HTB in HTB simple KONVEKCIJSKE PEČI

HTB NAVLAŽEVALNI SISTEM
» ECO S-Steam «

PROGRAMSKI PAKET V OBLAKU
» HTB Oven Manager «

Popolna kvaliteta, večji volumen,
visoki sijaj in podaljšana svežina
pekovskih izdelkov.

Internetna aplikacija omogoča povezljivost in nadzor
nad delovanjem ter analitiko peči neposredno preko
USB-ja ali daljinsko preko INTERNET-a.
Dodajanje novih in modifikacija obstoječih
programov pečenja;
Statistika zgodovine pečenja;
Poenotenje nastavitev in parametrov peči;
Specifikacija peči vključenih v sistem in popis
njihovih lokacij;
Servisno vzdrževanje na daljavo;

MODEREN IZGLED MALO DRUGAČE
»Ultimate Premium Design«
HTB linija izdelkov je opcijsko na voljo tudi
v moderni atraktivni Premium preobleki.

HTB konvekcijske peči so
narejene za uporabnike, ki ne
pristajajo na nič manj kot popoln
izdelek. Enostavno in sodobno
upravljanje prihrani čas in denar.

Fines katalog - HTB 2018, slovenski; Design: Darja Brečko Poženel; Foto: Fotolia, lastni arhiv
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HTB inovativni
parni sistem vam
omogoča, da bodo
vaši izdelki vedno
brezhibni s sijočo in
hrustlajvo skorjico.

Dobrodošli v Finesov svet. Mi ne izdelujemo samo peči.
Mi uresničujemo to, za kar drugi menijo, da je nedosegljivo.

FINES d.o.o.,
Industrijska 5,
1290 Grosuplje
Slovenija
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kONVEKCIJSKE PEČI ZA PEKARSTVO in slaščičarstvo

Podjetje Fines je eden izmed vodilnih
proizvajalcev najsodobnejših peči. Med
drugimi proizvajalci in med uporabniki
uživamo sloves nosilca razvoja peči
prihodnosti, saj z inovativnimi idejami in
rešitvami ponujamo izdelke, s katerimi
so zadovoljni tudi najzahtevnejši
uporabniki. Naša drznost, zagnanost,
raziskovalna strast, spoštovanje
do narave in do njenih energetskih
virov, usmerjenost v prihodnost ter
obsedenost s futurističnim industrijskim
designom, pomenijo, da naši izdelki z

novimi in nepričakovanimi rešitvami
vedno presenetijo in navdušijo naše
uporabnike. S svojim pristopom in z
našimi izdelki smo spremenili miselnost
ljudi, ki se ukvarjajo s pekarstvom, saj
uporabnike naših izdelkov vzpodbujamo
k temu, da ob nakupu pekarskih izdelkov
razmišljajo tudi o vplivu peči na okolje,
o tem, da o peči razmišljajo kot o svojem
pomočniku in ne samo kot o delovnem
sredstvu ter o tem, da delo s tehnološko
dovršenimi pečmi predstavlja užitek.

primerjalna tabela opreme peči

INOVATIVNI SISTEMI

ČISTO PRAVA MINI PEKARNA
FINES-ov modularni sistem omogoča
kombinirano postavitev HTB
konvekcijske in FIN-DEKO etažne peči
v združeni mini pekarski komplet.

Konvekcijske peči		
Upravljalna tabla

Vlažilni sistem

htb	htb simple	fin-bake

Enostavni krmilnik z digitalnimi prikazovalniki “D-Control”

/

/

Krmilnik s kapacitivnim barvnim grafičnim zaslonom na dotik “S-Control+”

/

Večopravilni multi selektivni gumb za hitro izbiro

/

Vizuelni prikaz statusa peči - LED barvni indikator

/

Dozirno centrifugalno razprševanje vode na ventilator

	Integrirani inovativni vlažilni uparjalni agregat “ECO S-Steam”

/

/

Programirani dvojni vlažilni sistem “DSC Dual-Steam-Control”

/

/

/

/
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/

/

/

/

/

PRALNI SISTEM	Samodejni sistem čiščenja notranjosti peči “FIN-Clean”
Ventilator

Večhitrostni elektronsko krmiljeni ventilator

10

Funkcija zaustavitve ventilatorja takoj po vlaženju
Funkcija zaustavitve ventilatorja med procesom vlaženja
Prezračevanje

Motorizirana loputa za izpust pare

/

Funkcija aktivnega prezračevanje notranjosti peči “AIR-Fresh”
Osvetlitev

LED močna osvetlitev notranjosti

Odpiranje vrat

Desnoročno odpiranje vrat
Levoročno odpiranje vrat
Električno samodejno dvostopenjsko odpiranje vrat “EASY-Lock”

Komunikacija

USB priključek – direktna komunikacija

/

in povezljivost

LAN internet priključek – internetna komunikacija v oblaku

/

Programski paket v oblaku “HTB Oven Manager”

/

Nakladalni sistem

Nakladalni voziček z mobilnimi vodili “HTB Drive-in”

Tehnični podatki
HTB zaslon
na dotik

Zvok, slika in
prilagoditev
programov pe
či po meri
naročnika

HTB INTUITIVNO UPRAVLJANJE
» S-Control+ «
V podjetju Fines razumemo svoje stranke
in njihovo delo ter se zavedamo, kako
pomembna je enostavna uporaba peči,
ki hkrati omogoča zelo širok nabor
nastavitev. Upravljanje peči HTB je
preprosto in uporabnikom prijazno.
Izjemna odzivnost kontrol zaokrožuje
uporabniško izkušnjo na najvišjem nivoju.

Enostavni
večopravilni
gumb

INOVATIVNI NAVLAŽEVALNI SISTEM - NAŠA NAJBOLJ
NAPREDNA IN DOLGO PRIČAKOVANA INOVACIJA
» ECO S-Steam «
Vrhunska priprava pare za najbolj zahtevne pekarske mojstre;
Zagotavlja večji volumen pekovskih izdelkov;
Občutno podaljšana svežina - manjša drobljivost pekovskih izdelkov;
Optimalni sistem za pečenje zamrznjenih izdelkov;

Upravljanje peči je mogoče, poleg zaslona
na dotik, tudi z večopravilnim gumbom.
Tako zaslon kot večopravilni gumb sta
prilagojena potrebam uporabnikov in
izdelana za najbolj zahtevna delovna okolja.

PREZRAČEVALNI SISTEM ZA
VAŠO PREDSTAVITEV POPOLNIH
PEKARSKIH IZDELKOV
» AIR-Fresh «
Funkcija sušenja izdelkov med pečenjem –
trda in hrustljava skorja;
Možnost prezračevanja peči med pečenjem;

Med procesom vlaženja ni zmanjševanja temperature zaradi navlaževanja;

Samodejna osušitev notranjosti ob koncu
pečenja zagotavlja ničen izpust pare ob
odprtju vrat;

Občutno zmanjšana poraba energije;

Hitro hlajenje notranjosti;

Popolna kvaliteta in visoki sijaj pekovskih izdelkov;

Neverjetno hitra regeneracija vlažilnega sistema;

UNIKATEN FINES GUMB.
VAŠ NEPRIČAKOVANI POMOČNIK
ZA ŠE VEČ ZANESLJIVOSTI.

KONVEKCIJSKE PEČI

Novi neodvisno greti »ECO S-Steam« uparjalni agregat omogoča pripravo
učinkovite vlažilne pare izven komore pečice in pri tem ne odvzame nujno
potrebne toplotne energije za pečenje pekarskih izdelkov.
Toplotna energija se v komoro peči med procesom navlaževanja dodaja, zaradi
česar navlaževanje ne povzroči zmanjševanja temperature. Zaradi tega je naš
sistem navlaževanja edinstven na svetu.
Ob aktivaciji sistema para ostane v komori peči dovolj dolgo, da se enakomerno
vpije v vse pekarske izdelke. Učinek tako pripravljene pare je občutno večji kot
pri klasičnih sistemih navlaževanja, saj naš inovativni sistem za isto količino
ustvarjene pare porabi veliko manj vode in pri tem tudi sorazmerno manj energije.

ZAGOTOVLJENA VRHUNSKA
KVALITETA IN ENAKOMERNOST
PEČENJA
Izjemno hitra menjava smeri vrtenja
ventilatorja, zagotavlja enako kakovost
pečenja na vseh nivojih in po celotni površini
pekača;
Integrirana elektronska zavora ventilatorja
(zaustavitev v rekordnem času 1 sek)
preprečuje izgubo toplote ob nenadnem
odprtju vrat peči ter posledično preprečuje
zmanjšanje temperature notranjosti peči;
Možnost izbora desetih različnih hitrosti
ventilatorja omogoča optimalne pogoje tudi
za peko najbolj občutljivih izdelkov;

LIGHT-SHOW
Velik in pregleden 7 palčni kapacitivni
barvni zaslon na dotik, s programom,
ki vam omogoča kar najbolj enostavno
upravljanje s pečjo;
LED barvni indikator okrog
večopravilnega FINES gumba,
ki vam že od daleč sporoča status peči;
Osvetlitev notranjosti peči z LED lučmi;

SAMODEJNO ČIŠČENJE
NOTRANJOSTI
» HTB-Clean «
Sistem omogoča samodejno čiščenje
notranjosti peči, vključno z vodili, steklom
vrat in vsemi elementi, ki so nameščeni
za pokrovom ventilatorja. Enostavno in
učinkovito, visokotlačno čiščenje zagotavlja
popolno čistočo v samo 40 minutah.
Zahvaljujoč izvrstnemu oblikovanju
čistilnega agregata, tihe visokotlačne
črpalke ter čistila FIN-CLEANER, je poleg
bleščečega rezultata program tudi varčen,
saj pri enem ciklu porabi le 20-30 litrov
vode, odvisno od velikosti peči.

Upravljanje
s-Control+

Upravljanje
D-Control

HTB

HTB Simple

FIN-BAKE

Tip proizvoda

HTB-5

HTB-8

HTB-5 Simple

HTB-8 Simple

Upravljanje

S-Control +

S-Control +

S-Control +

S-Control +	D-Control	D-Control

Kapaciteta pekačev

5x 60/40

8x 60/40

5x 60/40

8x 60/40

5x 60/40

8x 60/40

Razdalja med pekači

90 mm

90 mm

90 mm

90 mm

90 mm

90 mm

Dimenzije ŠxGxV

980x840x750 mm

980x840x1020mm

980x840x750 mm

980x840x1020mm

980x830x750 mm

980x830x1020mm

Vlažilni sistem

Uparjalni agregat

Uparjalni agregat

Razprševalni

Razprševalni

Razprševalni

Razprševalni

Priključna el. moč

12,0 kW

19,0 kW

12,0 kW

16,0 kW

12,0 kW

16,0 kW

Električni priklop

400V / 3N / 50Hz

400V / 3N / 50Hz

400V / 3N / 50Hz

400V / 3N / 50Hz

400V / 3N / 50Hz

400V / 3N / 50Hz

Masa

156 kg

193 kg

126 kg

157 kg

126 kg

157 kg

VZHAJALNIKI

FB5-D Digital

FB8-D Digital

VZHAJALNIKI digital	VZHAJALNIKI manual

Tip proizvoda

HTBP10-D

HTBP16-D

HTBP10-M

HTBP16-MM

Upravljanje

Elektronsko

Elektronsko

Elektromehansko

Elektromehansko

Kapaciteta pekačev

10x 60/40

16x 60/40

10x 60/40

16x 60/40

Razdalja med pekači

70 mm

70 mm

70 mm

70 mm

Dimenzije ŠxGxV

980x825x655 mm

980x825x905 mm

980x825x655 mm

980x825x905 mm

Vlažilni sistem

Uparjalni agregat

Uparjalni agregat

Vlažilna posoda

Vlažilna posoda

Priključna el. moč

2,8 kW

2,8 kW

1,2 kW

1,2 kW

Električni priklop

230V / 50Hz

230V / 50Hz

230V / 50Hz

230V / 50Hz

Temperatura

max. 60°C	

max. 60°C	

max. 85°C	

max. 85°C

Masa

90 kg

105 kg

75 kg

90 kg

NAPE IN PODSTAVKI

NAPE

NEVTRALNI PODSTAVKI

Tip proizvoda

HTB-HK

HTB-HV

HTB-CU10/90

HTB-CU8/75

HTB-CU6/50

HTB-CE

Izvedba

Kondenzacijska

Ventilacijska

Prostostoječi

Prostostoječi

Prostostoječi

Vmesni element

Kapaciteta pekačev

/

/

10x 60/40

8x 60/40

6x 60/40

3x 60/40

Električni priklop

230V / 50Hz

230V / 50Hz

/

/

/

/

Dimenzije ŠxGxV

980x880x340 mm

980x880x340mm

980x750x900 mm

980x750x750 mm

980x750x500 mm

980x750x270 mm

Masa

30 kg

24 kg

29 kg

25 kg

23 kg

18 kg

standardna oprema

Reverzibilno obračanje smeri vrtenja ventilatorja

opcijska oprema

Elektronska zavora zaustavitve ventilatorja

