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VSEVENEM
Hlajenje do 4°CGretje do 100°C



podjetje PLEVNIK

Tradicija

Vizija

Inovativnost

• Nenehno raziskujemo in razvijamo nove rešitve za izboljšanje 
kvalitete in uporabniške izkušnje na naših strojih
• Z uporabo računalniških simulacijskih programov zadnje generacije 
smo bistveno izboljšali zasnovo in energetsko učinkovitost 
naših izdelkov.
• V dolgih letih inženiringa in razvoja smo zgradili lastno obširno 
bazo znanja
• Imamo najobširnejši katalog izdelkov na tržišču sirarskih kotlov 
in pasterizatorjev mleka. To nam omogoča, da izpolnjujemo želje tudi 
najzahtevnejših kupcev. 

• Več kot 25 let izkušenj z mlekarsko in sirarsko opremo
• Več kot 250 sirarskih kotlov in pasterizatorjev izdelanih vsako leto
• Več kot 1500 sirarskih kotlov in pasterizatorjev v uporabi vsak dan 
po celem svetu 
• Naši zadovoljni kupci se nahajajo na največjih evropskih sirarskih 
trgih (Francija, Italija, Švica, Avstrija, Nemčija, Velika Britanija, Španija, 
Ćeška, Slovaška, Švedska...) in drugje po svetu (Rusija, Kanada, Mehika, 
Peru, Japonska, Južna Koreja, Malezija, Avstralija, Nova Zelandija, 
Kamerun...)
• Naše dolgoletne izkušnje prinašajo pomembne prednosti za končne upo-
rabnike v visoki kakovosti, zanesljivosti in pričakovani življenjski 
dobi naših izdelkov. 

• Za naše stranke se trudimo, da imajo naši izdelki najboljše razmerje 
med ceno in kvaliteto
• Naša vizija je da postanemo vodilni proizvajalec sirarske opreme v 
Evropi – ne samo v prodaji, ampak tudi v razumevanju novih potreb na 
trgu
• Prizadevamo si za širitev poslovanja po Evropi in na nova tržišča po 
celem svetu
• Nadaljevali bomo v raziskavah in razvoju, da postanemo najbolj ino-
vativni proizvajalec sirarske opreme
• Verjamemo v trajnostni razvoj v harmoniji s skrbjo za okolje
 

 



Proizvodi Plevnik - v službi uporabnika

• Pasterizator PH je univerzalna naprava namenjena termični predelavi mleka v mlečne izdelke kot so: jogurt, pasterizi-
rano mleko, sir, skuta, smetana... Uporablja se lahko kot pasterizator, sirarski kotel, hladilnik za mleko in fermen-
tor v istem proizvodnem procesu

• Pasterizator PH omogoča toplotno obdelavo mleka v temperaturnem območju med 4°C do 100°C
    - Gretje: z električnimi grelci ali kombinacijo električnih grelcev in vgrajene toplotne črpalke (opcija: druge kombinacije 
-  toplovodna peč...)
    - Hlajenje: hladilni agregat ali hladilni agregat v kombinaciji s toplotnim izmenjevalcem 

            naprave olajšajo vaše delo, 
ga pohitrijo in naredijo uspešnejšega!

Raznolikost mlečnih izdelkov 
Krmilnik na dotik MC1 omogoča nastavitev različnih tem-
peratur za posebne izdelke (vključuje ogrevanje, hlajenje in 
nadzor mešanja). Vsi procesi se lahko spreminjajo, spremljajo 
in shranjujejo na krmilnik. Na izbiro sta avtomatsko in ročno 
upravljanje.

Levi graf: temperaturne krivulje za različne mlečne izdelke

Preprosta montaža
Pasterizator PH ne potrebuje zunanjih virov energije, niti za 
gretje (vroča voda, para, plin ...) in niti za hlajenje (voda, ledna 
voda …)
Vse kar potrebuje je električni priključek 400V 3N 50Hz

Energetsko varčna konstrukcija
Energija za gretje in hlajenje se neposredno izmenjuje skozi 
plašč in dno kotla. Plašč in dno kotla sta sestavljena iz treh 
slojev nerjaveče pločevine.  Komora blizu notranjosti kotla vse-
buje glikol, ki se uporablja za gretje in hlajenje, ta pa kroži v 
zaprtem (tlačnem) sistemu. Prostornina glikola v plašču je izre-
dno majhna in predstavlja samo 3 - 6% koristnega volumna 
posode. To omogoča natančnejši nadzor nad temperatu-
ro in boljši energetski izkoristek. V zunanjem plašču kotla se 
nahaja visoko učinkovita izolacija iz poliuretanske pene. 

Poraba energije se dodatno zmanjša z uporabo obtočne črpal-
ke, ki poveča izmenjavo energije med  glikolom in mlekom.

Temperature curves

 



Pasterizatorji PH 50l - 100l

• Posoda je tri plaščna, izolirana, energetsko varčne konstrukcije (zaprti grelni in 
hladilni sistem) v celoti izdelana iz nerjavnega jekla W.Nr.1.4301 
• Energija za ogrevanje in hlajenje se izmenjuje direktno skozi plašč in dno kotla kar 
omogoča visok izkoristek energije
• Gretje z električnimi grelci ali s kombinacijo električnih grelcev in vgrajene toplotne 
črpalke
• Hlajenje z vgrajenim hladilnim agregatom (ni potrebe po priključku vode) 
• Toplotna obdelava mleka je avtomatizirana z uporabo krmilnika MC1. Vse para-
metre procesa lahko spreminjamo, nadzorujemo in shranjujemo med izvajanjem 
procesa

• Vse-v-enem kompaktna izvedba
• Enostaven za uporabo in izredno zanesljiv  
• Minimalna velikost
• Uporabniku prijazen krmilnik na dotik omogoča 
shranjevanje do 10 programov
• Ekonomično delovanje 
• Ne potrebujete zunanjih virov gretja (vroča voda, para, 
plin...) ali hlajenja (voda, ledna voda ...) 
• Vse kar potrebuje je električni priključek 400V 3N 50 Hz
• Mleko se ohladi s pomočjo vgrajenega hladilnega agregata, 
ki hladi do 4°C 

gretje do 100°C       hlajenje do 4°C

Tip
Električni 

grelci
(kW)

Toplotna črpalka - 
grelna moč* (kW)

Hladilni agregat - 
hladilna moč**

(kW)

Dimenzije (mm)

W L H C

PH 50 6 7,5 6 590 740 1400 700
PH 100 10 11,3 10 780 840 1190 750

* povprečna moč pri gretju mleka od 4°C do 45°C
** povprečna moč pri hlajenju mleka od 95°C do 4°C

Izvedba
EZ ETCZ ETCV

Gretje
z električnimi grelci (do 100°C)   

s toplotno črpalko (do 45°C)
zračno hlajeni kondenzator -  -

vodno hlajeni kondenzator - - 

Hlajenje s hladilnim agregatom (do 4°C)
zračno hlajeni kondenzator   -

vodno hlajeni kondenzator - - 

Na dotik občutljiv krmilnik MC1   

Regulacija hitrosti mešala   

 



Pasterizatorji PH 200l - 650l

 y Enostaven za uporabo in izredno zanesljiv  
 y Uporabniku prijazen krmilnik na dotik omogoča shranjevanje do 10 programov
 y Ekonomično delovanje 
 y Ne potrebujete zunanjih virov gretja (vroča voda, para, plin...) ali hlajenja (voda, ledna voda ...) 
 y Vse kar potrebuje je električni priključek 400V 3N 50 Hz
 y Mleko se ohladi s pomočjo vgrajenega hladilnega agregata, ki hladi do 4°C

• Posoda je tri plaščna, izolirana, energetsko varčne 
konstrukcije (zaprti grelni in hladilni sistem) v celoti iz-
delana iz nerjavnega jekla W.Nr.1.4301 
• Energija za ogrevanje in hlajenje se izmenjuje direktno 
skozi plašč in dno kotla kar omogoča visok izkoristek 
energije
• Gretje z električnimi grelci ali s kombinacijo električnih 
grelcev in vgrajene toplotne črpalke
• Hlajenje z dvostopenjsko hladilno napravo
• Toplotna obdelava mleka je avtomatizirana z uporabo 
krmilnika MC1. Vse parametre procesa lahko spremi-
njamo, nadzorujemo in shranjujemo med izvajanjem 
procesa

Izvedba

EZZ EVV ETCZZ ETCVV

Gretje
z električnimi grelci (do 100°C)    

s toplotno črpalko (do 45°C) zračno hlajeni kondenzator - -  -

s toplotno črpalko (do 45°C) vodno hlajeni kondenzator - - - 

Hlajenje
s toplotnim izmenjevalcem (100°C - 40°C)

(100°C - 25°C)
zračno hlajeni  -  -

vodno hlajeni -  - 

s hladilnim agregatom (do 4°C)
s hladilnim agregatom (do 4°C)

zračno hlajeni kondenzator  -  -

vodno hlajeni kondenzator -  - 

Na dotik občutljiv krmilnik MC1    

Rekuperacija odpadne energije - opcija - opcija

Tip
Moč 

grelcev 
(kW)

Dimenzije kotla (mm)

D H C B E
PH 200 18 ø820 1010 475 980 1380
PH 300 24 ø1000 1010 475 1150 1450
PH 500 36 ø1120 1030 330 1270 1450
PH 650 45 ø1280 1010 330 1430 1500

Opcija: gretje z vročo vodo iz vročevodne peči

gretje do 100°C          hlajenje do 4°C

 



Tip:                                                                               PH 50-100 PH 200-650
Gretje do: 100°C 100°C
Hlajenje do: 4°C 4°C
Material - nerjavno jeklo: AISI 304/316 AISI 304/316
Energetsko varčna konstrukcija posode (lasersko varjena) ● ●
2R polirana notranjost posode (ogledalo) ○ ○
Iztok DN 50 / ●
Iztok DN 65, DN 80 ● ○
Vodna črpalka (zmanjša porabo energije) ● ●
Enodelni pokrov, osnovno propelersko mešalo 23 obratov / min ● ●
Pomična konzola za mešalo, dvodelni pokrov / ○
Mešalo 75% premera posode ○ ○
Disperzijsko mešalo ○ ○
Drsno mešalo ○ ○
Stabilni podstavek z mehanizmom za nagib kotla / ●
Podstavek na kolesih ● ○
Delovni podest / ○
Dvižna naprava / ○
Zaščita okoli podstavka (s treh strani) iz nerjavnega jekla ≤ 300l ● ○
Zaščita motorja mešala z nerjavnega jekla / ○

Krmilna omara iz nerjavnega jekla ● ●
Močnostna omara iz nerjavnega jekla / ○
Avtomatska regulacija temperature z zaslonom na dotik MC1 ● ●
Regulacija hitrosti mešala ● ○
Modul za delo brez krmilnika ○ ○
Modul za izbor moči električnih grelcev ○ ○
Rekuperacja odpadne energije za gretje sanitarne vode / ○
Zapisovalec temperature ○ ○

Vgrajeni deli in dodatna oprema pasterizatorjev

● - vključeno  ○ - opcija   / - ni na voljo

Tip
Dimenzije hladilne enote (mm)

Tip EZZ, ETCZZ Tip EVV, ETCVV
V L S V L S

PH 200 1870 1500 890 1250 900 750
PH 300 1870 1500 890 1250 900 750
PH 500 2400 1800 980 1400 1000 800
PH 650 2200 2300 1080 1600 1100 900

 



Dodatna oprema

• Možnost širokega izbora dodatne opreme. S to opremo lahko izboljšamo uporabnost naprave, razširimo raznolikost proi-
zvodov in povečamo učinkovitost proizvodnje. 
• Na voljo so različne vrste mešal, podstavkov, zapisovalniki temperatur, nadzor hitrosti mešanja, dvižne naprave, mreže za 
odcejanje sirnega zrnja, ...

Dvižna naprava Delovni podest
Pomična konzola za mešalo, 

dvodelni pokrov

Mešalo za jogurt Drsno mešalo Tridelna sirarska harfa

Zaščita okoli podstavka iz 
nerjavnega jekla

Digitalni zapisovalec temperature

Zakaj izbrati vodno hlajene (ETCV, EVV, ETCVV) izvedbe?

Vodno hlajene hladilne enote so manjših dimenzij in ne 
oddajajo toplote v okolico. Za njihovo postavitev ne potre-
bujemo posebej prezračene sobe. Pri kotlih do 500 l jih lah-
ko postavimo v sirarno. Med hlajenjem mleka take hladilne 
enote grejejo vodo s katero lahko čistimo sirarno, napajamo 
živino…

Primer:
Pasterizator P 200 EVV med hlajenjem 200 litrov mleka iz 
65°C do 10°C lahko segreje 300 litrov vode iz 15°C na 50°C

Različne izvedbe

Izvedbe s toplotno črpalko (ETCZ, ETCV, ETCZZ, ETCVV) – dodaten prihranek denarja

Hladilni agregat na PH lahko deluje tudi kot toplotna črpalka. Kot tak se lahko uporabi za gretje mleka do 45°C. Gretje s 
toplotno črpalko porabi 70% manj električne energije kot gretje z električnimi grelci. 
Gretje mleka nad 45°C za izvedbe z električnimi grelci. Preklop med gretjem s toplotno črpalko in gretjem z električnimi grelci 
se izvede avtomatsko, brez potrebe po posredovanju uporabnika.

 



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

PLEVNIK inženiring in proizvodnja d.o.o.                                                                                                           
Podsmreka 56, 1356 Dobrova, Slovenija 
Tel.:  00386 / (0)1 200 60 80
Fax.: 00386 / (0)1 257 44 22
E-mail: milk.cheese@plevnik.si, http://www.plevnik.si 

Zastopnik

PREDNOSTI PASTERIZATORJEV PH:

PREPROSTA MONTAŽA
• Minimalne zahteve za montažo - minimalni stroški montaže

ENOSTAVNA UPORABA
• Uporabniku prijazen krmilnik z na dotik občutljivim zaslonom z možnostjo shranjevanja do 10 programov (vse parametre procesa lahko 
spreminjamo, nadzorujemo in shranjujemo med izvajanjem procesa), hitra in enostavna zamenjava mešala

TERMIČNA OBDELAVA
• Toplotna obdelava mleka v območju od 4°C do 100°C

KVALITETA IZDELAVE
• Najboljše razmerje zmogljivost / velikost na tržišču – minimalna velikost in maksimalna zmogljivost 
• Podaljšana življenjska doba
- posode, zaradi lasersko varjenega vodnega plašča izdelanega iz visokokakovostnega nerjavnega jekla W.Nr.1.4301/1.4404 (AISI 304/316)
- grelcev, zaradi zaprtega grelno / hladilnega sistema

FINANČNE PREDNOSTI
• VSE V ENEM  - le ena naprava za izdelavo raznovrstnih mlečnih izdelkov 
• Naprava se lahko uporablja za druge namene  (kot hladilni bazen za mleko, hlajenje zorilnice, gretje sanitarne vode, ...)
• Z obširnim izborom dodatne opreme je mogoče izboljšati uporabnost naprave, razširiti raznolikost proizvodov in povečati učinkovitost 
proizvodnje.

DRUŽBENI VIDIK
• Nova dodana vrednost za proizvajalce mleka, povečana vrednost kmetije, možnost novih zaposlitev v kmetijstvu

EKOLOGIJA
• Nizka poraba energije, brez odpadne vode, natančen nadzor temperature

PLEVNIKOVO DOLGOROČNO PARTNERSTVO
Ponosni smo, da smo že več kot 20 let prisotni na zelo konkurenčnih sirarskih in mlekarskih trgih (Francija, Italija, Nemčija, Avstrija, Švica, …). 
Več kot dve desetletji izkušenj vgrajujemo v vse naše proizvode. Naš cilj je, da sami sebe stalno izboljšujemo, zato da lahko Vam ponudimo 
najbolj konkurenčne izdelke.
Vse naše naprave so uporabniku in okolju prijazne in so energetsko varčne; načrtovane in izdelane so za dolgoročno uporabo (v 
smislu trajnostnega razvoja in varstva okolja) in uporabljajo naravi neškodljive hladilne medije. Izdelane so v skladu z mednarodnimi standardi in 
CE direktivami ter najnovejšimi dognanji v sirarsko – mlekarski industriji.

Lahko vam 
ponudimo 
rešitve na 
ključ!


