Za sodobno in
avtomatizirano
predelavo mleka

MC500

MC500R

MC700i
ZA AVTOMATIZACIJO PROCESOV
MLEKO

JOGURT...

MLEKO

SIR...

KRMILNIKI

MC500 I MC500R I MC700i

Dodajmo mleku vrednost.

PLEVNIK MC KONTROLERJI

Dodajmo mleku vrednost.

PREDNOSTI
MC kontrolerjev:

V prihodnosti
želim: imeti več
časa, biti boljši
sirar in zaslužiti
več.

Predelava
mleka
z opremo
Plevnik
omogoča
avtomatizacijo.

 prihrani vaš čas - časovna učinkovitost
 ustvarja ponovljivo kakovost od sarže
do sarže
 celovit nadzor nad procesi
(tudi dokumentirani)
 malo fizične prisotnosti operaterja avtonomnost procesov
 malo fizičnega dela
 ustvariti več dohodka
na enostaven način
Plevnik avtomatizacija je mogoča še
posebej pri pasterizatorjih, sirarskih
kotlih in procesno mešalnih posodah.

KONTROLERJI USTVARJENI ZA PRIHODNOST ...
Človeški prst. Najpreciznejše
orodje, ki je vedno na voljo.
DOTIK

MC500

MC500R

Stran 4-6

Stran 7

MC700i

Fleksibilno spremljanje procesa
glede na nastavljene parametre.
PAMET

Kontroler bo izvedel korake
samodejno. Prihrani vaš čas.
PRIHRANEK
ČASA

TOČNOST

Procesiranje. Zapisovanje
in dokumentiranje procesa.
Zanesljivost. Ponovljivost.

Stran 8-13

IZKUŠNJE IZ PRETEKLOSTI ...

Ročna predelava mleka
lahko zahteva stalno človeško
prisotnost (doseganje konstantne
temperature, mešanje).
Da bi zagotovili boljše in hitrejšo
predelavo mleka, neprestano razvijamo
rešitve. Kontrolerji MC so ‘možgani’
Plevnik naprav, ki vam pomagajo delati
pametno in z manj napora.
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REŠITVE ZA
AVTOMATIZACIJO
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PLEVNIK MC KONTROLERJI

Dodajmo mleku vrednost.

MC500

Preprosto, moderno
in neodvisno delovanje
80% realne velikosti

MC500

MC500 in MC500R krmilniki
z zasloni na dotik
omogočajo enostavno in
prilagodljivo delovanje do
12 termičnih programov.
Enostavno in uporabniku
prijazno upravljanje.
Izjemna prilagodljivost in jasen pregled.
Izbirate lahko med 12 programi, ki lahko prilagodite
svojim tehnološkim postopkom.

Next

MADE IN SLOVENIA

MC500

MC700i

Enostaven, uporabniku prijazen.
Velik 5-palčni barvni zaslon na dotik z odličnim
pregled ponuja odlično uporabniško izkušnjo.

Programi
za izjemne
procese
Prilagodljivost
za vašo najljubšo
recepturo

Govori vaš jezik.
Podpira 6 jezikov, vključno s slovenščino.

Zdaj je na voljo šest programov, ki so še bolj prilagodljivi. Omogočajo do 15
korakov, ki podpirajo ne samo osnovne nastavitve temperature, časa, hitrosti in
smeri mešanja, temveč tudi možnost izklopa regulacije temperature in vklopa
načina “nežnega” zadrževanja (nadzorovano vzdrževanje temperature med vrenjem mleka). Možno je nastaviti zvočna opozorila pred naslednjimi fazami, preden
se samodejno nadaljuje na naslednji korak. Vseh 6 programov je ponovljivih in
avtomatiziranih.

Next

Modul za nastavitve gretja.
Omogoča izbiro nastavitev porabe, kar je še posebej
koristno pri obdelavi različno velikih količin.
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Omogoča dodatno energetsko/časovno učinkovitost.
Funkcija zakasnitve vklopa omogoča, izvajanje procesov
ponoči (v času nižje tarife) in prihranek stroškov energije.
Postopek toplotne obdelave pa se lahko samodejno zažene
(po zakasnitvi) zgodaj zjutraj in na ta način prihrani tudi čas
(spanec) operaterju.

Nadzor celotnega postopka termične obdelave.
Parametre lahko spreminjate in nastavljate med postopki.
Šest (6) programov ima dodatne možnosti nastavitev, ki
sprejmejo tudi najzahtevnejše recepte.

Prilagoditev vašim potrebam.
Za nastavitev lahko uporabite 6 programov (stop točke
zahtevajo potrditev) - prikazano na zaslonu krmilnika,
preden nadaljujete z naslednjim korakom. Medtem lahko
varno dodajamo sestavine, merimo PH, mešala lahko
zamenjamo, ... To omogoča, da se postopek v celoti
prilagodi vašim potrebam.
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PLEVNIK MC KONTROLERJI

Dodajmo mleku vrednost.

Oddaljen dostop
(WiFi) in dodatne
programske nastavitve

MC500R
MC500R

Z oddaljenim dostopom prek mobilnega telefona, tabličnih
računalnikov ali prenosnikov sirarji lahko upravljajo in nadzirajo procese predelave mleka, tudi če v mlekarni niso priso-

MC500

Vgrajen
zapisovalec

Integrirani zapisovalec - sodoben
pristop k nadzoru procesa

DODATNA
PREDNOST

S pametnim telefonom, namiznim računalnikom in prenosnikom
lahko nastavite: vklop, zagon zakasnitev, prenos zapisov, vklop
/ izklop, preskok na naslednji korak v postopku, spreminjanje
temperature in nekaterih drugih parametrov, kot so hitrost ali
smer mešalnika.

MC500

0/MC500R/+WiFi; 18.6.2020,BR,BS
PRIMER ODDALJENEGA ZASLONA NA
PAMETNEM TELEFONU

[ CILJNA TEMPERATURA ] pri pasterizaciji, ...
[ SMER MEŠANJA/VRTENJA ] kontrola smeri mešanja
MADE IN SLOVENIA

[ TRENUTNA TEMPERATURA PRODUKTA ] temperatura produkta
[ MOŽNOSTI MEŠAL ] mešalo, harfe, strgalno mešalo ...
[ TEMPERATURA VODE V PLAŠČU ] prikaz temperature
[ NAPREJ ] preskok na naslednjo stopnjo procesa
[ UKLJUČI / IZKLJUČI ] vključi izključi proces

MC500R krmilnik ima
vgrajen zapisovalec, ki
samodejno dokumentira
vse aktivne procese, kar
pa olajša nadzor jih ponuja
tudi pregled zaključenih
procesov. Trenutno aktivni
proces in dnevnik zaključenih procesov sta prikazano na zaslonu krmilnika.

Popolnoma zabeleženi procesi - dokumentira
temperaturo in procese. (MC500R)
Poleg tega je možen popoln nadzor nad temperaturo mleka
ter stanjem ventila in pokrova, ...
Zapisi lahko enostavno lahko prek vhoda USB ( A ključek ali
B kabel) prenesete v računalnik, kjer si jih lahko ogledate in
shranite s posebno programsko opremo.

A

B
6
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PLEVNIK MC KONTROLERJI

Dodajmo mleku vrednost.
24 programov.

MC700i

Prednastavljeni programi, ki pomagajo
ustvariti končni mlečni izdelek

Preprosti meniji.
Enostavno za
uporabo

Profesionalen, pameten,
inteligenten, prilagodljiv, enostaven,
pripravljen za oddaljen dostop

Pet virtualnih
gumbov za dostop
do vseh procesov.

93% realne velikosti

Nastavitev zakasnitve postopka

Proces zapisovanja

Nastavite čas začetka postopka - koristno, kadar postopek ne zahteva človeške
prisotnosti.

Kadar koli lahko dostopate do
procesnih podatkov za nazaj.

Povečani poenostavljeni
povdarki zaslona.

Na voljo imate vse
kontrole

Predogled postopkov in
parametrov so prikazani na večje.

Glavne komande so
vedno prisotne na zaslonu
zato je dostopanje hitro in
enostavno.

Enostavno do več naprednih
nastavitev koraka. Vsak korak je

Prilagodljivost
in nastavljivost
programov

Na voljo za 20 različnih
programov. Vsakemu koraku
lahko dodajamo različne
dodatne funkcionalnosti
(doziranje, regulacijo hitrosti
in druge).

MC700i je povsem nov krmilnik, posebej zasnovan
za napredne profesionalne uporabnike. Krmilnik je
visokotehnološki izdelek v zasnovi in zmogljivosti. Združuje
močno strojno opremo in 30-letne izkušnje in znanje pri
obdelavi obdelave. Integrirani snemalnik omogoča snemanje
vseh aktivnih procesov in olajša pregled in shranjevanje
procesov za prihodnjo obdelavo na krmilniku ali računalniku.

mogoče nastaviti tudi bolj podrobno.
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Nadzor
dodatnih
funkcionalnosti
V prihodnosti je
pričakovana potreba po več
avtomatiziranosti. Dodatni
senzorji, za dodatnen, nadzor in
za več avtomatizacije. (Več na
strani 11.)

KORAK - osnovni
element avtomatizacije

Imeti popolne možnosti, ki
omogočajo natančno določanje
korakov za avtomatizacijo, je
pomembno za kakovost in čas
/ energetsko učinkovitost med
obdelavo.

KORAK

1
MC500
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1

3

2

Številka
koraka

1

Nastavitev
temparature
(0-100)

Čas
zadrževanja
temperature
(minute)

Hitros
mešanja
gretje/
hlajenje

Hitrost
mešanja
zadrževanje
temperature

30.0

10.0

12

10

Aktivnost
koraka
(vklop/
izklop)

Uravnavanje
temperature
(vklop/izklop)

Smer
mešanja
gretje/
hlajenje

Smer
mešanja
zadrževanje
temparature

...
Napredne
nastavitve

MC700i

9

240 l
pH
7.3

IZDELAVA SIRA
Plevnik kot strokovnjak za predelavo mleka v končne
mlečne izdelke zagotavlja, da lahko kateri koli vaš
postopek opravite z maksimalno avtomatizacijo
s pametnim krmilnikom MC700i.

P / PH / SKH / SCH / 2O
SIRARSKI KOTLI / POSODE

FERMENTIRANI
IZDELKI
Pasterizacija in fermentacija sta najpomembnejša procesa,
ki omogočata dolgotrajne končne izdelke. MC700i
olajša nadzor kakovosti procesov in ga lahko preprosto
nadgradite s svojo domišljijo, tudi z več serijami na dan.

P
PASTERIZATORJI

PREDELAVA
HRANE
Neomejene možnosti mešanja v posodi za mešanje
Plevnik PST (procesno mešalna posoda) - mogoče
predelati katero koli vrsto hrane na najbolj professionalni ravni z popolnim nadzorom nad procesi,
ki ponavljajo visoko kakovostne izdelke vedno na
enak način.

PH senzor*

Sledite svojemu postopku s funkcijo
snemanja in vgrajenim snemalnikom.

PH-meter je univerzalni senzor za
zaznavanje pH vrednosti izdelka v
posodi, kar omogoča kontrolo tudi
tega parametra.

Možnost
avtomatskega odmerjanja*
Izračun odmerka in uporaba odmerka
ob določenem času je še ena funkcija
avtomatizacije, ki zagotavlja zanesljive
in ponovljive postopke in izdelke.

pH
Senzor za količino*

Nadzor mešal*

Upravljenje dotoka
in iztoka vsebine posode

Tlačni senzor meri prostornino/količino
v posodi in daje informacije za nadaljni
nadzor.

Nadzor do dveh različnih mešal
(hitrosti, smeri in celo pulzirajočega se
vrtenja).

Možnost dolivanja/doziranja glede na nastavitve
recepta. Povezava senzorja za količino in drugih
senzorjev za doseganje predvidljivih rezultatov.

Natančna regulacija
segrevanja*

Zadrževanje in ohranjanje
temperature

Oddaljen dostop*

Toplotna razlika med plaščem in vsebine
je lahko nežna do končnega izdelka
(če ni velike razlike) - To temperaturno
razliko med mlekom in vročo vodo
določamo v nastavitvah (primer 20 °C).

Samodejno vzdržujte ciljno temperaturo
za določen čas, ki ga zahteva korak
postopka.

483 l

40 ˚C

VOLUME

Zapisovanje procesov

60 ˚C

Professionalni nadzor procesnih korakov
pri izdelavi različnih končnih izdelkov:

MC700i OMOGOČA AVTOMATIZIRANE PROCESE

Uporaba krmilnika

MLEKO

Z oddaljenim dostopom lahko
optimizirate čas prisotnosti operaterja
v procesu.

62.5 ˚C

WiFi asistenca*

MC700i je mogoče vključiti
v glavne nadzorne centre

Samodejno posodabljanje v času mirovanja, pomoč na daljavo, podpora ...

Naše naprave so pripravljene za povezavo z
nekaterimi drugimi sistemskimi krmilniki.

PST
PROCESNO
MEŠALNA
POSODA
* Dodatna oprema
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PLEVNIK MC KONTROLERJI

Predelava 200-500 litrov mleka
s pomočjo avtomatizacije (MC700i)
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P

yogurt

3

yogurt

1

2

yogurt

Stirred Yogurt

JOGURT

Fermentacija poteka kontrolirano na 42˚C od 6-8 ur.

Primer avtomatiziranega procesa izdelave jogurta. Shematično je prikazan
celoten proces z naslednjimi glavnimi parametri: temperatura - termična
obdelava, mešanje, doziranja kultur, fermentacija in prikaz korakov avtomatizacije, ki jih določimo na začetku..
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PASTERIZATOR
Senzor količine
AV T O M AT I Z I R A N P O S T O P E K
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MLEKO > SIRNA MASA
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KORAK
(ENOTA PRI
AVTOMATIZACIJI)
POTEK
TERMIČNIH
PROCESOV.
MEŠANJE, REZANJE
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SIRNA MASA

Merilnik PH zazna,
kdaj je treba odmeriti sirilo.

483 l

1

10
BIOLOŠKI PROCESI:
KOAGULACIJA, FERMENTACIJA,...

5

Primer avtomatiziranega doziranja
MC700i pametno upravlja z dozirnikom.

Primer avtomatiziranega procesa izdelave sirne mase - osnovo za izdelavo
sirov. Shematično je prikazan celoten proces z naslednjimi glavnimi parametri:
temperatura - termična obdelava, mešanje - harfe se obračajo v eno smer,
rezanje sirne mase - harfe se obračajo v drugi smeri, doziranje kultur in
reneta, koagulacija in prikaz korakov avtomatizacije, ki jih določimo na
začetku.
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HLAJENJE
FERMENTACIJA

1

Cheese

2

MEŠANJE

20 ˚C

BIOLOŠKI PROCESI:
KOAGULACIJA, FERMENTACIJA,...

1

OHLAJENJE

DOZIRANJE
KULTUR

60 ˚C

PASTERIZACIJA

DOZIRANJE (2X)

SEGREVANJE

REZANJE

et

MEŠANJE
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TEMPERATURNI
POTEK
PROCESOV.
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MLEKO > JOGURT
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PLEVNIK CELOVITA OPREMA ZA PREDELAVO MELKA

25 cm

1m

Moje ideje za predelavo mleka ... hrane ...
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MC SI 09 03 2021

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.

Dodajmo mleku vrednost.
PLEVNIK, d.o.o.
Podsmreka 56
SI 1356 Dobrova
milk.cheese@plevnik.si
+ 386 (0)1 200 60 80
www.plevnik.si

Specialisti za predelavo mleka.
Skupaj smo ustvarili več kot 3.500
uspešnih sirarskih zgodb.

Ustvarjamo
srečne zgodbe
podeželja.

