
Sterowanie KLIMA PRO
Wygodny podgląd wszystkich procesów

Sterowanie KLIMA TOUCH
Logiczna, dziecięco prosta, intuicyjna obsługa

DEBAG Deutsche Backofenbau GmbH  Dresdener Str. 88  D-02625 Bautzen  telefon: +49 (0)3591-360 0  www.debag.com  e-mail: info@debag.com  

Dane techniczne
Indywidualny projekt. Wydajne chłodzenie.

Parametry dla kilku przykładowych typów z szerokiej oferty.

W razie rozbieżności obowiązują zawsze dane z tabliczki znamionowej lub specyfi kacji technicznej. Wymiary i parametry przyłączeniowe niewymienionych tutaj wariantów (wymiary 

specjalne wg potrzeb klienta itp.) można znaleźć w odpowiedniej specyfi kacji technicznej. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Ilustracje nie odwzorowują wymiarów.

Wymiary zewnętrzne (szer. × wys. x gł.): 1.800 × 2.470 × 2.400 mm 1.800 × 2.470 × 2.900 mm 3.200 × 2.570 × 4.700 mm

Wymiar drzwi w świetle (szer. × wys.): 1.500 × 1.900 mm 1.500 × 1.900 mm 1.000 × 1.900 mm

Pojemność: 4 wózki piecowe (580 × 780 mm)
2 wózki piecowe (580 × 980 mm)

6 wózków piecowych (580 × 780 mm)
2 wózki piecowe (580 × 980 mm)

20 wózków piecowych (600 × 800 mm)
16 wózków piecowych (600 × 1.000 mm)

Pojemność – aparaty załadowcze: 2 2 -

Grubość izolacji: 100 mm 100 mm 100 mm

Zakres temperatur: -18 do +45 °C -18 do +45 °C -18 do +45 °C

Współczynnik przenikalności cieplnej K: 0,26 lub 0,19 K (W/m²K) 0,26 lub 0,19 K (W/m²K) 0,19 K (W/m²K)

Przyłącze elektryczne: 400 V / 50 Hz 400 V / 50 Hz 400 V / 50 Hz

MODEL GUV 2.4 LM GUV 2.6 L GUV 4.20

Automat przerywający i opóźniający garowanie w jednym!

Automat przerywający garowanie

GUV 
Indywidualnie zaprojektowany, bardzo wydajnie chłodzący
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Nasze systemy sterowania zapewniają możliwość podglądu wszystkich procesów i parametrów 
automatu garowniczego w każdej chwili. Można odpowiednio zaprogramować i dopasować je 
do indywidualnych potrzeb związanych z Państwa paletą produktów. Dzięki temu oszczędza się 
czas, minimalizuje liczbę zatrudnianych pracowników i już na wstępie -redukuje źródła błędów. 
Zintegrowana pamięć zdarzeń umożliwia analizę procesów garowniczych i bardzo wydajny con-
trolling. Ponadto wszystkie fazy procesu można wybierać pojedynczo lub zapisać jako kompletne 
programy dla sterowania procesowego.

Jeszcze większą wygodę obsługi niż sterowanie KLIMA PRO zapewnia sterowanie KLIMA-TOUCH. 
Jego zaletą jest większy wyświetlacz grafi czny o wysokiej rozdzielczości i intuicyjna obsługa.

  przejrzysta struktura menu
  dowolnie konfi gurowalne programy – możliwość zaprezento-
wania wszystkich znanych metod długiego prowadzenia ciast

  zapisywanie i analiza danych procesowych
  programowalny timer
  przyłącze USB 

  najwyższe bezpieczeństwo dzięki wielu poziomom 
ustawień, które są zabezpieczone hasłami

  automatyczne ponowne uruchomienie po awarii prądu 
(proces rozrostu jest automatycznie kontynuowany)

  połączenie w sieć i zdalna konserwacja za pośrednictwem 
FilialNet

KLIMAT KLIMAT

Zalety w skrócie:

Sterowanie KLIMA PRO

Sterowanie KLIMA-TOUCH



Automat garowniczy i przery-
wający garowanie w jednym – 
idealny do wszystkich znanych metod 

długiego prowadzenia ciasta

Indywidualna produkcja „pod  wymiar” 
– dopasowanie komór do konkretnego 
miejsca ustawienia

Nasze automaty garownicze (GUV) mogą zostać gabary-
towo -indywidualnie dopasowane do każdego pomiesz-
czenia, dzięki skokowi wymiarowemu już co 100 mm, by 
optymalnie wykorzystać jego przestrzeń.

GUV – automat przerywający garowanie
Szybciej się nie da – aby uzyskać doskonały smak, ciasto musi perfekcyjnie wyrosnąć.

Automat GUV sprawdza się zwłaszcza w produkcji dużych ilości, optymalizując procesy robocze i podnosząc zdolność produkcyjną.

Nasz automat przerywający garowanie realizuje od razu kilka faz produkcji: umożliwia precyzyjne sterowanie zarówno procesami 

garowania, jak i chłodzenia, dzięki czemu produkty są zawsze idealnie chłodzone, temperowane i klimatyzowane. W ten sposób 

kęsy ciasta rozrastają się optymalnie (są gotowe do wypieku po końcowym garowaniu) lub zyskują wysoką tolerancję garowa-

nia. Ponadto istnieje możliwość długiego prowadzenia ciasta w niskiej temperaturze. Zaletą jest wtedy to, że w komorze można 

przechowywać, wypiekać przez dłuższy czas lub przygotować do transportu do innej fi lii nawet większe ilości ciasta poddanego 

wstępnemu rozrostowi. GUV znacznie odciąża pracowników właśnie w czasie największej produkcji.

Wszechstronność i elastyczność 
zastosowania

  możliwość wykorzystania wszystkich znanych metod długiego 

 prowadzenia ciasta

  możliwość indywidualnego dopasowania gabarytów komór do 

 każdego pomieszczenia dzięki skokowi wymiarowemu już co 100 mm

  zakres temperatury od -18 °C do +45 °C

  dokumentacja i prezentacja faz

  korpus komory zbudowany z doskonale izolujących elementów 

 poliuretanowych

  samozamykające się drzwi

Optymalizacja procesu produkcji

Dzięki automatowi GUV, praca wykonywana nocą, może zostać 

przeniesiona na zmianę dzienną. Zaczynając poranną pracę w pie-

karni, można od razu rozpocząć wypiekanie. W ten sposób pro-

cesy pracy piekarza zostają zoptymalizowane a koszty obniżone. 

Nasze automaty garownicze dopasowywane są zawsze  specjal-

nie do konkretnych warunków technologicznych w piekarni.

Sterowanie KLIMA-TOUCH umożliwia 
prezentację poszczególnych procesów 
na krzywej przebiegu programu. Dzięki 
temu uzyskuje się wizualizację bieżących 
 procesów realizowanych przez GUV.

Przegląd zalet:

Powtarzalna jakość na 
najwyższym poziomie:

   Można łączyć dowolną liczbę faz programu.
  Programy można zapisywać – do dyspozycji pamięć na 
maks. 30 programów.

  Optymalny sposób sterowania programem sprawia, 
że produkty charakteryzują się powtarzalną, wysoką 
 jakością.

Wydajność i bezpieczeństwo. 
Niższe zużycie energii ze względu na:

  mniejszy stopień wykorzystania energii dzięki opóźnieniu 
rozrostu kęsów

  izolację o grubości 100 mm z poliuretanowymi 
 elementami, która zapobiega stratom energii i zapewnia 
długotrwałe chłodzenie nawet w przypadku awarii prądu

  samozamykające się drzwi
  oświetlenie LED wnętrza

Przykład: 
automat przerywający garowanie GUV 4.20 
Wymiary (szer. × wys. × gł.): 
3.200 × 2.570 × 4.700 mm

P01 długie prowadzenie ciasta

JUTRO – 08:00

Zapisać program



Automat garowniczy i przery-
wający garowanie w jednym – 
idealny do wszystkich znanych metod 

długiego prowadzenia ciasta

Indywidualna produkcja „pod  wymiar” 
– dopasowanie komór do konkretnego 
miejsca ustawienia

Nasze automaty garownicze (GUV) mogą zostać gabary-
towo -indywidualnie dopasowane do każdego pomiesz-
czenia, dzięki skokowi wymiarowemu już co 100 mm, by 
optymalnie wykorzystać jego przestrzeń.

GUV – automat przerywający garowanie
Szybciej się nie da – aby uzyskać doskonały smak, ciasto musi perfekcyjnie wyrosnąć.

Automat GUV sprawdza się zwłaszcza w produkcji dużych ilości, optymalizując procesy robocze i podnosząc zdolność produkcyjną.

Nasz automat przerywający garowanie realizuje od razu kilka faz produkcji: umożliwia precyzyjne sterowanie zarówno procesami 

garowania, jak i chłodzenia, dzięki czemu produkty są zawsze idealnie chłodzone, temperowane i klimatyzowane. W ten sposób 

kęsy ciasta rozrastają się optymalnie (są gotowe do wypieku po końcowym garowaniu) lub zyskują wysoką tolerancję garowa-

nia. Ponadto istnieje możliwość długiego prowadzenia ciasta w niskiej temperaturze. Zaletą jest wtedy to, że w komorze można 

przechowywać, wypiekać przez dłuższy czas lub przygotować do transportu do innej fi lii nawet większe ilości ciasta poddanego 

wstępnemu rozrostowi. GUV znacznie odciąża pracowników właśnie w czasie największej produkcji.

Wszechstronność i elastyczność 
zastosowania

  możliwość wykorzystania wszystkich znanych metod długiego 

 prowadzenia ciasta

  możliwość indywidualnego dopasowania gabarytów komór do 

 każdego pomieszczenia dzięki skokowi wymiarowemu już co 100 mm

  zakres temperatury od -18 °C do +45 °C

  dokumentacja i prezentacja faz

  korpus komory zbudowany z doskonale izolujących elementów 

 poliuretanowych

  samozamykające się drzwi

Optymalizacja procesu produkcji

Dzięki automatowi GUV, praca wykonywana nocą, może zostać 

przeniesiona na zmianę dzienną. Zaczynając poranną pracę w pie-

karni, można od razu rozpocząć wypiekanie. W ten sposób pro-

cesy pracy piekarza zostają zoptymalizowane a koszty obniżone. 

Nasze automaty garownicze dopasowywane są zawsze  specjal-

nie do konkretnych warunków technologicznych w piekarni.

Sterowanie KLIMA-TOUCH umożliwia 
prezentację poszczególnych procesów 
na krzywej przebiegu programu. Dzięki 
temu uzyskuje się wizualizację bieżących 
 procesów realizowanych przez GUV.

Przegląd zalet:

Powtarzalna jakość na 
najwyższym poziomie:

   Można łączyć dowolną liczbę faz programu.
  Programy można zapisywać – do dyspozycji pamięć na 
maks. 30 programów.

  Optymalny sposób sterowania programem sprawia, 
że produkty charakteryzują się powtarzalną, wysoką 
 jakością.

Wydajność i bezpieczeństwo. 
Niższe zużycie energii ze względu na:

  mniejszy stopień wykorzystania energii dzięki opóźnieniu 
rozrostu kęsów

  izolację o grubości 100 mm z poliuretanowymi 
 elementami, która zapobiega stratom energii i zapewnia 
długotrwałe chłodzenie nawet w przypadku awarii prądu

  samozamykające się drzwi
  oświetlenie LED wnętrza

Przykład: 
automat przerywający garowanie GUV 4.20 
Wymiary (szer. × wys. × gł.): 
3.200 × 2.570 × 4.700 mm

P01 długie prowadzenie ciasta

JUTRO – 08:00

Zapisać program



Sterowanie KLIMA PRO
Wygodny podgląd wszystkich procesów

Sterowanie KLIMA TOUCH
Logiczna, dziecięco prosta, intuicyjna obsługa

DEBAG Deutsche Backofenbau GmbH  Dresdener Str. 88  D-02625 Bautzen  telefon: +49 (0)3591-360 0  www.debag.com  e-mail: info@debag.com  

Dane techniczne
Indywidualny projekt. Wydajne chłodzenie.

Parametry dla kilku przykładowych typów z szerokiej oferty.

W razie rozbieżności obowiązują zawsze dane z tabliczki znamionowej lub specyfi kacji technicznej. Wymiary i parametry przyłączeniowe niewymienionych tutaj wariantów (wymiary 

specjalne wg potrzeb klienta itp.) można znaleźć w odpowiedniej specyfi kacji technicznej. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Ilustracje nie odwzorowują wymiarów.

Wymiary zewnętrzne (szer. × wys. x gł.): 1.800 × 2.470 × 2.400 mm 1.800 × 2.470 × 2.900 mm 3.200 × 2.570 × 4.700 mm

Wymiar drzwi w świetle (szer. × wys.): 1.500 × 1.900 mm 1.500 × 1.900 mm 1.000 × 1.900 mm

Pojemność: 4 wózki piecowe (580 × 780 mm)
2 wózki piecowe (580 × 980 mm)

6 wózków piecowych (580 × 780 mm)
2 wózki piecowe (580 × 980 mm)

20 wózków piecowych (600 × 800 mm)
16 wózków piecowych (600 × 1.000 mm)

Pojemność – aparaty załadowcze: 2 2 -

Grubość izolacji: 100 mm 100 mm 100 mm

Zakres temperatur: -18 do +45 °C -18 do +45 °C -18 do +45 °C

Współczynnik przenikalności cieplnej K: 0,26 lub 0,19 K (W/m²K) 0,26 lub 0,19 K (W/m²K) 0,19 K (W/m²K)

Przyłącze elektryczne: 400 V / 50 Hz 400 V / 50 Hz 400 V / 50 Hz

MODEL GUV 2.4 LM GUV 2.6 L GUV 4.20

Automat przerywający i opóźniający garowanie w jednym!

Automat przerywający garowanie

GUV 
Indywidualnie zaprojektowany, bardzo wydajnie chłodzący

St
an

 n
a:

 s
ty

cz
eń

 2
01

8 
| ź

ró
dł

a 
zd

ję
ć:

 Jü
rg

en
 Je

ib
m

an
n 

Ph
ot

og
ra

ph
ik

, 
st

oc
k.

ad
ob

e.
co

m
: ©

 W
av

eb
re

ak
m

ed
ia

M
ic

ro

Nasze systemy sterowania zapewniają możliwość podglądu wszystkich procesów i parametrów 
automatu garowniczego w każdej chwili. Można odpowiednio zaprogramować i dopasować je 
do indywidualnych potrzeb związanych z Państwa paletą produktów. Dzięki temu oszczędza się 
czas, minimalizuje liczbę zatrudnianych pracowników i już na wstępie -redukuje źródła błędów. 
Zintegrowana pamięć zdarzeń umożliwia analizę procesów garowniczych i bardzo wydajny con-
trolling. Ponadto wszystkie fazy procesu można wybierać pojedynczo lub zapisać jako kompletne 
programy dla sterowania procesowego.

Jeszcze większą wygodę obsługi niż sterowanie KLIMA PRO zapewnia sterowanie KLIMA-TOUCH. 
Jego zaletą jest większy wyświetlacz grafi czny o wysokiej rozdzielczości i intuicyjna obsługa.

  przejrzysta struktura menu
  dowolnie konfi gurowalne programy – możliwość zaprezento-
wania wszystkich znanych metod długiego prowadzenia ciast

  zapisywanie i analiza danych procesowych
  programowalny timer
  przyłącze USB 

  najwyższe bezpieczeństwo dzięki wielu poziomom 
ustawień, które są zabezpieczone hasłami

  automatyczne ponowne uruchomienie po awarii prądu 
(proces rozrostu jest automatycznie kontynuowany)

  połączenie w sieć i zdalna konserwacja za pośrednictwem 
FilialNet

KLIMAT KLIMAT

Zalety w skrócie:

Sterowanie KLIMA PRO

Sterowanie KLIMA-TOUCH


