
Täysautomaattinen 

Ergonominen  

Turvallinen  

Helppokäyttöinen 

Kompakti koko 

• Pullojen sinetöintimahdollisuus erillisellä         
sinetöintilaitteella, mahdollistaa turvallisen     
säilytyksen ja kuljetuksen  

• Laitteen anturi tarkkailee entistä tarkemmin  
lämpötilaa ja pastörointiaikaa 

• Monikielinen kosketusnäyttö, ohjelmavaiheet  
näkyvät näytöllä 

• Ohjelmajaksot voidaan siirtää ohjelman loputtua  
USB:n kautta tietokoneelle 

• Säädettävä vedenpinnan korkeus 
• Ei vesipisarajäämiä pullon kaulalla 

Pastörointilaitteita käytetään äidinmaidon sekä äidinmaidon korvikkeen turvalliseen säilytyk-
seen ja kuljetukseen. Pastörointilaitteet täyttävät kaikki äidinmaitokeskusten vaatimukset.  

S 90/USB 

Ominaisuuksia 

• Täysin automaattinen ohjelma 
• Ohjelmoitavissa eri lämpötiloille, ajalle ja veden-

pinnan korkeuksille (pastörointilämpötila suositus 
62,5-63 °C) 

• Nopea ja entistä tarkempi jäähdytys, 10-12     
minuutissa 4 °C. Aika riippuvainen tuloveden 
lämpötilasta. 

• Ruostumaton teräsrakenne, helppo puhdistaa 
• Pullojen sulatustoiminto 



Näyttö Pastörointiaikojen ja lämpötilojen tarkkuus 

Pastörointisyklin hallinta saavutettiin aiemmin     
mittaamalla altaan lämpötila ja käyttämällä sitä 
erottamaan maidon lämpötila altaassa. Tämä voi 
johtaa pidempään jaksoon, jotta eri maitomäärät olisi 
käsitelty.  
 
S90 / USB ja S180 / USB käyttää mikroprosessoria 
pastöroinnin kontrollointiin mittaamalla maidon  
TODELLISEN lämpötilan ulkoisella anturilla kontrolli-
pullossa.  Tämä taas johtaa erittäin tarkkaan syklien 
kontrollointiin sekä pastöroinnin että jäähdytyksen 
suhteen. Se myös toimii erittäin hyvin eri kokoisten 
kuormien kohdalla.  
 
Prosessin vahvistus 

Aika- ja lämpötilalukema otetaan 15 sekunnin välein, 
maidon tarkan lämpötilan, ajan ja päivämäärän    
kirjaamiseksi.  Pastörointitulokset näytetään koske-
tusnäytöllä ohjelman loputtua. Nämä tiedot ladataan 
USB-muistiin jokaisen hyväksytyn ohjelman jälkeen. 
Tiedot voidaan tulostaa joko kaavio- tai luettelo-
muodossa.  
 
Pullot 

Kirkas sileäkaulainen säilytyspullo suositellaan käy-
tettäväksi tämän laitteen kanssa. Pullot ovat on 
suunniteltu erityisesti pastörointi tarkoitukseen.  
Valittavissa korkki tai sinetillinen korkki. Pulloja ovat 
steriilejä ja niitä on saatavissa joko kertakäyttöisiä tai 
uudelleen käytettäviä. 
 
Korit 

Joustavat korivaihtoehdot eri kokoisille pulloille.   
Kysy lisää myynnistämme.  

 

Yleiset ominaisuudet 

• Ohjelman valinta antaa määritetyn lämpötilan 
normaalisti välillä 62,5 °C - 63 °C x 30 minuuttia 
äidinmaidolle, 67 °C x 4 minuuttia korvikkeille. 

• Nopea ja tarkka jäähdytys 4 °C:n, aika riippuu 
saapuvan kuuman ja kylmän veden lämpötilasta. 

• Logistiikkaohjaus PLC havaitsee prosessin lämpö-
tilan ja ajan muutokset. 

• Visuaalinen vianetsintä. 
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 arvikkeita 

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 


