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INTRODUCERE

Acest material a fost creat ca rezultat in cadrul Programului Erasmus + - Parteneriat
Strategic  proiect  Nr:  2017-1-RO01-KA202-037394  cu  titlul  « BRUTARI  MAI  BINE
PREGĂTITI PENTRU O PIAȚĂ EUROPEANĂ» co-finanțat  de  Programul Erasmus+ al
Uniunii Europene. 

In zilele  noastre tehnologia s-a schimbat  atât  de mult  încât,  indiferent  in ce fel  de
brutarie intrati, una italiana, greceasca sau turceasca, sunt aproape absolut la fel. Există mai
multe  producatori  de  echipamente  de  panificație  in  Europa  și  toate  brutăriile  cumpara
echipamentele lor de la ei. Pe de altă parte, formarea în domeniul panificatiei nu s-a schimbat
în toate țările europene și prin formarea ne gandim la noi programe de invatare si metodele,
capitole  si  planurile  de  învățământ  dar  și  formarea  formatorilor.  Potrivit  brutăriilor  și
producatorilor de echipamente de panificatie, patiserilor din brutării de azi este nevoie de mai
multe  abilități  și competențe IT, deoarece cea mai mare parte din munca se face de către
mașini, care au nevoie să știe cum să funcționeze. Cu aceeași problemă se confruntă partenerii
noștri din Letonia și Slovenia.

In  acest  proiect  dorim  să  îmbunătățească  curriculumul  existent  pentru  calificarea
brutari și în special partea care se referă la echipamentul utilizat în domeniul panificatiei.

Metodologia i  se adresează formatorilor care predau curs de calificare profesională
pentru brutari.

Am ales de echipamente moderne cele mai comune utilizate în toate țările partenere,
le-am descris pe scurt,  am pus câteva instrucțiuni de bază pentru utilizarea acestora și am
menționat regulile de siguranță, care sunt foarte importante.

La această activitate au participat toate organizațiile partenere din cadrul proiectului
nostru:
• Asociatia socio-Culturala "Sfantul Ioan Botezatorul", Berbesti România;
• Akhisar Halk Egitim Merkezi ve Aksam Sanat Okulu, Turcia;
• SIA „Manteifels projekti„, Letonia;
• EURELATIONS GEIE, Italia;
• Ariadne, Grecia;
• Ljudska univerza Zavod za izobrazevanje odraslih în mladine Lendava, Slovenia;
• SC TECHNOG SRL, Sibiu, România.
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MANUAL DE UTILIZARE PENTRU ECHIPAMENTE

NUMELE ECHIPAMENTE: SILOZ

DESCRIERE: 

Silozurile sunt utilizate pentru depozitarea pentru făină.

Principalele componente ale instalației pentru depozitarea, transportul 
pneumatic și dozare sunt:

1. DEPOZITARE: Făină este încărcată în silozurile de depozitare. Ar putea fi în
aer liber sau în interior și din diferite materiale: fibra de sticla, tesatura,
oțel inoxidabil etc. Flour este pompată cu compresor din camion la siloz
printr-un furtun flexibil detașabil și o conductă de încărcare fixă  montate
pe siloz.

2. EXTRAGEREA PRODUS DIN silozul: Fundul silozului dispune de o circulară
secțiune vibratoare pâlnie de extracție fixată la siloz, astfel  încât să nu
vibrațiile sunt transmise structurii (banda tesatura sau similar). 

3. TRANSPORT: O linie de transport pneumatic este format din supape, țevi și
compresor.  Legăturile  pipe-to-pipe  și  pipe-to-bend  sunt  realizate  prin
intermediul unor manșoane special construite care asigură etanșeitate la
apă.  Compresorul  generează  un  volum  de  aer  și  presiune  /  vacuum
adecvat  pentru  susținerea  și  transportarea  cantității  de  făină  dorită.
Produsul este transportat prin aspirare sau prin comprimare.

4. CANTARIRE SITĂ: Produsul este transportat prin oricare dintre cele două
metode  (extracția  sau  metoda  pneumatică)  la  buncăr  de  cântărire.
Buncărul are următoarele funcții:
- pentru a separa produsul este lăsat în interiorul buncărului de aer,
- pentru a cântări  produsul cu ajutorul  celulei  de încărcare și  va afișa

greutatea pe unitatea de control electronic,
- pentru descărcarea produsului pe mixer.
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Pitcure 1: siloz interior.

Pitcure 2: siloz în aer liber.

UTILIZARE DE BAZĂ:

Silozul este utilizat pentru stocarea de făină. Silozul este interconectat cu masina 
de dozare în sistem de dozare pentru toate materiile prime care vor fi folosite. 
Sistemul complet este pornirea sau oprirea cu comutatorul. Pe ecran, care este 
conectat la calculator, care reglează sistemul de dozare, trebuie să adăugați 
recepie. Procesul de dozare este total automatical.

CERINȚE DE SIGURANȚĂ:

În  cazul  în  care  acestea  nu  sunt  utilizate  și  întreținute  în  conformitate  cu
instrucțiunile  furnizate,  sau în cazul  unor intervenții  necorespunzătoare,  unele
dispozitive și mașini pot provoca daune grave persoanelor și a bunurilor, datorită
caracteristicilor lor electrice și mecanice. Este strict interzis să se lase oricărei
persoane neautorizate sau fără experiență sau a oricăror persoane în condiții de
sănătate precare atinge sau de a folosi mașinile și echipamentele descrise mai
sus.

În  timpul  funcționării,  unele  piese  de  mașini  sau  echipamente  electrice  sunt
supuse în mod inevitabil,  la tensiuni periculoase sau solicitări  mecanice. Orice
intervenții asupra lor sau în apropierea aceleiași trebuie să fie efectuate numai
de  un  personal  calificat,  care  trebuie  să  aibă,  de  asemenea,  o  cunoaștere
profundă cu privire la orice și toate instrucțiunile de service și reparații.
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NUME DE ECHIPAMENT: MASINA  DE DOZARE

DESCRIERE: 

Mașina de dozare este utilizată pentru dozarea altor materii prime cum ar fi sare, 
zahăr, diferite tipuri de aditivi, etc. Este conectat cu siloz și cu un sistem de 
dozare (computer). Materiile prime sunt în dozele și sunt parte a receptie. 
Dozarea altor materii prime este, de asemenea, automata.

Pitcure 3: Mașină de dozare

UTILIZARE DE BAZĂ:

Fiecare doză separată este umpluta cu materie primă. Aparatul de dozare este
conectat la sistemul de dozare (de asemenea, la siloz) și lucrează prin pornirea /
oprirea sistemului. Mașina de dozare trebuie sa fie calibrat o dată pe săptămână.
Mașina de asemenea cântăreste  materie primă pentru  a fi transportata  catre
mixer.

CERINȚE DE SIGURANȚĂ:

În  cazul  în  care  acestea  nu  sunt  utilizate  și  întreținute  în  conformitate  cu
instrucțiunile  furnizate,  sau în cazul  unor intervenții  necorespunzătoare,  unele
dispozitive și mașini pot provoca daune grave persoanelor și a bunurilor, datorită
caracteristicilor lor electrice și mecanice. Este strict interzis să se lase oricărei
persoane neautorizate sau fără experiență sau a oricăror persoane în condiții de
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sănătate precare atinge sau de a folosi mașinile și echipamentele descrise mai
jos.

În  timpul  funcționării,  unele  piese  de  mașini  sau  echipamente  electrice  sunt
supuse în mod inevitabil,  la tensiuni periculoase sau solicitări  mecanice. Orice
intervenții asupra lor sau în apropierea aceleiași trebuie să fie efectuate numai
de  un  personal  calificat,  care  trebuie  să  aibă,  de  asemenea,  o  cunoaștere
profundă cu privire la orice și toate instrucțiunile de service și reparații.

NUMELE ECHIPAMENTE: MIXER

DESCRIERE: 

Mixerul este utilizat pentru amestecarea ingrediente în aluat. Acesta bol include,
aparatul  de  amestecare  cu  panoul  de  control.  Panoul  de  control  este  utilizat
pentru selectarea vitezei și timpul de amestecare.

Imaginea 4: Mixer.

UTILIZARE DE BAZĂ:

Mixerul este folosit pentru prepararea unui aluat pentru pâine. Bolul mixer este
umplut cu materie primă și apă, conform rețetei. Apoi, vasul este conectat la
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aparatul de amestecare. Putem folosi și în mod automat mixer manuala. În cazul
în care utilizarea mixer este automatical,  atunci  vom trece numai puterea pe
butonul / off și începe (programul de amestecare este deja în calculator).

În cazul în care utilizarea mixerului este manuală, trebuie să utilizați panoul de
control pentru a adăuga instrucțiuni pentru amestecare. Avem nevoie pentru a
selecta viteza și timpul de amestecare. Dacă vrem, putem alege, de asemenea,
tipul  de  rotație.  Ar  putea  fi direcția  acelor  de  ceasornic.  Puteți  alege,  de
asemenea, între două viteze: mică și mare.

Pe panoul de control puteți anula oricând procesul de amestecare cu buton de
oprire de urgență.

CERINȚE DE SIGURANȚĂ:

În timpul de încărcare castron, este necesar să se ia măsurile de precauție pentru
a evita praful de făină în aer. Făină de praf este periculos pentru siguranța.

Se  recomandă  să  nu  pună  mâinile  și  alte  părți  ale  corpului  în  bol  în  timpul
procesului de amestecare.

În  cazul  în  care  acestea  nu  sunt  utilizate  și  întreținute  în  conformitate  cu
instrucțiunile  furnizate,  sau în cazul  unor intervenții  necorespunzătoare,  unele
dispozitive și mașini pot provoca daune grave persoanelor și a bunurilor, datorită
caracteristicilor lor electrice și mecanice. Este strict interzis să se lase oricărei
persoane neautorizate sau fără experiență sau a oricăror persoane în condiții de
sănătate precare atinge sau de a folosi mașinile și echipamentele descrise mai
jos.

În  timpul  funcționării,  unele  piese  de  mașini  sau  echipamente  electrice  sunt
supuse în mod inevitabil,  la tensiuni periculoase sau solicitări  mecanice. Orice
intervenții asupra lor sau în apropierea aceleiași trebuie să fie efectuate numai
de  un  personal  calificat,  care  trebuie  să  aibă,  de  asemenea,  o  cunoaștere
profundă cu privire la orice și toate instrucțiunile de service și reparații.
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NUME DE ECHIPAMENT: SEPARATOR VOLUMETRIC  DE ALUAT

DESCRIERE: 

Separator volumetric de aluat este masina care este folosita pentru cântărire și
tăiere aluat. Componentele de bază ale mașinii sunt:

1. baza,
2. Palnie pentru a pune aluatul să fie împărțită,
3. Unitate de vid și divizare (este o parte a metodei de cântărire și de tăiere),
4. Unitate pentru a măsura volumul aluatului  fiecărei  piese să fie produse

(aceasta poate fi reglată manual sau în mod motorizat)
5. Centura de ieșire 
6. Dispozitivul de distribuire.

Imaginea 5: Separator volumetric de aluat

UTILIZARE DE BAZĂ:

Mașini  „  Separator  volumetric  de  aluat  “  sunt  de  demarcație  destinate  a  fi
utilizate pentru a tăia aluatul și se cântărește fiecare bucată tăiată. Piesele sunt
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tăiate  autimatically  și  la  fel  de  cântărit.  Necesarul  de  ponderi  este  selectat
manual folosind unitatea nr 4 în imagine.

CERINȚE DE SIGURANȚĂ:

Utilizarea mașinii  trebuie să fie permisă doar personalului autorizat,  care sunt
experți  în utilizarea mașinii  pentru a face pâine și  /  sau produse de patiserie
aluaturi și, în orice caz, instruit în mod adecvat și instruit cu privire la utilizarea
corectă și în condiții de siguranță a mașinii, precum și după cum a informat cu
privire la riscurile reziduale, care sunt tipice pentru această mașină și informații
cu privire la modul de a elimina sau de a le reduce și mai mult.

Aparatul  este destinat să fie utilizat exclusiv de către profesioniști  și  de către
operatorii de experți. Mașina trebuie să fie utilizat de către un singur operator la
un moment dat. În orice caz, este responsabilitatea utilizatorului individual pentru
a identifica și  de a atribui persoanelor calificate să opereze mașină și în mod
corespunzător a le informa, le spună, și să le tren.

Se  recomandă  să  nu  pună  mâinile  și  alte  părți  ale  corpului  în  bol  în  timpul
procesului de amestecare.

În  cazul  în  care  acestea  nu  sunt  utilizate  și  întreținute  în  conformitate  cu
instrucțiunile  furnizate,  sau în cazul  unor intervenții  necorespunzătoare,  unele
dispozitive și mașini pot provoca daune grave persoanelor și a bunurilor, datorită
caracteristicilor lor electrice și mecanice. Este strict interzis să se lase oricărei
persoane neautorizate sau fără experiență sau a oricăror persoane în condiții de
sănătate precare atinge sau de a folosi mașinile și echipamentele descrise mai
jos.

În  timpul  funcționării,  unele  piese  de  mașini  sau  echipamente  electrice  sunt
supuse în mod inevitabil,  la tensiuni periculoase sau solicitări  mecanice. Orice
intervenții asupra lor sau în apropierea aceleiași trebuie să fie efectuate numai
de  un  personal  calificat,  care  trebuie  să  aibă,  de  asemenea,  o  cunoaștere
profundă cu privire la orice și toate instrucțiunile de service și reparații.

Când  aparatul  este  conectat  la  sursa  de  alimentare  (chiar  dacă  oprire),  este
absolut interzis să împingă în jos aluatul în buncăr manual;  acest lucru poate
duce în mod inevitabil la o expunere la un risc serios de amputarea unei părți a
corpului (mana, degete).
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NUMELE ECHIPAMENTE: FRAMANTATOR

DESCRIERE: 

Frământătorul de aluat este folosit pentru modelarea aluatului. Există două tipuri
de bază de MODELATORI:

a) lung - pentru formele lungi de pâine și
b) rotund - pentru formele rotunde de pâine.

Frământătorul de aluat lung conține:

1. Partea principală a frământătorul  de aluat sunt role – pentru a aplatiza
aluatul.

2. Ghidaje laterale individuale sau de grup - transforma aluatul într-o pâine.
3. Aspirator de praf de faina – previne lipirea aluatului pe banda de transport.
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Imaginea 6: Frământătorul de aluat lung.

Frământătorul de aluat rotund conține:

1. Partea principală a frământătorul de aluat este conul rotativ - conul pentru
modelarea aluatului în forme rotunde.

2. aspirator de praf de faina - previne lipirea aluatului pe conul rotativ.

Imagine 7: Frământătorul de aluat rotund.
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UTILIZARE DE BAZĂ:

Frământătorul primește  bucăți  de  aluat  din  meșterului  intermediar  și  le
modelează în cilindri gata pentru a fi plasate în tigăi. Există mai multe tipuri de
mașini de frezat, dar toate au patru funcții în comun: Foi, curling, de rulare și de
etanșare.  Aluatul  așa  cum  vine  de  meșterului  intermediar  este  un  sferoid
aplatizat;  prima funcție  a  frământătorul  de aluat  este  să  aplatiza  într-o  foaie
groasă,  de  obicei,  prin  intermediul  a  două  sau  mai  multe  perechi  de  role
consecutive, fiecare pereche reușind set mai strâns decât perechea precedând.
Aluatul este ondulată sub formă de foaie într-un cilindru liber printr-un set special
de rulouri sau printr-o pereche de curele panza. Spirala aluatului din cilindru nu
este aderente după părăsirea secțiunii ondulator, iar următoarea funcționare a
frământătorul  de  aluat  este  de  a  sigila  bucata  de  aluat,  permițându-i  să  se
extindă fără a se separa în straturi. Rolele Moulder convenționale cilindru aluat
între  o  tobă  mare  și  o  suprafață  netedă  placa  de  compresie  semicircular.
Clearance-ul  între  tambur  și  placa  este  redusă  treptat,  iar  aluatul,  în  mod
constant în contact cu ambele suprafețe, devine comprimată transversal.

Frământătorul de aluat poate fi pornit cu butonul on / off.

CERINȚE DE SIGURANȚĂ:

Utilizarea mașinii  trebuie să fie permisă doar personalului autorizat,  care sunt
experți  în utilizarea mașinii  pentru a face pâine și  /  sau produse de patiserie
aluaturi și, în orice caz, instruit în mod adecvat și instruit cu privire la utilizarea
corectă și în condiții de siguranță a mașinii, precum și după cum a informat cu
privire la riscurile reziduale, care sunt tipice pentru această mașină și informații
cu privire la modul de a elimina sau de a le reduce și mai mult.

În  timpul  funcționării,  unele  piese  de  mașini  sau  echipamente  electrice  sunt
supuse în mod inevitabil,  la tensiuni periculoase sau solicitări  mecanice. Orice
intervenții asupra lor sau în apropierea aceleiași trebuie să fie efectuate numai
de  un  personal  calificat,  care  trebuie  să  aibă,  de  asemenea,  o  cunoaștere
profundă cu privire la orice și toate instrucțiunile de service și reparații.

Mașina poate fi oprită imediat cu ajutorul butonului roșu cu fond galben de pe
panoul  de  control.  Ștergeți  orice  defecte  și  reporniți  aparatul  prin  rotirea
butonului roșu pentru oprire de urgență ¼ sensul acelor de ceasornic, care apoi
izvoare. Ulterior resetați aparatul prin apăsarea butonului galben. Apăsați butonul
verde pentru a porni mașina.

În cazul unei situații de urgență, cablul trebuie să fie acționat imediat, astfel încât
mașina  este  oprită.  Mașina  poate  fi repornita  prin  acționarea  comutatorului
acționat prin cablu, resetarea aparatului și apoi repornirea.
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NUME DE ECHIPAMENT: UNITATEA DE DOSPIRE

DESCRIERE: 

Unitatea de dospire este folosita pentru dospirea aluatului.

Unitatea de dospire constă, de obicei, din următoarele elemente: 

1. panouri de polistiren expandat,

2. bază din oțel inoxidabil,

3. stație electrică,

4. ventilator circulație a aerului ,
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5. evaporator și

6. Panou de control.

Imagine 8: Unitatea de dospire.

UTILIZARE DE BAZĂ:

Unitatea  de  dospire  este  o  cameră  de  încălzire  utilizata  în  coacere  care
încurajează  fermentarea  aluatului  prin  drojdie  prin  temperaturi  ridicate  și
umiditate  controlată.  Este  numita,  de  asemenea,  o  cutie  de  dospire,  cuptor
dospitor  sau  cabinet  dospitor.  Temperaturile  calde  cresc  activitatea  drojdiei,
având ca rezultat producerea crescută de dioxid de carbon și o mai mare, crește
mai repede. Aluatului este lasat să crească, înainte de coacere, dar poate fi, de
asemenea, utilizat pentru prima creștere sau fermentarea în vrac.

Set Higro-termostat atașat în interiorul celulei de dospire sau direct la controalele
unitare  climatice  încălzirea  aerului  (tija  de  încălzire)  și  generarea  umidității
(evaporator). Clima necesară și set de camera de dospire va fi menținută la un
nivel constant.  O suflantă flux transversal  la partea de jos a unității  climatice
circulă aerul din interiorul celulei de dospire. În cazul în care climatul necesar
este atins rafturi  încărcate cu aluat poate fi cu roți  în  celulă,  iar  procesul  de
dospire a început. Se scoate stativul din celulă atunci când aluatul este matur și
încărcați-l în cuptorul de coacere, dacă este necesar.

Dospirea este ultima etapă înainte de coacere a produselor. 
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Unitatea de dospire  este de asemenea echipata cu o oprire de urgență de pe
panoul de control, care urmează să fie activat în cazul unei defecțiuni posibile
sau eșec neașteptat. 

CERINȚE DE SIGURANȚĂ:

Înainte de a începe munca, asigurați-vă că știți cum să opriți mașina în caz de
urgență. Camera dispune de dispozitive de protecție împotriva siguranță activă și
pasivă  și  siguranța  operatorului  depinde  de  utilizarea  lor  corectă.  Aceste
dispozitive  nu  trebuie  să  fie  alterate  sau  dezactivate.  Acestea  trebuie  să  fie
întotdeauna  păstrate  într-o  stare  perfectă,  astfel  încât  să  se  garantează
siguranța.

Pentru  a  face  conexiunea  electrică  dintre  disjunctorul  și  celula  instalarea
comutatorului magnetotermic și diferențial pe peretele adiacent; caracteristicile
cablului  de  alimentare  și  comutatorul  de  alimentare  trebuie  să  fie  adecvate
pentru pereții mașinii. La pornirea mașinii verificați întotdeauna:

- conectarea corectă a fazelor 

- direcția corectă de rotație ventilatorului 

Instrumentele  și  toate  celelalte  componente  electrice  sunt  instalate  în  cazuri
închise, astfel încât să se prevină orice contact direct cu părțile sub tensiune.
Simbolul de energie electrică este afișat pe panoul de protecție.

Pericol de ardere! După deschiderea unității condiționare, suprafețele pot fi încă
fierbinte și poate provoca arsuri la atingerea lor!

Nu îndoiți lamela rolei suflantei

NUME DE ECHIPAMENT: CUPTOR CU RAFTURI

DESCRIERE: 

Stativul cuptorului este proiectat pentru coacerea diferitelor tipuri de produse și
este utilizat în magazin de coacere precum și operarea de producție.

Părți de bare cuptorului sunt:

1. hota de abur.
2. Arderea capacului camerei.
3. cărucior de coacere.
4. Ușa camerei de coacere.
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5. Panoul de operare.

Imagine 9: Cuptor cu rafturi.

UTILIZARE DE BAZĂ:

Cuptor cu rafturi oferă o eficiență sporită și flexibilitate chiar acolo, în magazinul
dvs. produse de panificație. Un cărucior de coacere vă permite să încărcați în
mod  convenabil  și  descărcarea  stivuite  tăvi  de  copt  într-o  singură  etapă  de
lucru, ceea ce face deosebit de ușor de manipulare. cuptoare Rack funcționează
pe principiul de convecție, cu alte cuvinte, pe baza de circulare a aerului cald.

Această  atmosferă  de coacere  circulant  este ideal  pentru  role  și  produse de
patiserie pliate. De asemenea, vă oferă opțiunea de coacere toate tipurile de
produse.

Produsele ce trebuie coapte sunt încălzite cu aer cald. In cuptoarele cu ulei și
încălzit cu gaz aerul cald este încălzit printr-un arzător cu aer forțat. Capacitatea
unității de încălzire este de așa natură încât cuptorul este adus la temperatura de
coacere în 20 -  30 de minute.  Temperatura scade ușor la deschiderea ușii  și
încărcarea cuptorului.

Aerul fierbinte curge prin fante reglabile mari distribuite pe înălțimea totală a
coacere în cuptor pe raftul de coacere rotativ încet.
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Generatorul de abur este poziționat în partea dreaptă a camerei de coacere și
este  accesibil  de  acolo.  Abur  curge  în  camera  de  coacere  prin  deschideri  în
partea dreaptă.  Apa pentru generatorul  de abur este alimentat de mai  sus și
controlat printr-un ventil electromagnetic.

Coacerea în raft cuptorul  este în mod automat.  Înainte de coacere trebuie să
setați programul de coacere pe panoul de control.

NORME DE SIGURANȚĂ:

Cuptorul este echipat cu un comutator de limitare a temperaturii de siguranță
care împiedică supraîncălzirea a cuptorului. În cazul unei defecțiuni, comutatorul
la 380 ° declanșează C și trebuie să fie deblocat manual. Înainte de deblocare,
deconectați  cuptorul  de  la  sursa  de  alimentare.  Suprapresiunea  generată  în
cuptor este evacuat printr-o conductă de evacuare suprapresiune. Un regulator
de presiune montat în spatele ventilatorului de circulație monitorizează circulația
aerului  în  interiorul  elementului  de încălzire. Un comutator  limită de ușă este
instalat  care se oprește încălzirea și  ventilatorul  de circulație atunci  când ușa
este deblocată. Atâta timp cât resturile ușilor închise cremaliera se rotește până
la atingerea poziției finale rack. Numai atunci se poate deschide ușa camerei de
coacere și rack îndepărtat. În cazul în care ușa cuptorului este deschisă în timp ce
Stativul este încă în mișcare, limitatorul de siguranță oprește imediat rotirea. Prin
urmare,  înțepenirea  mâinile  și  degetele  între  peretele  cuptorului  fierbinte  și
suportul  de placă turnantă  este  împiedicată.  Toate cuptoarele sunt izolate  cu
izolație termică de înaltă calitate între camera de coacere și placarea exterioară,
pentru a evita pierderile termice.

Înainte de a porni cuptorul, verificați toate conexiunile electrice cu șurub pentru
etanșeitate.

NUME DE ECHIPAMENT: LINIA RĂCIRE 

DESCRIERE: 
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Linia de răcire este folosită pentru răcirea produselor coapte. Este banda de 
transport de la cuptorul la stația de ambalare sau de feliere.

Imagine 10: Linia de racire.

UTILIZARE DE BAZĂ:

Acesta este utilizata numai pentru răcirea produselor. Liniile de răcire Pâine sunt 
conectate la comutatorul de alimentare electrică. Puteți selecta viteza de bandă 
de transport.

Linia de răcire este, de asemenea, conectata la cuptor și odată ce produsul iese 
din cuptor și ajunge la linia de racire, începe autamatically mișcare.

Produsele pot fi răcite în jos, de asemenea, pe cărucioare.

SIGURANȚĂ REGULAMENT:

În  cazul  în  care  acestea  nu  sunt  utilizate  și  întreținute  în  conformitate  cu
instrucțiunile  furnizate,  sau în cazul  unor intervenții  necorespunzătoare,  unele
dispozitive și mașini pot provoca daune grave persoanelor și a bunurilor, datorită
caracteristicilor lor electrice și mecanice. Este strict interzis să se lase oricărei
persoane neautorizate sau fără experiență sau a oricăror persoane în condiții de
sănătate precare atinge sau de a folosi mașinile și echipamentele descrise mai
jos.
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În  timpul  funcționării,  unele  piese  de  mașini  sau  echipamente  electrice  sunt
supuse în mod inevitabil,  la tensiuni periculoase sau solicitări  mecanice. Orice
intervenții asupra lor sau în apropierea aceleiași trebuie să fie efectuate numai
de  un  personal  calificat,  care  trebuie  să  aibă,  de  asemenea,  o  cunoaștere
profundă cu privire la orice și toate instrucțiunile de service și reparații.

NUMELE ECHIPAMENT: CONGELATOR ȘOC 
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DESCRIERE:

Congelator Shock este un dispozitiv de coborâre rapid a temperaturii produsului
introdus, fie în stare proaspătă sau prefierte menținând particularitățile sale pe
tot parcursul  depozitării.  Viteza la care se face refrigerare sau congelare este
fundamentală, deoarece va determina calitatea produsului.

Congelator șoc poate ajunge la -42 ° C și îngheață produsul foarte repede.

Frigidere standard nu au puterea și ventilație necesară pentru a absorbi rapid
căldura produsului. Timpul necesar ar fi de 18/20 ori mai mare, iar rezultatele vor
fi inadecvate în ceea ce privește calitatea produsului. De exemplu, o înghețare
lentă ar transforma apa din interiorul produselor în macro-cristale care, în timp ce
extinderea,  ar  rupe  structura  produselor  alimentare  și  a  înrăutăți  calitatea
caracteristicilor sale.

Brutării care livrează produse congelate au nevoie de astfel de echipamente.

UTILIZARE DE BAZĂ:

Panoul  de  control  este  pentru  setarea  necesară  a  tempreturii.  Temperatura
depinde de tipul și de mărimea produsului pe care urmează să înghețe.

Încărcarea congelatorului este manuală numai.

Când programul de congelare este terminat, produsul se duce la camerafrigider
de ambalarea (temperatura este de aproximativ 0 ° C - oameni lucrează acolo) și
apoi acesta trebuie depozitat la -18 ° C.

SIGURANȚĂ REGULAMENT:
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Aveți grijă să nu va închideti în interior.

Purtați mănuși în timpul lucrului cu tăvi care au fost deja congelate.

Congelatoare  nu  sunt  utilizate  pentru  depozitare,  acestea  sunt  doar  pentru
procesul de congelare temporizat.

În  timpul  funcționării,  unele  piese  de  mașini  sau  echipamente  electrice  sunt
supuse în mod inevitabil,  la tensiuni periculoase sau solicitări  mecanice. Orice
intervenții asupra lor sau în apropierea aceleiași trebuie să fie efectuate numai
de  un  personal  calificat,  care  trebuie  să  aibă,  de  asemenea,  o  cunoaștere
profundă cu privire la orice și toate instrucțiunile de service și reparații.

NUME DE ECHIPAMENT: APARAT DE FELIERE
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1. Aparat de feliere

DESCRIERE: 

După coacere pâinea este transportată pe linia de răcire (sau imediat după ce a 
fost răcit) la aparatul de feliere.

Mașina de tăiere este folosita pentru feliere pâinii în forme egale, de mai multe 
cuțite (15-24) cuțite.

Numărul de felii depinde de mărimea pâinii.

Încărcarea mașinii este manuala. Aparatul are buton de ON / OFF și comutator de
oprire de urgență.

UTILIZARE DE BAZĂ:
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Pâinea este încărcată în aparat manual.

Cuțitele sunt activate prin comutatorul în poziția ON.

După ce pâinea este feliata, acesta este preluata manual și transportata la 
mașina de ambalare.

SIGURANȚĂ REGULAMENT:

Ține-ți mâinile în afara mașinii.

Înainte de a începe orice reparație, serviciu sau lucrările de curățare, alimentarea
cu energie electrică trebuie să fie întreruptă prin oprirea comutatorului principal 
sau prin scoaterea fișei mașinii.

NUME DE ECHIPAMENT: APARAT DE AMBALARE
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DESCRIERE: 

Aparat de ambalare este conceput pentru a ambala în mod automat produsele
gata de transport  și  este conectat  la aparatul  de tăiere, uneori.  Acesta poate
avea, de asemenea, un senzor care spune aparatului dacă există orice produs pe
banda apoi activați  deschiderea pungii  în care este pusa pâinea.  După aceea
pungile sunt sigilate și transportate la navetele.

UTILIZARE DE BAZĂ:

Rola de film ar trebui să fie pusa în locul potrivit al mașinii.

Aparatul  de ambalare  este  operat  de către  panoul  de control,  care  stabilește
viteza și contorul de ambalare a pâinii. 

Ea are, de asemenea, ON / OFF butonul de oprire de urgență.

SIGURANȚĂ REGULAMENT:

Operatiunile de curățare și  ungere sunt necesare pentru o buna functionare a
mașinii.

• toate operațiunile de mentenanta, ungere, curățare etc., trebuie efectuate de
către personal calificat.

•  oprirea  alimentarii  electrice  (întrerupător  principal)  și  de  alimentare
pneumatice înainte de orice fel de manipulare sau de intervenție maintenence.
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„Sprijinul  Comisiei  Europene  pentru  producerea  acestei  publicații  nu  constituie  o

aprobare  a  conținutului,  care  reflectă  doar  punctele  de  vedere  ale  autorilor,  iar

Comisia  nu  poate  fi considerată  responsabilă  pentru  orice  utilizare  care  poate  fi

făcută din informațiile conținute de acestea.“
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