Piec wózkowy
BONGARD Seria 4
w wersji gazowej, olejowej
lub elektrycznej
Piec z wózkiem obrotowym Serii 4
przeznaczony zarówno do cukierni jak
i piekarni jest oparty na technologiach
zapewniających prawdziwe korzyści

Kompaktowy
O wysokiej wydajności
Ekologiczny
Zapewnia odpowiedni i równomierny wypiek
Wielofunkcyjny nadaje się do piekarni i do cukierni
Łatwy w czyszczeniu i konserwacji
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Technologie
BONGARD Serii 4
ESG

(Egg Steam Generator)

Gwarancja obfitej i jednorodnej pary
Aparat zaparowania ESG opiera się na zasadzie ogromnej spoistości połączonej z optymalną skutecznością.
Aparat zaparowania, umieszczony w kanałach nawiewowych pieców Serii 4, składa się z połączonych jeden
z drugim modułów, aby stworzyć kolumnę 36 żeliwnych
elementów.
Takie wytwarzanie pary jest owocem długich badań.
Skuteczność modułów jest najpierw pobudzana komputerowo, aby ostatecznie przybrać formę zapewniającą
maksymalną powierzchnię wymiany wody w nagrzanym
w głębi parowniku.
Zabudowa pieców Serii 4 była brana pod uwagę od pierwszej chwili i pozwala na rozsądne zagospodarowanie.
Zaparowanie ESG jest bezpośrednio zintegrowane
w kanałach nawiewowych, w celu całkowitego przygotowania komory pieczenia na przyjęcie i rotację wózka.
Kiedy zachodzi potrzeba druga kolumna ESG może zostać
przewidziana w drugim nawiewie.
W celu skutecznego działania, żeliwne elementy zaparowania muszą być podgrzane do temperatury przynamniej
180°C, aby parować. Najmniej podgrzane części ESG mają
już temperaturę 180°C.
Jest to gwarancja odpowiedniej i szybko dostępnej do
pieczenia pary.

Kiedy ekonomia współgra
z ekologią Wszyscy korzystamy!
Wymiennik ciepła w piecach z wózkiem obrotowym Serii 4
stworzony został ku idei optymalizacji swoich wymiarów i wydajności.
Ta najważniejsza część pozwala dziś na znaczne
obniżenie temperatury ujścia spalin dzięki ulepszeniu
wymiany termicznej oraz odzyskowi wydzielanej energii,
aby wprowadzić ją ponownie do procesu pieczenia.
Znaczna ekonomia energii :
Gdy temperatura pieczenia wynosi 250 °C temperatura
spalin osiąga tylko 300 °C.
Wyraźne korzyści ekologiczne :
Obniżenie temperatury spalania, minimalizuje produkcję
szkodliwych gazów np. tlenków azotu zawartych również
w kwaśnych deszczach i wpływających na dziurę ozonową.

WAŻNE...
ESG posiada zastrzeżony patent europejski na
wyłączność Bongarda
ESG z ang. Egg steam
generator (Jajowaty
generator pary)

Aparat zaparowania ESG
standard składa się z 36
modułów ESG nałożonych, tj. 100 kg żeliwa.
Opcja ESG Plus z 72
modułów ESG nałożonych tj. 200 kg żeliwa.
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temperatura pieczenia
250 °C

Ergonomia
BONGARD Serii 4
Soft Flow
Delikatna i kontrolowana wentylacja

Ergonomia i higiena

Kontrola pływów powietrza pozwala na pogodzenie
jednorodności, skuteczności i delikatności wentylacji.

Komory pieczenia pieców Serii 4 zostały wykonane
w ten sposób, aby ułatwić czyszczenie i polepszyć
warunki higieny zgodnie z normami europejskimi.

Szczególna uwaga była położona na rysunek geometrii
systemu nawiewu, w którym 3 szczeliny rozciągają się
na całej wysokości komory. Taka specyfika pozwala na
rozpraszanie ciepłego powietrza na całej wysokości
komory powodując jednolite pieczenie.
Ciepłe powietrze przepływając powoli w komorze
pieczenia pozwala również otrzymać idealny wypiek.
Powietrze otacza zatem każdy produkt nie wysuszając go, ale pozwalając na lepszą konserwację i lepszy
rozrost.

Pieczenie lekkich produktów
nie stanowi już problemu
Nie bójcie się już piec lekkich produktów: dzięki
Soft Flow przybrania bezowe, kruszonka i cukier
lodowy pozostaną w miejscu na blachach.
Co więcej ani mąka ani cukier nie będą już fruwać
wewnątrz komory.

JEDNORODOŚĆ W PIECZENIU
JEST ZAPEWNIONA PRZEZ
ROTACJĘ WÓZKA JAK I PRZEZ
3 SZCZELINY NAWIEWU

Komora całkowicie zrobiona ze stali nierdzewnej (Inox)
bez zbędnych łączeń posiada strukturę higieniczną i gładką.
Zastosowanie nieperforowanej blachy i aparatów zaparowania schowanych w kanałach nawiewowych pozwalają
również ograniczyć zbieranie się resztek.
Taka sama procedura przyświecała pracom nad podłożem
komory, którego brzegi wynoszące 45° pozwalają na łatwy
dostęp do brudnych powierzchni.

Modularność i produkcja
8.64

8.64

8.64

Optymalizacja piekarni
W czasach, gdy każdy metr kwadratowy jest ważny do
wykorzystania, piece Serii 4 pozwolą Państwu ulepszyć
przestrzeń zapewniając maksymalną i optymalną
powierzchnię pieczenia
Dwustronnie mocowane piece olejowo-gazowe
Serii 4 mogą być instalowane w grupie lub w rogu piekarni

POWIETRZE
PRZEPŁYWA
POWOLI PRZEZ
KOMORĘ 8 m/s

Uchwyt drzwi i panel kontrolny są w standardzie
po lewej stronie.
Niemniej jednak mogą być odwrócone w momencie
zamawiania bez dodatkowych kosztów, aby odpowiadać
na wszystkie zmiany.
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Piec wózkowy
BONGARD Seria 4
w wersji gazowej, olejowej
lub elektrycznej
Charakterystyka ogólna
Wysokość / Szerokość / Głębokość
Głębokość przy otwartych drzwiach
Rozstaw drzwi
Powierzchnia na podłożu
Komora pieczenia
Wysokość użytkowa
Ø rotacji max.
Dopuszczalna waga całkowita na tacy

(na rysunku)
2790 mm
900 mm
2850 mm
1915 mm
1090 mm
300 kg

Charakterystyka energetyczna
Moc elektryczna
Silniki / Oświetlenie / Rotacja
Palnik olejowy lub gazowy
Lufty + inne
Całkowita
Ekstraktor (opcja)
Moc grzewcza (wskazana)
Podłączenie elektryczne
Średni wzrost temperatury
Maksymalna temperatura użytkowa pieca

1,83 kW
0,11 kW
0,06 kW
2,0 kW
0,12 kW
70 kW
400/230V TRI+N/50 Hz
10-12 °C/min
280 °C

Specyfikacja wewnetrzna
sztuki

poziomy

odległość

typ
wsporników

wymiary

powierzchnia
pieczenia

Bagietki 200g

144

18

88

8AL800

600x800 [mm]

9 [m2]

Bagietki 200g

152

19

88

8AL800

600x800 [mm]

9 [m2]

PRODUKT

Wymagany dostęp techniczny do górnej części pieca = 600mm
Wymagany dostęp techniczny do palnika i zespołów = 800mm
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