
Täysautomaattinen 

Ergonominen  

Turvallinen  

Helppokäyttöinen 

Kompakti koko 

Ominaisuuksia 

• Täysin automaattinen ohjelma 

• Ohjelmoitavissa eri lämpötiloille, ajalle ja vedenpinnan korkeuksille (pastörointilämpötila suositus 62,5-63 °C) 

• Nopea ja entistä tarkempi jäähdytys, 20 minuutissa 4 °C. Aika riippuvainen tuloveden lämpötilasta. 

• Logistiikkaohjaus (PLC) havaitsee prosessin ajan ja lämpötilan muutokset 

• Hälytysääni virhetilanteissa 

• Visuaalinen vianetsintä 

• Entistä tarkempi lämpötilan rekisteröinti koko ohjelman ajan 

• Ympäristöystävällinen, laite kierrättää energiaa eri toimintojen välillä 

• Pullojen sinetöintimahdollisuus erillisellä sinetöintilaitteella   

Sterifeedin automaattiset pastörointilaitteet on suunniteltu varmistamaan maidon tai erityis-
ruokavalion laaduntarkkailua. Ne on tarkoitettu äidinmaidonkeskuksien käyttöön pastöroi-
maan maidonluovuttajien tai pediatridietetiikan yksiköille infektionhallinnan työkaluksi    
erityisruokavalioita varten. 

Malli S 90 ECO 



Lämpötila ja aika kaavio 

Toiminta 

Pastörointi– ja jäähdytysprosessin seuranta on hyvin tärkeää. ECO -malli käyttää mikro-
prosessia pastörointiprosessin seurantaan, seuraten todellista maidon lämpötilaa kontrolli-
pullossa olevan ulkoisen anturin avulla.          

S 90 ECO -mallissa kuormien koko on 1-36 pulloa ja S 180 ECO -mallissa 1-72 pulloa.  

Laitteet on suunniteltu energiatehokkaiksi ja elinkaarikustannustehokkaaksi. Perinteisiin 
pastörointilaitteisiin poiketen, ECO mallit kuljettavat jäähdytysveden jäähdyttimen läpi, 
jolloin saadaan nopea ja tehokas jäähdytys.  

Prosessissa tuttipullot ovat upoksissa kuumennusvaiheen aikana jolla varmistetaan, että 
pullon kaulassa olevat maitopisarat ja kannen alue saavuttavat saman tarkan käsittelyn. 

Jäähdytysvaiheessa vettä ei tule pullon kaulalle asti, jotta lämpötilaerojen aiheuttama   
vakuumi ei saa aikaiseksi vuotoa pullon sisälle. Vain turvasinetöidyt pullot voidaan peittää 
veteen jäähdytysvaiheessa. Ei vesipisarajäämiä. 

Laitteet kerää prosessitietoja SD Card -kortille. Lukemaa otetaan joka minuutti tallenta-
maan maidon tarkkaa lämpötilaa, aikaa ja päivämäärää. Tämä tieto siirretään SD Card -
kortilta tietokoneelle, jolloin saadaan toteutunut prosessitieto jokaisesta erästä. Tieto  
voidaan tulostaa graafisena esityksenä tai listana, jolloin prosessin paikkansapitävyys   
voidaan todentaa milloin vain. SD Card -kortille voidaan tallentaa viikon ajan prosessi-
dataa, suositus on, että data siirrettäisiin vähintään kerran päivässä tietokoneelle.  

 

 

 

Edut verrattuna perinteisiin pastörointilaitteisiin 

• Suurin osa pastörointienergiasta käytetään jäähdytysprosessiin → lämpöä ei päästetä 
 huoneilmaan  

• Jäähdytys on ajastettu sen sijaan, että laite siirtyy itsestään jäähdytykseen. Tämä 
 mahdollistaa paljon lyhyemmän jäähdytysajan koska lämpöä vapautuu vähemmän 
 ympäristöön. 

• ECO -malleissa prosessiaika on 30-40 minuuttia lyhyempi verrattuna perinteisiin 
 malleihin. 

Altaan lämpötila 

Maidon lämpötila  



 

 Tekniset tiedot S 90 ECO S 180 ECO 

 lkomitat (L   S   K)  600   700   920  m  1000   705   920  m 

Altaan koko (L   S   K)   litrat 400   400   250  m   40 l 802   402   255  m   70 l 

Verkkovirta  203 v 1 Ph 50 H -2800      
(Malli saatavissa 50 H    60 H ) 

203 v 1 Ph 50 H -2800      
(Malli saatavissa 50 H    60 H ) 

Virta 12.5A 22.2A 

Teho 1.83 k h 2.95 k h 

Kapasiteetti vaihtoehdot 36   130 ml 72   130 ml 

 36   250 ml 72   250 ml 

 96   50 ml (sinetöitynä) 192   50 (sinetöitynä) 

 72   130 ml (sinetöitynä) 144   130 ml (sinetöitynä) 

Veden kulutus 85 litraa 170 litraa 

 änen voimakkuus 45 d A   1m 45 d A   1 m 

Jäähdytyksen teho 1.7 k h 4.0 k h 

Standardit  S EN 60204-1 2006  S EN 60204-1 2006 

 A1 2009,  S EN 12100-1 2003 A1 2009,  S EN 12100-1 2003 

  S EN 61000-2-2  S EN 61000-2-2 

  S EN 61000-2-4  S EN 61000-2-4 

CE merkintä 2006 95 EC 2006 95 EC 

Valmistus materiaali  uostumaton teräs  uostumaton teräs 

Takuu 1 vuosi 1 vuosi 
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Tarvikkeita 

Pullojen sinetit Tuttipullot 50, 130 ja 250 ml 

Tuttipullot 30 ml, 50 ml, 130 ml ja 250 ml  Pullojen sinetöintilaite 

Kertakäyttöiset tutit        Suojakorkit 

standardi, anatominen ja keskostutti 


