Izdelani za
ustvarjanje
izjemnih sirarskih
produktov

SIRARSKI KOTLI
SKH50-1500

Dodajmo mleku vrednost.

Prednosti za sirarje

Sirarski kotli
SKH50-1500

Dodajmo mleku vrednost.
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Dodajmo mleku vrednost.

ENERGETSKA UČINKOVITOST
Od 10 do 30% manjša poraba energije zahvaljujoč učinkoviti izmenjavi
energije, kar omogoča I dobro izolirana posoda (tri plaščna), I I III lasersko
varjene izmenjevalne površine in skrbno izbrani materiali. • P Vodna črpalka
omogoča boljšo izmenjevo toplote kar privede do hitrejšega gretja in hlajenja ter
tako prihranka energije in denarja.

Najsodobnejši sirarski kotli.

5
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A Razrez: Avtomatske harfe z ostrimi in tankimi rezili omogočajo natančen
rez, kar izboljša kakovost in količino končnega produkta (manj sirnega prahu in
več sira). Mešanje B (druga smer vrtenja harf): mešalne lopute se samodejno
aktivirajo ob spremembi smeri kroženja in ustvarjajo potrebno mešalno hitrost
za učinkovitejše mešanje ter sušenje sirnega zrna.

II
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III

Naprave
PLEVNIK
za sodobno
sirarstvo ter
ustvarjanje
uspešnih
sirarskih
zgodb.

Kakovosten razrez več sirne mase
Želeni cilj pri izdelavi sira je
več sirne mase in manj sirnega
prahu. Natančno, nežno
rezanje vodi do več sirne mase
na koncu postopka.
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1

100°C

Sirarski kotli so
namenjeni termični
predelavi mleka v
mlečne izdelke

4

PREDNOSTI

Plevnik
proizvodi v službi
uporabnika
2

ZANESLJIVA
KAKOVOST

4
5

VARČNA
TEHNOLOGIJA

Energetska učinkovitost
Kakovostna in učinkovita obdelava sirne mase
Avtomatizirani postopki obdelave
Enostavno upravljanje in čiščenje
Razširitev funkcionalnosti naprave

M U LT I
UPORABA

Sirna masa

Sirarske harfe
PLEVNIK
Ostre in polirane harfe
so oblikovane za
natančen, učinkovit
rez in kar največji
izkoristek sirne mase.

Nove
Plevnik
rezalnomešalne
sirarske
harfe

B

Smer harf

Smer sirne mase

VISOK
IZKORISTEK

Vse naprave Plevnik so uporabniku
in okolju prijazne ter energetsko
varčne. Načrtovane in izdelane
so za dolgoročno uporabo.

Žične harfe - prikazan rez
z žico: okrogla oblika rezil
ustvarja trganje in več
sirnega prahu - več majhnih
delčkov sirne mase, ki se
izgubijo skupaj s sirotko.

PRIHRANEK
ČASA IN
DENARJA

Več o
najsodobnejših
krmilnikih na
strani 7.

ENOSTAVNO UPRAVLJANJE IN ČIŠČENJE
Enostavno in hitro upravljanje s sirarskim kotlom Plevnik. Zaradi
domišljene zasnove celotnih naprav Plevnik, vključno s krmilniki in mešali,
je rokovanje enostavno, delo pa hitrejše in učinkovejše. Samo s pritiskom na
gumb lahko zaženete vse procese (rezanje, mešanje, termična obdelava ...)
C Čiščenje je hitrejše in enostavnejše zaradi posebne obdelave površin poliranje 2R (preprečuje prijemanje na stene posode).

5

Sirarske harfe

AVTOMATIZIRANI POSTOPKI OBDELAVE
Udobno in enostavno upravljanje s pametnimi krmilniki, ki nadzorujejo
procese in naredijo delovni dan učinkovit ter organiziran. • Prihranek časa
in denarja s samodejnim zakasnjenim vklopom in izklopom procesov.
Nastavite jih tako, da vas zjutraj pričaka termično obdelano mleko, ki
je pripravljeno za sirjenje. • Možnost zapisa in dokumentiranja vseh
parametrov aktivnih procesov (temperatura, mešanje, ...).

P

3

A

I

2

2

P

Rezila harfe
Razrez sirne mase

1

III

KAKOVOSTNA IN UČINKOVITA OBDELAVA SIRNE MASE

A

Enostavno
do mlečnih izdelkov:
SIR, SKUTA, ALBUMINSKA
SKUTA, JOGURT,
PASTERIZIRANO MLEKO...

II

Plevnikove harfe so posebej oblikovane, naostrene in polirane za gladko
rezanje. Menjava harf z drugimi mešali je enostavna - samo z eno potezo.

4

4°C

I

RAZŠIRITEV FUNKCIONALNOSTI NAPRAVE

C

Več možnosti razširitve na strani 6.

Možnost razširitve funkcionalnosti naprave:
za še več različnih končnih mlečnih izdelkov
(sir, jogurt, skuta, albuminska skuta, ...) ter
sodobnejše, enostavnejše, učinkovitejše
in bolj ergonomsko delo ...
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Izvedbe

PLEVNIK SKH50-1500

BASIC

BASIC+

SKH50-650l

SKH50-650l

Pregled opreme

Sirarski kotli SKH
VIR ENERGIJE:
GRETJE DO:

Dodajmo mleku vrednost.

BASIC BASIC+

ADVANCED

ADVANCED+ PROFESSIONAL PREMIUM

EL

EL

EL / HW / EW

EL

EL / HW / EW

EL / HW / EW

85°C

90°C

85 / 100 / 100°C

90°C

100°C

100°C

AISI 304

AISI 304

AISI 304/316

AISI 304/316

AISI 304/316

AISI 304/316

/

/









POSODA

90°C

85°C
Energetska učinkovitost

Energetska učinkovitost

Avtomatizacija

Avtomatizacija

Sirarski kotel s tri plaščno enostavno konstrukcijo (vodna kopel), gretjem na
elektriko (EL), priključki za hlajenje z omrežno vodo ter propelerskim mešalom.

Trajen in zanesljiv material - nerjavno jeklo
Energetsko varčna konstrukcija - lasersko varjena













Učinkovitejša izmenjava toplote indirektno hlajenje (ploščni izmenjevalec toplote)

/

/

/EL HW EW

/





Nižja poraba energije - vodna črpalka

/

/









Energetsko učinkovito hlajenje - Dvostopenjsko hlajenje

/

/

/







Manj čiščenja, prihranek časa - 2R polirana notranjost posode

/

/









Propelersko mešalo 23 obr/min, dvodelni pokrov





/

/

/

/

Avtomatski razrez sirne mase tridelna avtomatska harfa, dvodelni pokrov













Hitrejše, lažje iztekanje produkta - večji iztok

MEŠALA

Enostavna regulacija nastavljene temperature.

ADVANCED

SKH100-1500l

Avtomatska regulacija temperature po prednastavljenem programu.

ADVANCED+
SKH100-1500l
Priporočamo

100°C

90°C

Energetska učinkovitost

Energetska učinkovitost

Avtomatizacija

Avtomatizacija

Napreden, energetsko zelo učinkovit (obtočna črpalka) sirarski kotel s tri plaščno energetsko varčno konstrukcijo, ki avtomatsko
razreže sirno maso (avtomatske harfe). Na stabilnem podstavku z mehanizmom za nagib posode. Inox pokrov za zaščito motorja.
Enostavna regulacija nastavljene temperature
Izvedbe z različnimi možnostmi gretja (HW, EL, EW) in hlajenja

PROFESSIONAL
SKH100-1500l

Avtomatizirani procesi rezanja, gretja (EL) in hlajenja.

PREMIUM

SKH100-1500l

Priporočamo

100°C

100°C

Energetska učinkovitost

Energetska učinkovitost

Avtomatizacija

Avtomatizacija

Za mešanje nad 65°C - centralno »Z« mešalo













Za sušenje sirnega zrna - mešalne lopate













Enostavna regulacija temperature Eliwell



/



/

/

/

Enostavna avtomatska regulacija temperature GPC 145

/



/



/

Napredna avtomatska regulacija temperature MC 500

/

/

/





Napredna avtomatska regulacija temperature z zapisovalcem - MC 500 R

/

/

/







KRMILJENJE

Napredna avtomatska regulacija MC 500
ter nadzor nastavljene temperature.
4

Napredna avtomatska regulacija z nadzorom in zapisovanjem temperature z MC 500 R. Polirana notranjost 2R. Modul za izbor moči električnih
grelcev. Centralno Z-mešalo, mešalne lopate in mreža za skuto. Inox
močnostna omarica ter inox zaščita spodnjega dela kotla.



Dokumentiranje - zapisovalec temperature (različne možnosti)













Regulacija hitrosti in smeri mešala / harfe













Prihranek energije pri manjših saržah modul za izbor moči električnih grelcev













/



/



















Ob prenapetosti (udaru strele) - modul za delo brez krmilnika

OSTALA OPREMA
Za lažje rokovanje in praznjenje stabilni podstavek z mehanizmom za nagib kotla *
Za enostavno premikanje - podstavek na kolesih













Za lažji dostop in ergonomsko delo - delovni podest













Za lažji dostop in ergonomsko delo - dvižna naprava

/

/









Zaščita vodnega sistema pod posodo ≤ 300l

/

/









Zaščita motorja mešala - inox pokrov

/

/









Večja trajnost - krmilna omara iz nerjavnega jekla (vedno pri MC 500)













Večja trajnost - elektro-močnostna omara iz nerjavnega jekla













Rešitev za prostore z ožjimi vrati - prilagoditev za vrata













Lokalne zahteve - zaobljen dvodelni pokrov













Odcejanje skute - mreža za skuto











**

Lokalne zahteve - senzor položaja pokrova in ventila













Dodatna varnost - senzorna zaščita pred harfami













Dodatna varnost - zaščitna mreža pred harfami













•••

* mehanski, od vključno 500 litrov je nagib pnevmatski ** do vključno velikosti 650l

Profesionalen, avtonomen in varčen sirarski kotel za napredne uporabnike. Omogoča hitrejše gretje - ima zaprt tlačni sistem
(višje temperature) in indirektno hlajenje. Avtomatsko razreže sirno maso (avtomatske harfe). Na stabilnem podstavku
z mehanizmom za nagib posode. Inox pokrov za zaščito motorja.

/
MC 500 R

Možnosti gretja:
EL
HW
EW
ST

... gretje z električnimi grelci
... gretje z vročo vodo iz toplovodne peči, s solarno energijo, toplotno črpalko …
... kombinirano gretje (vroča voda in električni grelci)
... gretje z indirektno paro po povpraševanju

 vključeno  opcija / ni na voljo
Potrebna grelna moč za gretje 100 l
ΔT – sprememba temperature

ΔT=30°C

ΔT=60°C

ΔT=90°C

Potrebna energija

3,7 kWh

7 kWh

10,5 kWh
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Dodatna oprema

PLEVNIK SKH50-1500

Krmilniki

Dodajmo mleku vrednost.

Sodoben in enostaven nadzor
sirarsko-mlekarskih procesov

MC 500

Mešalne lopate

Z-mešalo

Dvostopenjsko hlajenje

Za enakomerno in učinkovito
mešanje sirne mase v času
sušenja. Lopate poskrbijo za
homogenost sirnega zrna
in sirotke.

Omogoča termično obdelavo
mleka nad 65°C.
V kombinaciji z dvodelnim
pokrovom omogoča izdelavo
jogurta, albuminske skute ...

Omogoča prihranek (energije) ledne
vode, ker se za hlajenje od višjih
temperatur (100-40°C) uporablja
hladna voda iz vodovodnega obtoka.
Za hlajenje 40-4°C pa ledna voda.

MC 500
Najsodobnejši
krmilnik za
avtomatizacijo
procesov.
Nastavite svoje
unikatne procese
in tako poskrbite za
stabilno kakovost
svojih izdelkov.

Zaščitna mreža
pred harfami
Fizična preprečitev
nedovoljenega posega v posodo
med delovanjem - za večjo
varnost pri delu.

Priporočamo

MC 500 R z
integriranim
zapisovalcem
omogoča digitalno
zapisovanje
vseh parametrov
aktivnih procesov
(temperatura,
mešanje ...).

Priporočamo

1

2

Delovni podest

Dvižna naprava

Lažji dostop, višji iztok in
enostavno pretakanje sirne mase v
odcejalno banjo. Varno, učinkovito
in ergonomsko upravljanje
procesov.

Omogoča ergonomsko
nastavitev delovne višine in
posledično lažje delo. Idealna
rešitev za prostore
z nižjim stropom.

Zaščita vodnega
sistema

Krmilna omara iz
nerjavnega jekla

Zaščiti spodnje dele kotla
pred umazanijo in olajša
čiščenje celotnega kotla.

Krmilna omara iz INOX-a
odlično kljubuje času in
omogoča lažje čiščenje
(slika je simbolična).

Preprosto, uporabniku prijazno upravljanje.

Izjemna prilagodljivost in preglednost.

Modul izbora moči.

Izbirate lahko med 10 različnimi programi, ki jih
lahko prilagodite svojim tehnološkim postopkom.

Omogoča izbiro moči gretja, kar je še posebno
pomembno pri obdelovanju različnih volumnov.
(dodatna oprema).

Energetska učinkovitost, nižji stroški in prihranek
časa. Nastavitev zamika vklopa omogoča hlajenje mleka

Celovito dokumentiranje – registraicija
temperature in procesov. (MC 500 R)

Velik pregleden 5” barvni zaslon na dotik omogoča
odlično uporabniško izkušnjo.

H

ERGONOMIJA
PRI DELU

PLEVNIK REŠITVE:
1

Govori vaš jezik.

Možnost izbire 7 različnih jezikov,
tudi slovenščine.

Delovni podest statična rešitev s fiksno višino

ponoči (v času nižje cene elektrike) in samodejni zagon
postopka toplotne obdelave ob želenem času.

NAJPREJ ZDRAVJE
Enostaven
dostop
dodajanje
pretakanje

S Plevnikovim delovnim podestom ali dvižno
napravo lahko prilagodite delovno višino na
svoje najboljše delovno območje.

Iztok iz
kotla do
odcejalne
banje

Dolgotrajno delo v neprimernem delovnem
okolju lahko povzroči slabo držo, kar vodi do
številnih zdravstvenih težav, kot so bolečine v
hrbtu, bolečine v vratu, glavoboli in drugo. Vsak
človek ima svoje edinstvene dimenzije telesa.

EKONOMIČNA ERGONOMIJA
Z navedenima rešitvama hitreje in fizično
enostavneje opravljate delo. Ustvarite prijetne
delovne pogoje za dolgoročno zdrave in
zadovoljne sodelavce.

2

Nagib kotla za
učinkovit iztok vsebine
Dostopno in
enostavno
čiščenje
zaradi minimalnega števila
stičnih točk
s tlemi
(le 4 točke).

Dvižna naprava za možnost prilagajanja višine

NAPREDNA PROGRAMA
ZA ZAHTEVNEJŠE - PROFESIONALNE UPORABNIKE
Prilagajanje vašim unikatnim receptom
Prilagodljiva programa omogočata do 15 korakov, ki jim lahko poleg
osnovnih nastavitev temperature, časa, hitrosti in smeri mešanja.
Poljubno vklopimo režim “nežnega” stopenjsko nadzorovanega
zadrževanja temperature (nadzorovano vzdrževanje temperature v
času fermentacije, sirjenja, ...) ali izklopimo regulacijo temperature.

MC 500
- SODOBEN PRISTOP
K NADZORU PROCESOV Z INTEGRIRANIM ZAPISOVALCEM
Dokumentiranje procesov
Krmilnik MC 500 R ima vgrajen zapisovalec, ki avtomatsko zapisuje vse
aktivne procese, kar olajša nadzor nad procesi in omogoča pregled
že opravljenih procesov. Zapise lahko enostavno, s pomočjo SD kartice,
prenesete na računalnik, kjer si jih lahko ogledate in shranite s posebnim,
za to prilagojenim programom.

Nagib kotla za
učinkovit iztok vsebine
Odlična
rešitev za
prostore
z nižjim
stropom.

Iztok iz kotla do
odcejalne banje
Dostopno
za čiščenje

6
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Posebne izvedbe

PLEVNIK SKH50-1500

Sirarski kotel s hladilno/grelno enoto

Tehnični podatki

Dodajmo mleku vrednost.

100°C

SKH-H200-650

E

4°C

E

3

Hladilno/grelna enota

1

2

D
B

Grelna moč (kW)

*tri naprave ne delujejo sočasno ampak posamezno.

SKHCu300-1500

2

Do tradicionalnih
sirarskih produktov
z naprednimi bakrenimi
sirarskimi kotli

Dimenzije (mm)

Basic
Basic+

Advanced

Advanced+

Električni
grelci* za
izvedbo:
EL

Električni
grelci* za
izvedbo:
EL / EW

Električni
grelci* za
izvedbo:
EL

Električni
grelci* za
izvedbo:
EL / EW

Električni
grelci* za
izvedbo:
HW / EW

D

H

C

B

E

SKH 50

4/4

-/-

-

-/-

-

Ø 550

930

575

850

SKH 100

6/6

6/6

6

9/6

35

Ø 740

930

575

SKH 200

10/12

10/10

12

18/12

35

Ø 850

1020

SKH 300

12/15

12/12

15

20(24)/15

35

Ø 1000

SKH 500

12/20

18/18

20

30(36)/24

35 / 65

SKH 650

15/24

20/20

24

36(45)/30

SKH 800

-/-

24/20

30

SKH 1000

-/-

24/20

SKH 1250

-/-

SKH 1500

-/-

Tip

4 5

Sirarski kotel z bakreno notranjostjo

Professional / Premium

Priključki
za hladilno
vodo

Priključki
za vročo
vodo

Teža
(kg)

Dimenzija

1450

1/2”

3/4”

90

DN50

1030

1480

1/2”

3/4”

125

DN50

475

1030

1600

1/2”

1”

170

DN50

1020

475

1100

1600

3/4”

1”

230

DN65

Ø 1120

1030

330

1400

1550

3/4”

5/4”

310

DN65

65

Ø 1280

1030

330

1520

1600

1”

5/4”

360

DN65

45/30

65 / 95

Ø 1400

1030

330

1640

1600

1”

5/4”

395

DN65

30

45(60)/45

65 / 95

Ø 1540

1030

330

1800

1600

1”

5/4”

465

DN80

24/20

30

45(60)/45

65 / 95

Ø 1540

1200

330

1800

1800

1”

6/4”

525

DN80

30/30

30

60/45

95

Ø 1540

1390

330

1800

1950

1”

6/4”

670

DN80

Možnost prilagoditve na druge elektro parametre (60Hz ...) - po povpraševanju

1

Hitrost pasterizacije v kotlu SKH 300 EL
Izdelki dobijo poseben okus in
pridobijo določeno vsebnost bakra,
ki velja za pomemben element
za zdravje in prehrano ljudi. Primeri
tradicionalnih sirov iz bakrenih kotlov:
Parmigiano Reggiano, Trentingrana
and Grana Padano ...
2

Svetovna zdravstvena organizacija
ocenjuje, da vsaj 20% svetovnega
prebivalstva trpi zaradi zdravstvenih
motenj, povezanih s pomanjkanjem
bakra v prehrani. Vir: Evropski inštitut
za baker
https://copperalliance.eu/benefits-ofcopper/health/

primerjava med izvedbami
(gretje z električnimi grelci)

100

PROFESSIONAL / PREMIUM
Hitrejše gretje - močnejši električni grelci • Zaprt
(tlačni) grelni sistem (gretje do 100°C) • Indirektno
hlajenje preko toplotnega izmenjevalca (daljša
življenska doba grelcev)

ADVANCED+
Energetsko varčna konstrukcija - nižja poraba
energije • Hitrejši prenos energije (vodna
črpalka) • Avtomatska regulacija temperature

BASIC+
Enostavna konstrukcija
• Avtomatska regulacija temperature

PROFESSIONAL / PREMIUM
ADVANCED+

80

BASIC+

60

40

20

0
0

8

Iztok

Priključna moč
400V 3N 50Hz / EL: 4-60 kW in HW 230V 1N 50Hz

Temparatura [°C]

1 Higiena: bakrena
površina (tradicionalni
material v sirarstvu)
vam pomaga
zatirati patogene
mikroorganizme,
ki lahko povzročijo
okužbe izdelkov pri
predelavi surovega
mleka.

500-1500l

D
B

Nizka poraba energije, brez odpadne
vode, natančna regulacija temperature

PREDNOSTI

50-300l

C

1 SKH-H je sirarski kotel SKH,
ki ima samostojno 2 hladilno/
grelno enoto. 3 Možnost gretja s
toplotno črpalko (do 45°C zmanjša
porabo energije za 70%). 4 Izredno
učinkovito hlajenje z zrakom do
40°C (COP 35). 5 Hlajenje do 4°C
takoj ko potrebujete. Za delovanje
potrebuje samo električni
priključek. 6 Izvedbe: zrak-zrak,
zrak-voda, voda-voda;
7 Po povpraševanju: hladilno/
grelna enota z nadgradnjo za
priklop do 3 porabnikov* (naprav).

C

H

H

PREDNOSTI

20

40

60

80

100

120

Čas [min]

140

160

180

200
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Zanesljiva sirarska oprema

PLEVNIK SKH50-1500

SIRARSKI KOTLI
PLEVNIK
Z vgrajenimi komponentami priznanih evropskih
proizvajalcev za trajno,
stabilno in zanesljivo
kakovost.

Z A N E S L J I VA
KAKOVOST

Reference

Dodajmo mleku vrednost.

SKH100

SKH300
SKH800

Zanesljivi elektro
motorji, Nemčija

SKH500

made
in EU

SKH1000

SKH500
SKH1000

PRP-R120

Elektro material
za elektro
inštalacije, Avstrija
Inox pločevina,
Švedska, Finska

SKH1000

Zanesljivi ventili
za dolgo življenjsko
dobo opreme, Italija

PRP-AP150

Vrhunska črpalka
za boljši izkoristek,
Nemčija (≥300l)

Učinkovit izmenjevalec
toplote, Švedska

Vrhunska zmogljivost gretja, hlajenja in
predelave mleka v vseh fazah procesa
je to, kar lahko povem o sirarskih kotlih
Plevnik. Najboljši sir, jogurt in skuta so
logična posledica.

2xSKH1000

Ekološka kmetija
Kukenberger,
Toni Kukenberger
Inovativni
mladi kmet 2016

Sirarstvo
nekoč.
10

Sirarstvo
danes.

SKH1000

SKH500
SKH1000
11

SKH SI 06 01 2020

Celovite
rešitve za
sirarskomlekarsko
proizvodnjo
Proizvodi Plevnik
v službi uporabnika
Vse naprave Plevnik so uporabniku
in okolju prijazne ter energetsko
varčne. Načrtovane in izdelane
so za dolgoročno uporabo.

Več informacij

Svetovanje

Obisk

Projektiranje

Proizvodnja

Montaža in zagon

V procesu nenehnih izboljšav si pridržujemo pravico do tehničnih in oblikovnih sprememb brez predhodne najave.

Specialisti za opremo za predelavo mleka.
Skupaj smo ustvarili več kot 3.000
uspešnih sirarskih zgodb.
PLEVNIK, d.o.o.
Podsmreka 56
SI 1356 Dobrova
milk.cheese@plevnik.si
+ 386 (0)1 200 60 80

www.plevnik.si

Zastopnik:

