
2016 © MIWE |   MIIWE  Innovationen Produktionsbacköfen  

Rotační pec MIWE roll-in e+ 3.0

MIWE makes baking simple
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Rotační pec
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Rotační pec

MIWE inovace ‚atmosférické pečení‘.

 autopilot pro konstantně lepší kvalitu

pečení
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MIWE roll-in e+ 3.0  |  Highlights

 zlepšení výsledku pečení

 lepší podmínky respektive kontrola

 procesní jistota

 osvědčené funkce MIWE roll-in
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MIWE roll-in e+ 3.0  |  teplotní čidlo jádra

MIWE teplotní čidlo jádra pro MIWE roll-in 3.0

 inovativní bezdrátové měření teploty jádra

 bezpečný přenos měřených hodnot i při otáčení vozíku

 Inovace jako novinka na trhu (za příplatek)

MIWE nabízí první teplotní čidlo pro rotační pec

 přednost před konkurencí se zásadním přínosem pro

pekaře!
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MIWE roll-in e+ 3.0  |  Teplotní čidlo jádra

 anténa v pečné komoře čidlo

(se 3 body měření, z nich je brán 

ohled pouze na nejchladnější!)

 předpoklad: dotykové ovládání 

MIWE TC
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MIWE roll-in e+ 3.0  |  teplotní čidlo jádra

 umístění čidla v horní třetině vozíku

 bezpečné a praktické uložení čidla v držáku na ovládacím

sloupku
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MIWE roll-in e+ 3.0  |  teplotní čidlo jádra

Použití teplotního čidla jádra

 cílené pečení s teplotou v jádře

transparentnost

 žlutý symbol ukazuje: aktivní

 je ukázána požadovaná teplota
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MIWE roll-in e+ 3.0  |  teplotní čidlo jádra

 Údaj o aktuální teplotě v jádře na displeji

 umožňuje neustálou kontrolu

momentální hodnota –údaj v Easy- a Profi-módu
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MIWE roll-in e+ 3.0  |  teplotní čidlo jádra

 akustický signál a textové hlášení při dosažení cílové teploty jádra:

Flexibilita

 Zákazník poté rozhodne, zda se má

pečný program ukončit nebo má

pokračovat

Teplota v jádře

Bylo dosaženo hodnoty 

uvedené v pečném

programu.
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MIWE roll-in e+ 3.0  |  teplotní čidlo jádra

 Použití a užitek:

 cílené pečení na teplotu jádra

 kontrola a dokumentace teploty jádra (procesní jistota!)

 jednodušší optimalizace pečných programů

 zvyšování kvality a jistota kvality

 Typické pečivo pro měření teploty jádra

 štoly

 koláče

 formové chleby

 volně ložené chleby
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MIWE roll-in e+ 3.0 |  ergonomicky přesvědčivá
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MIWE roll-in e+ 3.0 |  ergonomicky přesvědčivá

 Co usnadňuje život pekaře:

 10‘‘ dotykové ovládání MIWE TC se skleněným

displejem (za příplatek)

 optimální LED světla stavu v ovládacím sloupku a za

příplatek i v digestoři

 Zjednodušuje kontrolu procesu a ovládání:

 potenciálně lepší kvalita pečiva

 potenciálně méně vadných výrobků



2016 © MIWE |   MIIWE  Innovationen Produktionsbacköfen  

MIWE roll-in e+ 3.0 |  ergonomicky přesvědčivá až do detailu

 optimální osvětlení vnitřního prostoru pečné

komory:

 50 % více množství světla oproti předchozímu

modelu

 zjednodušuje kontrolu

magnetické pole k upevnění nože na ovládacím

sloupku
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MIWE roll-in e+ 3.0 |  ergonomicky inovativní ovládání dveří

MIWE Soft Close automatické zavírání dveří (za

příplatek)

 spolehlivé a bezpečné pneumatické zavírání

dveří

 otevírání pneumaticky přes displej

 pneumatické uzavírání

 Přednosti pro obsluhu

 použití menší síly

 komfortní především při častějším osazování

pece

 ergonomické průběhy procesu
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MIWE roll-in e+ 3.0 |  hygienické optimalizace

 Podlahovou konstrukci lze snadno čistit

 točna s kompletním zakrytím okrajů

 redukce spár

 hygienicky optimální konstrukce dveří

 bez šroubů

 rovné vnitřní plochy dveří bez rámu

 Přednosti pro zákazníky

 jistota (hygiena)

 úspora času a nákladů na čištění

zvyšuje potenciální hospodárnost

provozu
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MIWE roll-in e+ 3.0 |  osvědčené prvky

MIWE šamotová stěna nyní sériově!

 67 % více kapacity uložení tepla oproti

předchozímu modelu

 výhodná při pečení vozík za vozíkem s ohledem

na energii a kvalitu pečení

MIWE delta-baking (sériově)

 2 energetické stupně pro lepší výsledky pečení

 určeno především pro plundrové a jemné pečivo

 energeticky výhodné

MIWE air-control (patentováno) za příplatek

 jemná regulace množství vzduchu

 precizní přenášení tepla, excelentní křupavost

 redukovaná spotřeba energie

MIWE eco:wing (dostupná v určených zemích)

 uzavíratelná klapka ve spalinách

 redukovaná spotřeba energie
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MIWE Michael Wenz GmbH

Michael-Wenz-Straße 2-10

97450 Arnstein

Deutschland

Telefon +49 (09363) 680

Fax +49-(09363) 68 8400 

E-Mail contact@miwe.de


