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Základné parametre
Modulárny systém slúži na spracovanie mlieka s výrobou syra.
V kontajneri je zabudovaná:
a) pracovná zóna
c) chladiaci box

1. Kontajner
Pevný skelet z galvanizovanej ocele
Opláštenie termoizolačný polyuretánový panel
Vnútorná strana stien v potravinárskej úprave
Podlaha izolovaná, z protišmykovej úprave
Hliníkové svietidlá s vyžarovaním proti hmyzu
Dvere a okná so sieťkami proti hmyzu
Rozmer: 2 440 x 12 192 x 2 890 mm

Modulárny systém na spracovanie mlieka



2. Elektrický kotol 300 l
Nádoba s trojitou stenou z nerezovej ocele.
Medzi stenami je el. vyhrievanie s vodným kúpeľom.
Je to vysokoefektívny systém
 - vodný kúpeľ je len 5 % celkovéhoobjemu

Vybavenie:
Riadiaci počítač so 4 technologickými programami
na riadenie tepelných procesov v automatickom režime.
Umožňuje aut. riadenie ohrevu, ochladzovania, stabi-
lizácie teploty.
Miešadlo s konštantnou rýchlosťou 22 ot/min.
Vypúšťací ventil na produkt
Veko
Výklopný systém na úplné vyprázdnenie.
Vodný okruh - obehové čerpadlo, exp. nádoba,
poistný ventil, výmenník tepla, vyhrievacie telesá.

Kapacita od 60 - 300l
Napájanie . 230 V alebo 3 x 400 V.
Príkon 15 kW.

3. Nástroje na prípravu syra
miešadlo
lýra
ručné miešadlo

4. Prepravný stôl
Rozmery 2 500 x 90 mm
Vyrobený z nerezovej ocele
Na 4 otočných kolieskach



5. Elektrické čerpadlo
Reverzné z nerezovej ocele
Kapacita 120 l/in
230 v, 1,1 kW.
Na nerezovom vozíku.

6. Sada foriem na sysr a tvaroh

7. Pracovný stôl so skrinkou 8. Drez so skrinkou
Vyrobený z nerezovej ocele Vyrobený z nerezovej ocele
Vnútorné poličky Vnútorné poličky

Umývadlo s odkvapkávačom

9. Závesná polica 10. Laminátová nádrž na nasolenie
Vyrobená z nerezovej ocele Kompletná s vrchnákom
Vnútorné poličky



11. Prenosný pH-meter
S puzdrom
pH sonda
teplotná sonda

12. Chladiaci box
Opláštený z PU panelov 80 mm
Chladničkové dvere
Chladiaca jednotka na 0/+4 °C
Odmrazovacia automatika zvonku

12. Elektrický rozvádzač
Kompletný rozvádzač na elektrickú výbavu
Celý kontajner sa pripojí jedným káblom

13. Rozvod vody
Celý kontajner sa pripojí jedným prívodom
30l bojler
dvojitý rozvod - teplá a studená voda

IČO: 31585906 Tel.: 00421 (0)48 418 80 78
IČ DPH: SK 2020453721 Fax: 00421 (0)48 418 80 34
Zapísaný: OR OS BB Odd. Sro, Vl. č. 1215/S www.atak.eu e-mail: atak@atak.eu


