
KRMILNIK  
MC 500 & 500 R
Enostaven nadzor sirarsko-mlekarskih procesov

Dodajmo mleku vrednost

Najsodobnejši krmilnik
v sirarsko-mlekarski

industriji



Govori vaš jezik. 
Možnost izbire 6 različnih jezikov, tudi slovenščine.

Preprosto, uporabniku prijazno upravljanje. 
Velik pregleden 5” barvni zaslon na dotik omogoča 
dobro uporabniško izkušnjo.

Izjemna prilagodljivost in preglednost. 
Izbirate lahko med 10 različnimi programi, ki jih 
lahko prilagodite vašim tehnoloških postopkom.

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

Krmilnika MC 500 in 500 R z velikim zaslonom na dotik omogočata preprosto in prilagodljivo upravljanje kar 
10 različnih programov za toplotno obdelavo. Ravnanje s krmilnikom je enostavno in uporabniku prijazno.

Modul izbora moči.
Omogoča izbiro moči gretja, ki še posebno
izrazi pri obdelovanju različnih obdelovalnih 
volumnov.

Energetska učinkovitost.
Nastavitev zamika vklopa omogoča hlajenje mleka 
ponoči in samodejni zagon postopka toplotne 
obdelave zjutraj.

KRMILNIK ZA SIRARSKO-
MLEKARSKE PROCESE

MC 500 & 500 R  
Enostavno, sodobno in neodvisno delovanje



KRMILNIK ZA SIRARSKO-
MLEKARSKE PROCESE

Prilagajanje vašim potrebam. 
V programu 1 in 2 lahko nastavite, da se ustavi in za 
nadaljenjanje v naslednji korak zahteva potrditev na 
zaslonu krmilnika. V vmesnem času lahko varno doda-
te sestavine, izmerite PH, zamenjate mešalo, ... S tem 
lahko proces prilagodite povsem po vaših željah.

Popoln nadzor postopka toplotne obdelave.
Parametre je mogoče spreminjati in nastavljati tudi 
med procesi. Program 1 in 2 imata možnost še dodatnih 
nastavitev, ki zadostujejo tudi najzahtevnejšim receptom.

Prenovljena programa 1 in 2  
Prilagajanje vašim najljubšim receptom

Programa sta postala še bolj prilagodljiva. 
Omogočata do 15 korakov, ki jim lahko poleg 
osnovnih nastavitev temperature, časa, hitrosti 
in smeri mešanja, poljubno izklopimo regulacijo 
temperature, vklopimo režim “nežnega” zadrže-
vanja (nadzorovano vzdrževanje temperature 

Krmilnik MC 500 R ima že vgrajen zapisovalec, 
ki avtomatsko zapisuje vse aktivne procese, kar
olajša nadzor nad procesi in omogoča pregled 
že opravljenih procesov. Že na zaslonu krmilnika 
si lahko ogledate trenutno aktivni proces in zapise 
preteklih procesov, ter imate popoln nadzor nad
temperaturo mleka, stanjem ventila in pokrova, ...

Zapise lahko enostavno, s pomočjo SD kartice, 
prenesete na računalnik, kjer si jih lahko ogledate 
in shranite s prav posebnim, za to prilagojenim 
programom.

v času fermentacije mleka). Nastavimo potrditve,
ki nas opozarjajo z zvočnimi signali in zahtevajo 
našo prisotnost predno samodejno nadaljujejo 
z naslednjim korakom. Programa sta popolnoma 
ponovljiva in avtomatizirana.

MC 500 R 
Integriran zapisovalec – sodoben pristop k nadzoru procesov



Celovite rešitve.
Z opremo Plevnik.
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V procesu nenehnih izboljšav si pridržujemo pravico do tehničnih in oblikovnih sprememb brez predhodne najave.

PLEVNIK, d.o.o.  
Podsmreka 56  
SI 1356 Dobrova 
info@plevnik.si
+ 386 (0)1 200 60 80

Skupaj smo ustvarili
več kot 2.800 uspešnih 

sirarskih zgodb

www.plevnik.si

Zastopnik:


