Használati utasítás
KREM-50, KREM-100, KREM 150, KREM-200
típusú mézkrémesítőhöz és
KREM-50-F, KREM-100-F, KREM 150-F, KREM-200-F
típusú fűthető mézkrémesítőhöz

A berendezés leírása
A mézkrémesítő krémméz előállítására és különböző mézfajták összekeverésére alkalmas.
Két alapmodellt készítünk: fűtéssel és fűtés nélkül.

1. kép
Mézkrémesítőt
A fűthető típusoknál a mézet a duplafalú tartály falai közt áramló víz fűti fel. A vizet elektromos
ellenállás-fűtéssel melegítjük. A duplafalú tartály felső alsó részén lévő cső szolgál a fűtővíz
feltöltésre, és annak leeresztésére is. A fűtővíz hőmérséklete a fűtésszabályzóval 0-80 °C között
szabályozható.

A méz keverését egy kétszárnyú keverőlapát biztosítja. A keverőlapátot meghajtó motor a duplafalú
tartály tetejére van erősítve.

2. kép
Meghajtómotor a kétszárnyú keverőlapáttal
A mézet a tartály alsó részére szerelt csapon lehet leereszteni. A tartály alja a csap felé lejt.
A tartály, a keverőlapát és a leeresztő csap élelmiszeripari rozsdamentes acélból, az állvány, a
vízbetöltő cső rozsdamentes acélból készült.
A tartályt a megrendelő által kért magasságú állvánnyal gyártjuk.

3. kép
Fűtővíz és leeresztő csap

4. kép
Fűtővíz túlfolyó, nyomáseltávolító csonk

Műszaki adatok:
Tartály

Teljesítmény

Súly

KREM-50-F

50 Liter

1.300 W

40 kg

KREM-100-F

100 Liter

1.300 W

45 kg

KREM 150-F

150 Liter

2.250 W

50 kg

KREM-200-F

200 Liter

2.250 W

60 kg

Átmérő

Tartálymagasság

Üzembe helyezés
Töltse fel vízzel a tartály dupla falai közt található víztartályt a tartály alsó részén található csövön
keresztül.
Ezután csatlakoztassa a még kikapcsolt állapotban lévő berendezést a FI-relével ellátott hálózathoz.
Kapcsolja be a berendezést a főkapcsolóval.

1. Vészkikapcsoló
2. Fordulatszám beállító gomb
3. Indító/megállító gomb
4. Főkapcsoló

4. kép
Kapcsolótábla
Állítsa be a kívánt vízhőmérsékletet a fűtésszabályzó forgatógombjával majd fordítsa a
fűtéskapcsolót 0 állásból 1 állásba. Ezután várja meg, amíg a víz felmelegszik.

1. Fűtéskapcsoló
2. Forgatógomb a vízfűtés hőmérsékletének
beállítására.

5. kép
Fűtésszabályzó

Ha a fűtővíz elérte a kívánt hőmérsékletet, állítsa be a keverőlapátok kívánt forgási sebességét a
fordulatszám beállító gombbal.
A keverőlapátok forgási sebessége működés közben is változtatható.
A keverést a START/STOP feliratú piros billenő kapcsoló megnyomásával indíthatja el.

A méz keverése
Bekapcsolás után a keverőlapátok 15 percen keresztül működnek, aztán egy órán keresztül állnak.
Majd újabb 15 perces keverés következik, azután ismét egy órás állás. Ezt az folyamatot a
keverőlapátok START/STOP gombbal való kikapcsolásával lehet leállítani.
A gépet folyamatos keverésre beállítva is meglehet rendelni. Ebben az esetben a kívánt működési
időt a kereskedelemben is kapható, hálózathoz csatlakoztatható időkapcsolóval lehet beállítani.

A méz leeresztése
A méz leeresztésére a tartály alsórészén lévő leeresztő csap szolgál. A méz leeresztése alatt nem
célszerű kikapcsolni a fűtést.

Tisztítás
A tisztításhoz lekell venni a tetőt a motorral együtt, majd ki kell emelni a keverőlapátokat. A tartály
belső falának tisztítására forró vizet használjon, majd törölje szárazra egy ronggyal.

