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GİRİŞ

Bu  malzeme  içinde  sonucunda  yaratıldı  Erasmus  +  Programı  -  Stratejik  Ortaklık
projesi  Nr:  başlığıyla  2017-1-RO01-KA202-037394  «Daha  İyi  Fırıncılar  Hazır  İçin  Bir
Avrupa Market» Avrupa Birliği Erasmus + Programı tarafından ortaklaşa finanse.

Günümüzde teknoloji  o  kadar  hayır  girdiğiniz  unlu  madde,  İtalyan  bir,  Rum veya
Türk,  kesinlikle  aynı  görünmesini  değişti.  Orada  Avrupa'da  birçok  fırın  ekipmanları
manufactors  ve  tüm  pastaneler  onlardan  ekipmanlarını  satın.  Diğer  tarafta  fırın  alanında
eğitim  tüm  Avrupa  ülkelerinde  değişmedi  ve  ne  demek  müfredatı,  programı,  yöntemleri
eğiterek,  müfredat  bölümleri  ve  eğitmenlerin  eğitimi  içerirler.  işlerin  çoğunu  onlar  nasıl
çalıştırılacağını bilmek gerekir mashines, yapılır  çünkü pastaneler ve fırıncılık ekipmanları
manufactor göre, bugünün fırınlarda fırıncılar daha fazla BT becerileri ve yeterlikleri gerekir.
Aynı sorunla, Letonya ve Slovenya ortaklarımıza karşı karşıya

Bu projede biz fırıncılık alanında kullanılan ekipman anlamına gelir fırıncılar yeterlilik
ve özellikle bölümü için mevcut müfredat geliştirmek istiyoruz.

metodoloji fırıncıların kalifikasyonu için mesleki ders öğretmek eğitimcilere addresed
edilir.

Hepimiz ortak ülkelerde kullanılan  en yaygın modern ekipmanlar  dan seçti,  onlara
kısaca açıklanan onların kullanımı için bazı temel talimatları koymak ve çok önemli güvenlik
kurallarını, söz.

Bu İşte bizim projenin tüm ortak kuruluşları katıldı:
• Asociatia Sosyo-CulturalA "Sfantul Ioan Botezatorul", Berbesti Romanya;
• Akhisar Halk Eğitim Merkezi Akşam Sanat Okulu, Türkiye ettik;
• SIA "Manteifels projekti“, Letonya;
• EURELATIONS GEIE, İtalya;
• Ariadne, Yunanistan;
• Ljudska Univerza Zavod za izobrazevanje odraslih içinde mladine Lendava, Slovenya;
• SC TECHNOG SRL, Sibiu, Romanya.

MANUEL İÇİN EKİPMAN KULLANIMI

EKİPMAN ADI: SİLO
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AÇIKLAMA: 

silolar un depolama için kullanılır.

pnömatik, depolanması, taşınması ve verilmesi için bir tesisin ana bileşenleri 
şunlardır:

1. DEPOLAMA: Un depolama siloları yüklenir. vb fiberglas, kumaş, paslanmaz
çelik,  un  bir  sökülebilir,  bükülgen  bir  hortum yoluyla  siloya kamyondan
kompresörü ile pompalanır ve sabit bir yükleme borusu silosu monte: Bu
açık ya da kapalı ve farklı malzemelerden olabilir.

2. Silodan  ekstre,:  silo  alt  siloya tespit  ekstraksiyon  hoperin  titreşime tâbi
tutulmasını  dairesel  kesite  sahiptir,  böylece  herhangi  bir  titreşim  yapı
(kumaş bant ya da benzeri) iletilmesi için. 

3. PNÖMATİK  ULAŞIM:  bir  pnömatik  taşıma  hattı  valfler,  boru  ve
kompresörden  oluşur.  borusu-boru  ve  boru-için-yayı  bağlantıları  su
sızdırmazlığını  sağlayan  özel  olarak  imal  edilmiş  manşonlar  vasıtasıyla
yapılır. Kompresör desteklenmesi ve arzu edilen un miktarı taşınması için
uygun olan bir hava hacmi ve basınç / vakum oluşturur. Ürün emme veya
sıkıştırma yoluyla taşınır.

4. HAZNENİN TARTI:  Ürün ağırlığında huniye iki  yöntem (ayıklanması ya da
pnömatik  bir  yöntemle)  herhangi  birinin  içinden  taşınmaktadır.  Hopper
aşağıdaki işlevlere sahiptir:
- havadan huni içinde kalan ürünün ayrılması için,
- Yük  hücresi  vasıtasıyla  ürün  ağırlığında  ve  elektronik  kontrol  birimi

ağırlık görüntülemek için,
- karıştırıcı ürün tahliye eder.

Pitcure 1: Kapalı silo.
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Pitcure 2: Açık silo.

TEMEL KULLANIM:

Silo unlarımızın depolama için kullanılır. Silo kullanılacak olan tüm hammaddeler 
için dozaj sisteminde dozaj makinesi ile aracılığı edilir. komple sistem anahtarı ile 
açık veya kapalı dönüyor. doz rejimi tespit edilir bilgisayara bağlı ekran, üzerinde,
recepie eklemek gerekmez. dozlama işlemi tamamen otomatik olan.

GÜVENLİK GEREKSİNİMLERİ:

onlar sağlanan talimatlara uygun kullanıldıkça ve servis değilseniz, veya uygun
olmayan müdahaleler durumunda, bazı cihazlar ve makineler kendi elektrik ve
mekanik  özelliklerinden dolayı  insan  ve maddi  zarar,  neden olabilir.  Kesinlikle
izinsiz  veya  deneyimsiz  kişiler  veya  kötü  sağlık  koşullarında  herhangi  kişiler
dokunmayın  veya  makina  ve  cihazlar  yukarıda  açıklanan  kullanmasına  izin
yasaktır.

Çalışma sırasında, bazı makine parçaları  veya elektrikli ekipman tehlikeli voltaj
veya mekanik gerilimlere maruz kaçınılmaz bulunmaktadır. üzerlerinde veya aynı
zorunluluk yakınında herhangi müdahaleler aynı zamanda herhangi bir derin bilgi
ve  tüm  servis  ve  tamir  talimatlarını  sahip  olmalıdır,  sadece  uzman  personel
tarafından gerçekleştirilmelidir.
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EKİPMAN ADI: DOZAJ MAKİNESİ

AÇIKLAMA: 

dozlama makinesi katkı maddeleri vb silosu ve dozaj sistemi (bilgisayar) ile 
bağlantılı olan bir tuz, şeker, farklı tipte gibi diğer ham malzemeler dozaj 
kullanılır. hammadde dozlarda ve recepie bir parçasıdır. dozaj e diğer ham 
malzemeler de otomatiktir.

Pitcure 3: Dozaj makinesi

TEMEL KULLANIM:

Her biri ayrı bir doz ham madde ile doldurulur. dozlama makinesi (ayrıca siloya)
dozaj  sisteminin  bağlı  olduğu  ve  sistemin  kapalı  /  açılması  ile  çalışmaktadır.
dozlama  makinesi  haftada  bir  kalibre  edilmesi  gerekmektedir.  Makine  aynı
zamanda nakliye karıştırıcıya hammaddeyi tartılır.

GÜVENLİK GEREKSİNİMLERİ:

onlar sağlanan talimatlara uygun kullanıldıkça ve servis değilseniz, veya uygun
olmayan müdahaleler durumunda, bazı cihazlar ve makineler kendi elektrik ve
mekanik  özelliklerinden dolayı  insan  ve maddi  zarar,  neden olabilir.  Kesinlikle
izinsiz  veya  deneyimsiz  kişiler  veya  kötü  sağlık  koşullarında  herhangi  kişiler
dokunmayın  veya  makina  ve  cihazlar  aşağıda  açıklanan  kullanmasına  izin
yasaktır.

Çalışma sırasında, bazı makine parçaları  veya elektrikli ekipman tehlikeli voltaj
veya mekanik gerilimlere maruz kaçınılmaz bulunmaktadır. üzerlerinde veya aynı
zorunluluk yakınında herhangi müdahaleler aynı zamanda herhangi bir derin bilgi
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ve  tüm  servis  ve  tamir  talimatlarını  sahip  olmalıdır,  sadece  uzman  personel
tarafından gerçekleştirilmelidir.

EKİPMAN ADI: BATARYASI

AÇIKLAMA: 

Karıştırıcı hamur ingreedents karıştırılması için kullanılır. Bu kase, kontrol paneli
ile  karıştırma  makinesi  İçeriği.  Kontrol  paneli  karıştırma  bir  spped  ve  zamanı
seçmek için kullanılır.

Resim 4: Karıştırıcı.

TEMEL KULLANIM:

karıştırıcı ekmek için bir hamur hazırlamak için kullanılır. -mikser reçeteye göre,
ham madde ve su ile doldurulur. Sonra kase karıştırma makinesine bağlanır. Biz
manuel ve otomatik karıştırıcı kullanabilirsiniz. mikser kullanılması otomatik ise, o
zaman  sadece  (karıştırma  programı  bilgisayarda  zaten  var)  Açma  /  Kapama
düğmesi gücünü Açmak başlayın.

mikser kullanılması manuel ise, biz karıştırmak için talimat eklemek için kontrol
panelini kullanmanız gerekir. Biz hız ve karıştırma zamanını seçmek gerekir. Biz
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istiyorsak, aynı zamanda dönme türünü seçebilirsiniz. Bu saat yönünde veya tersi
yönde olabilir. Ayrıca iki hızları arasında seçim yapabilirsiniz: düşük ve en yüksek.

Kontrol panelinde her zaman acil durdurma düğmesi ile karıştırma işlemini iptal
edebilirsiniz.

GÜVENLİK GEREKSİNİMLERİ:

kase yükleme sırasında, havadaki un toz önlemek için önlem almak gereklidir. Un
toz güvenliği için tehlikelidir.

Karıştırma işlemi sırasında kapta eller ve diğer vücut parçaları koymak için değil
tavsiye edilir.

onlar sağlanan talimatlara uygun kullanıldıkça ve servis değilseniz, veya uygun
olmayan müdahaleler durumunda, bazı cihazlar ve makineler kendi elektrik ve
mekanik  özelliklerinden dolayı  insan  ve maddi  zarar,  neden olabilir.  Kesinlikle
izinsiz  veya  deneyimsiz  kişiler  veya  kötü  sağlık  koşullarında  herhangi  kişiler
dokunmayın  veya  makina  ve  cihazlar  aşağıda  açıklanan  kullanmasına  izin
yasaktır.

Çalışma sırasında, bazı makine parçaları  veya elektrikli ekipman tehlikeli voltaj
veya mekanik gerilimlere maruz kaçınılmaz bulunmaktadır. üzerlerinde veya aynı
zorunluluk yakınında herhangi müdahaleler aynı zamanda herhangi bir derin bilgi
ve  tüm  servis  ve  tamir  talimatlarını  sahip  olmalıdır,  sadece  uzman  personel
tarafından gerçekleştirilmelidir.
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EKİPMAN ADI: VOLÜMETRIK hamur bölücü

AÇIKLAMA: 

Hacimsel hamur bölücü tartma ve hamur kesmek için kullanılan bir makinedir.
makinesinin temel bileşenleri şunlardır:

1. baz,
2. Hooper, hamur bölünecek koymak
3. Vakum ve bölme birimi (tartım ve kesme yönteminin bir parçası olan),
4. Her  bir  parçanın  hamurun  hacmini  ölçmek  için  cihaz,  üretilecek  (yanı

manuel olarak veya motorlu şekilde ya kontrol edilebilir)
5. çıkış bandı ve
6. Cihazı dağıtarak un.

Resim 5: hacimsel hamur bölücü.

TEMEL KULLANIM:

“Volumetrik  Hamur ayıraç”  makineleri  hamur kesme ve kesilmiş  her  parçanın
tartmak için kullanılması amaçlanmıştır.  parçalar autimatically kesilmiş ve aynı
tartılır. Resimde 4 nr birimi kullanarak elle seçilir tartmak gerekli.

GÜVENLİK GEREKSİNİMLERİ:
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Makinenin kullanımı sadece her durumda, ekmek ve / veya pasta hamurları ve
yapımı  için  makine  kullanarak  uzman  olan  yetkili  personel,  izin  verilmelidir,
yeterince  yanı,  talimat  ve  makinenin  doğru  ve  güvenli  kullanımı  konusunda
eğitim ayrıca bunları ortadan kaldırmak veya azaltmak için nasıl Bu makinenin ve
bilginin tipik olan bakiye riskler hakkında bilgi sahibi olarak.

Makine  uzmanları  tarafından  ve  uzman  operatörler  tarafından  özel  olarak
kullanılacak  amaçlanmıştır.  Makine  bir  seferde  sadece  bir  operatör  tarafından
kullanılmalıdır. Her durumda, tespit ve makineyi işletmek ve yeterince kendilerine
talimat, onları  bilgilendirmek için nitelikli  kişileri  atamak ve onları  eğitmek için
bireysel kullanıcının sorumluluğu altındadır.

Karıştırma işlemi sırasında kapta eller ve diğer vücut parçaları koymak için değil
tavsiye edilir.

onlar sağlanan talimatlara uygun kullanıldıkça ve servis değilseniz, veya uygun
olmayan müdahaleler durumunda, bazı cihazlar ve makineler kendi elektrik ve
mekanik  özelliklerinden dolayı  insan  ve maddi  zarar,  neden olabilir.  Kesinlikle
izinsiz  veya  deneyimsiz  kişiler  veya  kötü  sağlık  koşullarında  herhangi  kişiler
dokunmayın  veya  makina  ve  cihazlar  aşağıda  açıklanan  kullanmasına  izin
yasaktır.

Çalışma sırasında, bazı makine parçaları  veya elektrikli ekipman tehlikeli voltaj
veya mekanik gerilimlere maruz kaçınılmaz bulunmaktadır. üzerlerinde veya aynı
zorunluluk yakınında herhangi müdahaleler aynı zamanda herhangi bir derin bilgi
ve  tüm  servis  ve  tamir  talimatlarını  sahip  olmalıdır,  sadece  uzman  personel
tarafından gerçekleştirilmelidir.

Makine güç kaynağı (hatta kapatma varsa) bağlandığında, kesinlikle elle hunisi
içine hamur aşağı itmek için yasaklanmıştır; Bu kaçınılmaz vücudun (el, parmak)
bir kısmını amputating ciddi bir riske maruz kalınmasına neden olabilir.
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EKİPMAN ADI: kalıpçı

AÇIKLAMA: 

şekil verme hamuru şekillendirmek için kullanılır. freze iki temel tipi vardır:

a) uzun şekil verme - ekmek uzun şekiller için ve
b) yuvarlak şekil verme - ekmek yuvarlak şekiller için.

uzun şekil verme içerir:

1. kalıplama  düzeneğinin  ana  parçası  silindirleri  vardır  -  onlar  hamuru
dümdüz.

2. Bireysel ya da grup yanal kılavuzları - bir somun Hamuru açın.
3. Un silgi - taşıma bandı üzerinde yapışmasını dışına hamur tutar.

Resim 6: Uzun kalıpçı.
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yuvarlak şekil verme içerir:

1. kalıplama  düzeneğinin  ana  parçası  döner  koni  -  koni  yuvarlak  şekiller
halinde hamur şekillendirmektedir.

2. Un silgi - dönen koni üzerine yapıştırmak dışarı hamur tutar.

Resim 7: Yuvarlak kalıpçı.

TEMEL KULLANIM:

kalıpçıara  madde prova gelen hamur parçaları  alır  ve  tavalara  yerleştirilmiştir
hazır  silindir  içine şekillendirir.  Orada freze çeşitli  türleri  vardır,  ama hepsinin
ortak dört işlevi vardır: maşası haddeleme ve mühürleme, oluklu sac. daha sonra
hamur,  ara  prova  gelir  olarak  düzleştirilmiş  bir  küremsi  olduğu;  kalıplama
düzeneğinin ilk işlev genellikle silindirlerin iki veya daha fazla birbirini takip eden
çiftleri vasıtasıyla, kalın bir tabaka halinde düzleştirin, her ardışık göz çiftinde -
Önceki çifti daha yakın bir şekilde ayarlanır. tabakalı hamur rulo özel bir dizi veya
kanvas kemer, bir çift gevşek silindire kıvrılır. silindir içinde hamur spiral kıvrık
bölümü ayrıldıktan sonra yapışık  değildir ve kalıplama düzeneğinin bir sonraki
işlem  katmanlar  halinde  ayırmadan  genişlemesini  sağlamak  için,  hamur
parçasının  yalıtılmasıdır.  Geleneksel  şekil  verme  rulo  bir  tambur  ve  arasında
hamur  silindir  yarı  dairesel  sıkıştırma  panosu  düz  yüzeyli.  tambur  ile  plaka
arasındaki Açıklık yavaş yavaş azalır ve hamur, sürekli her iki yüzeyi ile temas
halinde, çapraz sıkıştırılmış hale gelir.

kalıpçı düğmesi açık / kapalı ile değiştirilebilir.

GÜVENLİK GEREKSİNİMLERİ:

Makinenin kullanımı sadece her durumda, ekmek ve / veya pasta hamurları ve
yapımı  için  makine  kullanarak  uzman  olan  yetkili  personel,  izin  verilmelidir,
yeterince  yanı,  talimat  ve  makinenin  doğru  ve  güvenli  kullanımı  konusunda
eğitim ayrıca bunları ortadan kaldırmak veya azaltmak için nasıl Bu makinenin ve
bilginin tipik olan bakiye riskler hakkında bilgi sahibi olarak.
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Çalışma sırasında, bazı makine parçaları  veya elektrikli ekipman tehlikeli voltaj
veya mekanik gerilimlere maruz kaçınılmaz bulunmaktadır. üzerlerinde veya aynı
zorunluluk yakınında herhangi müdahaleler aynı zamanda herhangi bir derin bilgi
ve  tüm  servis  ve  tamir  talimatlarını  sahip  olmalıdır,  sadece  uzman  personel
tarafından gerçekleştirilmelidir.

Makine  kontrol  paneli  üzerinde  sarı  arka  kırmızı  düğmenin  yardımıyla  hemen
durdurulabilir.  herhangi  bir  hataları  temizleyin  ve  sonra  dışarı  yaylar  saat
yönünde çevirin ¼ kırmızı Acil Durdurma düğmesini çevirerek makineyi yeniden
başlatın.  Daha  sonra  sarı  düğmeye  basarak  makineyi  sıfırlayın.  makineyi
çalıştırmak için yeşil düğmeye basın.

anahtarlar  makinenin  etrafında  temin  edilebilir  Kablo  işletilmektedir.  Acil  bir
durumda,  kordon  derhal  makine  durdurulur  böylece  çalıştırılmalıdır.  Makine,
kablo  çalışan  anahtarı  tahrik  makinesi  sıfırlanması  ve  daha  sonra  yeniden
başlatarak yeniden başlatılabilir.
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EKİPMAN ADI: YALITIM CHAIMBER

AÇIKLAMA: 

geçirmezlik chaimber hamur yükseltmek için kullanılır.

YALITIM ODASI genellikle aşağıdaki parçalardan oluşmaktadır: 

1. köpük panelleri,

2. paslanmaz çelik taban,

3. Elektrik istasyonu

4. hava sirkülasyon fanı,

5. buharlaştırıcı ve

6. Kontrol paneli.
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Resim 8: Proofer.

TEMEL KULLANIM:

Bir  hamur  prova  bu  sıcak  sıcaklık  kontrollü  nem  yoluyla  maya  tarafından
hamurun  fermantasyon  teşvik  pişirme  kullanılan  ısıtıcı  bölmesidir.  Ayrıca  fırın
geçirmezlik veya kabine geçirmezlik, bir prova kutusu denir. sıcak sıcaklıklarda
artan karbondioksit üretimi ile sonuçlanan, maya aktivitesini arttıran bir yüksek,
daha  hızlı  yükselmektedir.  Hamur,  tipik  olarak  pişirmeden  önce  prova
yükselmeye izin verilir, ancak, aynı zamanda ilk artışa, veya toplu fermentasyon
için kullanılabilir.

iklim birimi ısıtır ve nemlilik ayar sıcaklığı ve nem parametrelerine göre yalıtkan
haznesi.  higro-termostat  geçirmezlik  hücre  içinde ya da doğrudan iklim birimi
kontrol  ısıtma  (ısıtma  çubuğu)  ve  nem  (evaporatör)  üretilmesi  de  eklenmiş.
Gerekli ve set prova odası iklimi sabit bir seviyede muhafaza edilecektir. iklim
makinenin  altındaki  bir  çapraz  akım  üfleme  geçirmezlik  hücre  içinde  hava
dolaşımı  sağlanır.  Gerekli  iklim  hücre  ve  başlamış  prova  sürecine  tekerlekli
olabilir  hamur  yüklü  raflar  elde  edildiğinde.  Hamur  olgun  ve  gerekirse  fırın
pişirme içine yüklemek olduğunda hücreden rafı çıkarın.

Prova ürünlerini pişirme öncesi son aşamadır. Ürün yeats ekmek ve yeats hamur
mayalamak için izin verilen unlu mamuller ise adımdır.

geçirmezlik haznesi ayrıca olası arıza veya beklenmeyen arıza durumunda aktive
edilmesi, kontrol panelindeki bir acil durdurma ile donatılmıştır. 

GÜVENLİK GEREKSİNİMLERİ:

işe  başlamadan  önce,  acil  bir  durumda  makineyi  durdurmak  için  nasıl
bildiğinizden emin olun.  geçirmezlik  haznesi  aktif  ve  pasif  güvenlik  cihazlarını
vardır  ve  operatörün  güvenliği  onların  doğru  kullanılmasına  bağlıdır.  Bu  tür
cihazlar üzerinde oynama veya devre dışı bırakılmamalıdır. Onlar her zaman çok
garanti güvenliğine olarak mükemmel durumda tutulmalıdır.

Devre kesici ve bitişik duvarda Manyetotermik anahtarı ve diferansiyel yükleme
hücresi  arasındaki  elektrik  bağlantısı  kurmak  için;  şalter  ve  güç  kaynağı
kablosunun  özellikleri  makinenin  duvarları  için  yeterli  olmalıdır.  Makine
çalıştırıldığında DAİMA kontrol edin:

- fazların doğru bağlantı 

- Fan doğru dönüş yönü 

aletleri  ve diğer tüm elektrik  bileşenleri  böylece gerilim altında parçalarla  her
türlü  DOĞRUDAN  temasını  önlemek  için  kapalı  durumlarda  yüklenir.  Elektrik
sembol koruma panelinde görüntülenir.

Yanan Tehlike! iklimlendirme ünitesi açtıktan sonra yüzeyler hala sıcak olabilir ve
bunları dokunurken yanıklara neden olabilir!

üfleyici silindirin lamel bükmeyin
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EKİPMAN ADI: raf fırın

AÇIKLAMA: 

raf fırın ürünleri çeşitli pişirme için tasarlanmıştır ve mağaza içi üretim işlemi hem
de pişirme için kullanılmaktadır.

rafın parçaları fırın şunlardır:

1. Buhar başlık.
2. Yanma odası kapağı.
3. Pişirme arabası.
4. kamara kapısını Kabartma.
5. Yönetim paneli.

Resim 9: fırın Rack.
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TEMEL KULLANIM:

Bir  raf  fırın  Unlu  mamuller  deposunda  orada  verimlilik  ve  esneklik  sağlar.
Pastacılıkla  arabası  rahatlıkla  yüklemek  ve  boşaltma  özellikle  kolay  taşıma
yapmak tek bir adımda bu pişirme tepsileri yığılı verir. Raf fırınlar, sıcak hava
sirkülasyonu bazında, başka bir deyişle, konveksiyon ilkesine göre çalışır.

Bu  sirkülasyon  pişirme  atmosfer  ideal  rulo  ve  katlanmış  hamur  işleri  için
uygundur. Aynı zamanda size ürünler her türlü pişirme seçeneği sunar.

Ürünler,  sıcak  hava  ile  ısıtılmaktadır  pişirilmek  üzere.  Petrol  ve  gaz  ısıtmalı
fırınlar, sıcak hava, bir tazyikli hava brülörü ile ısıtılır. - 30 dakika ısıtma biriminin
kapasitesi  fırın  20  pişirme  sıcaklığına  getirilir  şekildedir.  kapı  açma  ve  fırın
yüklenirken sıcaklık hafifçe düşer.

Sıcak  hava,  yavaş  yavaş  dönen  bir  pişirme  raf  üzerine  fırın  pişirme  toplam
yüksekliği üzerine dağıtılmış büyük ayarlanabilir yarıklar içinden akar.

Buhar  jeneratörü  pişirme  odasının  sağ  tarafında  konumlandırılmış  ve  oradan
erişilebilir. Buhar sağ tarafında açılan deliklerden içeriye pişirme haznesine akar.
Buhar jeneratörü su yukarıdan beslenir  ve bir  solenoid  valf  tarafından kontrol
edilir.

rafa  pişirme  fırını  otomatik  olarak.  pişirme  önce  kontrol  panelinde  pişirme
programını ayarlamak gerekir.

GÜVENLİK KURALLARI:

Fırın önler fırının aşırı ısınma bir güvenlik sıcaklık sınırı anahtarı ile donatılmıştır.
Bir  arıza  durumunda,  anahtar  380  °  C'de  gezileri  ve  elle  açılmalıdır.  kilidin
açılması önce, güç kaynağından gelen Fırını ayırın. Aşırı basınç, bir basınç tahliye
borusu yoluyla boşaltılır fırında üretilen. sirkülasyon fanı arkasına monte edilen
bir basınç kontrol cihazı, ısıtma elemanı içinde hava sirkülasyonu izler. Kapı kilitli
değilken  bir  kapı  limit  anahtarı  ısıtma  ve  sirkülasyon  fanı  kapalı  olan  hemen
durdurur yüklenir. Sürece kapı kapalı kalır gibi raf son konuma ulaşıncaya kadar
döner  şekilde  rafa.  Ancak  o  zaman  pişirme  haznesi  kapağı  açılabilir  ve  raf
kaldırıldı  olabilir.  raf  hala  hareket  ederken  fırın  kapağı  açılırsa,  güvenlik  limit
anahtarı hemen raf durur. Böylece, el ve sıcak fırın duvar ve döner levha desteği
arasında  parmakların  sıkışması  önlenir.  Tüm  fırınlar  pişirme  bölmesi  ve  ısı
kayıpları önlemek için, dış kaplama arasında, yüksek kaliteli ısı yalıtımı ile izole
edilmiştir.

Fırını başlamadan önce, sıkılığını tüm elektrik vidalı bağlantıları kontrol edin.
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EKİPMAN ADI: SOĞUTMA HATTI

AÇIKLAMA: 

Soğutma hattı pişmiş ürünlerin soğutma için kullanılır. Bu ambalaj veya dilimleme
istasyonu fırından taşıma kaseti.

Resim 10: çizgisini Soğutma.

TEMEL KULLANIM:

Sadece ürünlerin soğuma için kullanılır. Ekmek soğutma hatlarının elektrik 
anahtarına bağlanır. Sen taşıma bandı hızını seçebilirsiniz.

Soğutma hattı da fırın bağlanır ve ürün fırın dışarı çıkar ve hat ulaştığında, bu 
autamatically hareket etmeye başlar.
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Ürünler arabaları da soğutulabilir.

EMNİYET YÖNETMELİĞİ:

onlar sağlanan talimatlara uygun kullanıldıkça ve servis değilseniz, veya uygun
olmayan müdahaleler durumunda, bazı cihazlar ve makineler kendi elektrik ve
mekanik  özelliklerinden dolayı  insan  ve maddi  zarar,  neden olabilir.  Kesinlikle
izinsiz  veya  deneyimsiz  kişiler  veya  kötü  sağlık  koşullarında  herhangi  kişiler
dokunmayın  veya  makina  ve  cihazlar  aşağıda  açıklanan  kullanmasına  izin
yasaktır.

Çalışma sırasında, bazı makine parçaları  veya elektrikli ekipman tehlikeli voltaj
veya mekanik gerilimlere maruz kaçınılmaz bulunmaktadır. üzerlerinde veya aynı
zorunluluk yakınında herhangi müdahaleler aynı zamanda herhangi bir derin bilgi
ve  tüm  servis  ve  tamir  talimatlarını  sahip  olmalıdır,  sadece  uzman  personel
tarafından gerçekleştirilmelidir.
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EKİPMAN ADI: ŞOK DONDURUCU

AÇIKLAMA:

Şok  dondurucu  hızlı  bir  şekilde  taze  veya  depolama  çapında  özelliklerini
muhafaza pişirilmiş ön ya kişiye ürünün sıcaklığının düşürülmesi bir cihazdır. o
ürünlerinin  kalitelerine  belirleyecek  şekilde  hız  hangi  sürer  soğutma  veya
dondurma yer, esastır.

Şok dondurucu -42 ° C ulaşabilir ve çok hızlı bir şekilde ürünü donar.

Standart buzdolapları hızla ürünün ısıyı absorbe için gerekli güç ve havalandırma
yok.  Zaman  18/20  kat  daha  yüksek  olurdu  gerekli  ve  sonuçlar  ürün  kalitesi
açısından  yetersiz  kalır.  Örneğin,  bir  yavaş  dondurma  genişletirken,  yiyecek
yapısını  ve  kötüleşir  kalite  özellikleri  gözyaşı,  bu  makro-kristal  halinde  ürün
içindeki suyun açacak.

dondurulmuş ürünler teslim Fırınlar tür donanımları gerekir.
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TEMEL KULLANIM:

Kontrol paneli gerekli ısısı ayarı içindir. Sıcaklık tipi ve dondurmak için gidiyoruz
ürünün büyüklüğüne bağlıdır.

dondurucunun yükleme sadece manuel olduğunu.

programı dondurma üzerinde olduğu zaman, ürün soğutma bölmesinin paketleme
gider  (sıcaklık  0  ile  ilgili  C  -  insan  çalışması)  ve  daha  sonra  da  -18  °  C'de
saklanmalıdır ° C.

EMNİYET YÖNETMELİĞİ:

içeride kendini kapatmak için dikkatli olun.

Zaten donduruldu tepsiler çalışırken eldiven giyin.

Dondurucular  staorage  için  kullanılmaz,  bunlar  zamanlı  dondurma  işleminin
içindir.

Çalışma sırasında, bazı makine parçaları  veya elektrikli ekipman tehlikeli voltaj
veya mekanik gerilimlere maruz kaçınılmaz bulunmaktadır. üzerlerinde veya aynı
zorunluluk yakınında herhangi müdahaleler aynı zamanda herhangi bir derin bilgi
ve  tüm  servis  ve  tamir  talimatlarını  sahip  olmalıdır,  sadece  uzman  personel
tarafından gerçekleştirilmelidir.
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EKİPMAN ADI: KESME MAKİNESİ

1. KESME MAKİNESİ

AÇIKLAMA: 
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Pişirmeden sonra, ekmek kesme makinesine soğutma hattı (ya da sadece 
soğutulduktan sonra) üzerinde taşınır.

kesme makinesi çok sayıda bıçak (15-24 bıçak) ile eşit formlarda ekmek 
dilimleme için kullanılır.

dilim sayısı ekmeğin büyüklüğüne bağlıdır.

Makinenin yükleme elle perfomed edilir. Makine ON / OFF anahtarı ve acil DUR 
anahtarına sahiptir.

TEMEL KULLANIM:

Ekmek elle makineye yüklenir.

Bıçaklar anahtarı AÇIK tarafından aktive edilir.

Ekmek dilimlenmiş sonra, elle çekilen ve paketleme makinesine sevk edilir.

EMNİYET YÖNETMELİĞİ:

makineden EIini.

işi nitelikte onarım, servis başlamadan veya temizlemeden önce, güç kaynağı ana
şalter kapatarak veya makinenin fişini çıkararak kesilmelidir.
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EKİPMAN ADI: AMBALAJ MAKİNESİ

AÇIKLAMA: 

paketleme makine otomatik taşıma ürünleri için hazır paketi için tasarlanmıştır ve
bu bazen kesme makinesine bağlanır. Aynı zamanda bant üzerinde herhangi bir
ürün daha sonra  ekmek koymak edildiği  torba açılmasını  aktive olduğu tespit
edilen  cihazı  söyleyen  bir  sensör  olabilir.  torba  mühürlü  ve  servis  araçlarına
taşınır Bundan sonra.

TEMEL KULLANIM:

Film rulo makinenin sağ yerine konmalıdır.

paketleme makinesi hızını ayarlayan kontrol paneli ve paketlenmiş ekmek sayaç
tarafından işletilmektedir. 

Ayrıca ON / OFF anahtarı ve Acil DURDURMA düğmesi vardır.

EMNİYET YÖNETMELİĞİ:

Temizlik ve yağlama makinenin iyi Woking için gereklidir.
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yağlama,  temizlik  vb  idamesi  tüm  işlemleri  •  kalifiye  personel  tarafından
yapılmalıdır.

taşıma veya idamesi müdahalesi her türlü önce elektrik besleme (ana şalter) ve
pnömatik besleme durdurmak •.

KAYNAKÇA

1. İŞLETME VE Agryflex, İtalya tarafından BAKIM KILAVUZU;

2. KARIŞTIRICILAR - VMI tarafından İŞLETİM KILAVUZU - Pétrins & Mélangeurs,

Fransa;

3. VMI tarafından KULLANIM KILAVUZU - Pétrins & Mélangeurs, Fransa;

4. HACİMSEL hamur bölücü - ARTEZEN SRL İtalya tarafından KULLANIM VE 

BAKIM KILAVUZU

5. ARTEZEN SRL İtalya tarafından Kullanımı ve Bakım İşletme talimatı 

OTOMATİK AĞIRLIK DENETLEYİCİSİ;

6. Çalıştırma talimatları, 500 BENIER Nederland BV tarafından 801.505;

7. Compas RONDO Burgdorf AG tarafından 3000 HD İşletim kılavuzu;

8. RONDO Burgdorf AG tarafından Polyline Kullanım kılavuzu;

9. ATREPAN Srl, İtalya tarafından Bakım ve Kullanıcıların 'Elle YALITIM ODASI;

10.http://www.atrepan.it  

11.Operasyon Wachtel, Almanya tarafından manuel Aeromat prova;

12.www.wachtel.de   

13.Kullanım Kılavuzu KOMPAKT R EVRİM Wachtel, Almanya tarafından;
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"Bu yayının üretimi için Avrupa Komisyonu'nun desteği sadece yazarların görüşlerini

yansıtmaz içerikleri, bir onaylandığı anlamına gelmez ve Komisyon burada yer alan

bilgilerin herhangi bir şekilde kullanımından sorumlu tutulamaz."
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