
 

 

 

 

1.  Thermo-Lat  universālā kūpināšanas – vārīšanas kameras 

Modeļi KW 300 un  KW 150.  

Pieslēgums: Elektriskais 

Ielāde:  Aptuveni  150-250 kg produkcijas uz rāmi       

Funkcijas:   Žāvēšana 0-90 oC 

                    Kūpināšana 0-80 oC  

                    Vārīšana 0-90 oC 

                    Cepšana 0-90 oC (120 oC opcija )  

Dzesēšana ( (intensīvs vēdināšanas režīms ar ātru temperātūras pazemināšanau produktā) : 



 

 

no   60oC – līdz vides temperatūrai . 

Apraksts : kamera izgatavota no izolētiem elementiem , saliekot kopā elementus tiek 

nodrošināta pilnīga konstrukcijas hermetizācija  . Sienas ar poliuritāna izolāciju 50mm biezumā . 

Стены имеют полиуритановую изоляцию толщиной 50мм. Vienviru durvis nostiprinātas uz 

divām eņģēm .  

Grīda izgatavota no lokšņu nerūsējošā tērauda . 

Sienu biezums 50 mm, durvju biezums līdz 100mm. Grīdas pamatnei kur paredzēts uzstādīt 

kameru jābūt no armētā betona lai nodrošinātu stabilu virsmu piekrautiem ar produkciju 

rāmjiem . Grīdas pamatnei jābūt slīpumam  3-5° uz durvju pusi ar biezumu ne mazāk kā  100 

mm. 

Gaiss tiek padots pa kanāliem kamerā no labās un kreisas puses. Gaisa plūsmas daudzums 
regulējās ar ventilātoru kurš programmējās caur kameras vadības procesoru .  

Sprauslas ar nelielu stūra griezumu lai maksimāli nodrošinātu vienmērīgu gaisa plūsmu 
kameras  iekspusē . 

Gaisa  padeves aizbīdņi un gaisa izsūkšana no kameras aprīkotas ar pneimatiskajiem 

virzuļiem nodrošinot aizvēršanu vai  atvēršanu . Standartā komplektācijā ar 240 mm 

diametru . 

Kamerām ir manuālā vai automātiskā(papildus opcija) mazgāšanas funkcija .  

Veicot  manuālo vai  automātisko mazgāšanu, tīrīšanas sprauslas tiek uzstādītas  tādā veidā, 

lai nodrošinātu efektīvu tīrīšanu grūti pieejamās vietās kamerai un dūmu ģeneratoram, 

sprauslas savienotas ar centrālo cauruli kurai uzstādīts manuālās vadības vārsts (pēc izvēles 

automātiskā kontrole), lai kontrolētu plūsmas ātrumu un tīrīšanas līdzekļa izlietojumu .. 

Dūmu ģenerators 

Apraksts:  Dūmu ģenerators ģenerē dūmus koka skaidu, šķeldas degšanas/gruzdēšanas 

procesā .. Ģenerators izgatavots no nerūsējošā tērauda  AISI304. Ģenerators aprīkots ar 

automātisko uguns dzēšanas sistēmu . Temperatūras   devējs un izsmidzinošās  sprauslas 

instalētas sadegšanas kamerā uguns liesmu novēršanai . Pateicoties šādai sistēmai dūmu 

ģenerators var  strādāt autonomā režīmā un nav nepiciešama patstāvīga klātbūtne . 

Ģeneratoram automādiska vadība  caur vadības procesoru . 

 



 

 

Procesors 

 

Apraksts : MIKSTER MCC100 vadības procesors. Iespējams ieprogrammēt līdz 99 

tehnoloģiskām programmām , kuras iestatītājs var arī izmainīt .Atslēgsana no elektrības 

neietekmē vadības procesorā ievadītās programmas . Ierakstītās programmas ļauj veikt 

pilnībā automatizētu termisko apstrādi produkcijai  kamerā . Manuāli var papildināt 

programmas vai arī veikt viena cikla tehnoloģisko procesu .  

Tehniskie parametri 

 

TIPS KW 300   ellektr. KW 150  elektr. 

Rāmju skaits 2 1 

Platums 1500 mm 1500 mm 

Dziļums 2570 mm 1300 mm 

Kameras augstums/ min.telpas 

augstums 

2400//3500 mm 2400//3500  mm 

Svars 1050 kg 900 kg 

Pieslēgums 240/400 V,  50  Hz 240/400 V,  50  Hz 

Saspiests gais 0,4 Мpa 0,4 Мpa 

Ūdens pieslēgums                 ½”                 ½” 

Elektro dzineja apgriezieni 2840//1400 2840//1400 

Elektro motora jauda 2.,2 kw  х   2  gab.. 2.,2 kw х   1  gab. 

Elektriskā uzsilšana,  jauda 53 kW 38 KW 

Spriegums ~ 90 А  ~ 63 А 

CENA Exw Smoļenska 8 500 7 000 



 

 

 

Cenā iekļauts: 

Kūpinašanas kamera standarta komplektācija , dūmu 

ģenerators .vadības procesors . 

Montāža un palaišanas darbi (+ pansija) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


