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Su Karıştırma ve Dozajlama Cihazı

Özellikler
Su karıştırma ve dozajlama cihazı, sıcak, soğuk ve buzlu suyu karıştırarak istenen sıcaklığı ayarlar ve hamur  
yoğurma kabına önceden belirtilmiş su miktarını ilave eder.  
Su miktarı ve sıcaklığı +/- tuşları ve onluk sayı takımı üzerinden kolayca ve hızlı ayarlanabilir. Sıcaklık değişimleri  
dijital kontrol termometresi üzerinden 0,1 °C’lik bir hassasiyetle okunabilir. İlk ve küçük miktarlardan (5 lt. ve üzeri) 
başlayarak bile +/- 1 °C’lik sıcaklık kesinliği elde edilebilir. Tam otomatik buzlu su işletimi için gerekli tüm donanımlar 
hazırdır. Dozajlama işleminin başlangıcında bir soğutma cihazının pompası doğrudan kontrol edilir.  
Teknik gereksinimler WP Su Soğutma Cihazı WKA’da verilmiştir.

Avantajlar
bilgisayar kontrollü yıkama suyu optimizasyonu
–  düşük yıkama suyu sarfiyatı, çevre dostu
WP Reçete bellek kartı için su geçirmez yuva
–  tüm önemli bilgilerin veri yedekleme kaydı
programlama engeli için anahtarlı şalter
–  yetkisiz reçete/parametre değişimi mümkün değil
aydınlatılmış ve kolayca okunabilen büyük harf/rakamlı LCD grafik gösterge
–  iyi okunabilen ekran göstergesi
V24-NET’ ve ‘Local-Net’ isimli WP yazılım protokollerini destekleyen veri arayüzü (RS 232 C)
–  WMD’nin uzaktan yönetimi için açık arayüz
otomatik buzlu su değişim birimi
–  dozajlamada zaman tasarrufu
dört yoğurma makinesi için gece zamanlayıcısı
–  dozajlamada zaman tasarrufu; geceden hazırlanmış ilk hamur şarjı sabahleyin henüz su  

ile doldurulmuş olabilir
harici dozajlamayı başlatmak için özel bağlantı
–  reçete numarası ve dozimat kontrolü sayesinde %-miktar senkronlaştırması saye 

sinde zaman tasarrufu
küçük miktarda soğuk, sıcak veya buzlu suyun ek dozajlanması ayrı bir  
tuş üzerinden gerçekleşir
–  zamandan tasarruf
150 ayrı su dökme reçetesinin programlanması
–  tek ekran sayfasında düzenli reçete verileri gösterimi
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WMD 153 WMD 162

STB 152 EWM 162

Ebatlar (B x H x T) mm 460 × 572 × 235 460 × 572 × 255 1.000 × 700 × 180

Bağlantılar Su R 1” (veya müşteri tarafında 3/4”’e düşürülmüş) R 1/2“, R 3/4“ ve R 1” mümkündür

elektrikli 100 VA, 230 V / 50 Hz 500 VA, 230 V / 50 Hz

Performans verileri Hamur kapasite aralığı 5 – 999 l 80 – 999 l

Çalışma yöntemi

Çalışma modları
 Otomatik – otomatik dozajlama
 –  Reçete numarasını ayarlayın
 –  Start düğmesine basın 
 –  bitti
 Manüel– manüel dozajlama
 –  Su miktarını ayarlayın
 –  Su sıcaklığını ayarlayın
 –  Start düğmesine basın 
 –  bitti
 Ek dozajlama
  Küçük miktarda soğuk, sıcak veya buzlu suyun ek dozajlanması  

ayrı bir tuş üzerinden gerçekleşir. Dozajlanan miktar gösterilir.

150 ayrı su dökme reçetesinin programlanması mümkün
–  sıcaklık ayar değeri
–  miktar ayar değeri
–  reçete adı
–  yoğurma makinesi numarası
–  yoğurma makinesi başlatılsın mı (evet/hayır)
–  standart olarak anahtarlı şalter ile kilitlenebilir

Donanım
–  buzlu su işletimi
–  gece başlatma zamanlayıcısı
–  4 yoğurma makinesi için kontrol tertibatı
–  dozimat ile birleştirilebilir (un dozajlaması için bilgisayar kontrolü)
–  ağızlık ve boru havalandırmalı 2,5 m’lik ek hortum dahil (sadece WMD 162’de)
–  STB 152 kontrol ve kullanım birimi ve harici su mekaniği EWM 162 ile birlikte

Seçenekler
–  açılabilen teleskopik tahliye
–  ek hortum
–  EWM 152 - su dökme dozajlaması için komple su mekaniği, beyaz plastik kapak dahil
–  birden fazla çekme yeri için elektrikli şalter tertibatı
–  reçete kayıt bellek kartı
–  veri şebekesi ile birleşme olanağı
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