro 

testování nebo optimalizaci) 

 Hygienická nezávadnost: hladka přední strana bez vyčnívajících částí, chráněná proti vlhkosti 

 V moderním světe datových přenosů jako doma:  na přední straně umístěné rozhraní pro USB připojen a ethernet 

(standard), bluetooth nebo WLAN rozhranní (doplňkově) 

 Multimediálně vybavený: obrazový i zvykový výstup vašeho vlastního reklamního motivu (např. firemní logo) 

 Jistota do budoucnosti díky normovaným rozhraním a internímu MIWE programování 

 Údaje kdykoliv k dispozici: zabudovaná paměť s historií 40 dní (např. zapnutí pece, příprava k pečení, spuštění 

programu s označením programu a mnohem více) 

 


