
   

Használati utasítás a MÉZSZÁRÍTÓHOZ 
 

Mézkrémesítő és szárító berendezés 

150kg / 300kg  
 
 
 
 

 

 

 Felmelegített levegő   

kifújása 

 Biztonsági 
kapcsoló 

  „0/1” kapcsoló 

Biztonsági 
STOP kapcsoló 

 

Vezérlő 

Motor 

Csőventilátor 

Kapcsoló a melegítő újraindítására  



 
FIGYELMEZTETÉS! 
A gép használata előtt olvassa el a használati utasítást, és kövesse az utasításokat. A gyártó nem felel a 
berendezés alkalmatlan és célszerűtlen használata során felbukkanó hibákért 
 

 

A mézkrémesítő és szárító berendezés jellemzése:  

      

A berendezés a víz elpárologtatására szolgál a mézből. Abban az esetben használandó, ha a mézben található víztartalom 
meghaladja a 18 - 20%, mivel azt túl hamar kipergették vagy gyengébb minőségű. A mézben való magas víztartalom 
csökkenti az élettartamát, rétegezést és erjedést okozhat, abban az esetben is ha alacsony hőfoknál tárolja.    

   A berendezést úgy tervezték, hogy képes legyen eltávolítani a mézben levő víz többletet párologtatás segítségével. A 
bejutó meleg levegő száraz mikroklímát hoz létre, amely biztosítja a víz elpárolgását a mézből.  A szárítás folyamatát 
felgyorsítják a berendezésben található forgó tányérok.  

   A vezérlő általi irányítás egyszerű és intuitív.  

 

   A berendezés tápegysége 230V.  A folyékony vagy részlegesen folyékony mézet be kell tölteni a berendezésbe a 
maximális szintet jelző vonalig. 

   A szárítás folyamata után a mézet a kifolyó csapon keresztül kell kiengedni.  

 

Berendezés részei: 

 

• Szárító tartály fedővel 0H18N9 saválló rozsdamentes acélból 

• Szárító kerete 0H18N9 saválló rozsdamentes acélból 

• Sebességváltóval ellátott motor 

• PREMIM Line vezérlő 

• Csatlakozó doboz 

• Melegítő 1200 W 

• Csőventilátor 250 m3/óra 

• Levegő filter 

• Könyök melegítő cső 0H18N9 saválló rozsdamentes acélból 

• Rozsdamentes csap zárral 6/4“ 

• Szervo motorok– 2 db 

• A fedél lezárható pántjai – 2 db 

• Fedéltartó 

• A tengelyhez tartósan rögzített szárító tányérok – 0H18N9 saválló rozsdamentes acélból 

• A szárító tányérok között tarnamid gyűrűk helyezkednek el 

 

 

 

 

Technikai paraméterek 150 kg-os berendezés (cca 110 l) 300 kg – os berendezés (cca 220 l) 

Melegítő teljesítménye :   1200 W / 230 V 1200 W / 230 V 

Motor :   370 W 750 W 

Tányérok átmérője : 62 cm 62 cm 

Tányérok száma : 19 31 

Fordulatok : 9 fordulat / perc 14 fordulat / perc 

   A berendezés teljes szélessége :   102 cm 102 cm 

A berendezés teljes magassága :   
170 cm (nyitott fedél) 

122 cm (zárt fedél) 
175 cm ( nyitott fedél ) 
125 cm ( nyitott fedél ) 

A berendezés teljes hossza :   130 cm 180 cm 

Súlya nettó / bruttó :   135 kg / 142 kg 200 kg / 210 kg 



 

  Vezérlő funkciói – vezérlő leírása. 

 

 

 

 

 
A)  STOP biztonsági kapcsoló    B)  „0/1” kapcsoló 

 
Berendezés üzembe helyezése: 
 
- Csatlakoztassa a berendezést az áramkörhöz. 
- A biztonsági STOP kapcsoló nem lehet 
bekapcsolva ( kapcsolja ki elfordítással a 
nyilak irányába) 

- Állítsa be  a„0/1” kapcsolót az „1” pozícióba 

- Ellenőrizze le, hogy a biztonsági gomb nincs 
bekapcsolva.  

- Ezután állítsa be a vezérlő panelt  1-es kép 
 

 

 

1-es ábra  Vezérlő panel a vezérlő bekapcsolása 
után

Kapcsolók leírása 

 

 

 

    A kijelző mezőjének szétosztása

SELECT 

P- 

T = 30 C 
P = 60% 

START 

START 
STOP 

S+  

S = 50% 
S- 

00:00:17 

00:00:45 

P+ 

Kapcsoló Funkció leírása 
 
 
S+ / S- 
kapcsoló 
S-el jelölt mező  

 
2-es ábra 

A dob fordulatainak megváltoztatása. 
0%...100%. Beállítás növelése  10%. 
A gyári beállítások a vezérlő 
memóriájában vannak elmentve.  
A leolvasó mezőben az aktuális mezőt 
és a dob fordulatainak gyorsasága %-
ban figyelhető meg. 

 
 
 
P+ / P- 

kapcsoló 
P- vel jelölt mező  

T –vel jelölt mező 

 

3-as ábra 

A dob melegítésének megváltoztatása. 
0%...100%. Beállítás növelése  5%. 
A gyári beállítások a vezérlő 
memóriájában vannak elmentve. 
A leolvasó mezőben láthatja az aktuális 
hőmérséklet értékét és a lemért 
hőfokot.  Abban az esetben, ha a hőfok 
meghaladja a T max. értékét, a vezérlő 
automatikusan csökkenti a melegítő 
teljesítményét    ( 5%-al minden 2 
másodpercben). 

 
SELECT 

kapcsolója  
Aktiválás/deaktiv

álás mezője és 

a levegő 

szárítása 

4-es ábra, 5-

ös ábra 

A gomb megnyomásával aktiválja és 
deaktiválja a levegőszárító üzemét. 
A start gomb megnyomása után 
a szárító csak akkor kapcsol be, ha az 
üzemeltetése aktiválva volt. A kijelző 
grafikus jelzése jelzi az aktiválást vagy 
deaktiválást. 

 

Időzítő gombja 
Idő eltelése 
a bekapcsolástól/
kikapcsolástól  
 
6-os ábra 

A gomb megnyomásával aktiválja az 
időzítőt, az idő elteltével a víztelenítő 
kikapcsol. A leolvasó mező, azt az 
időt mutatja, amely eltelt a szárító 
bekapcsolásától addig, amíg a szárító 
kikapcsol. Ha az időzítő nem aktív, 
a  leolvasó mező a következő 0:00:00 

 
 
 
 
 
 
 

Start/stop 
kapcsoló  

7-es ábra, 8-

as ábra 

Nyomja meg a start gombot és 
indítsa el a berendezést.  
A kifújás ventilátorának 
bekapcsolása: 
1. A dob hátsó fordulatainak 

bekapcsolása 
2. Levegő áramlásának bekapcsolása – 

ha aktiválva van. 
3. A melegítő aktiválása a megadott 

teljesítménynél.  
 
Nyomja meg a stop gombot és 
kikapcsolja a berendezést: 

 
1. Kapcsolja ki a melegítőt 
2. A szárító levegő áramlásának 

kikapcsolása.  
3. Dob fordulatainak kikapcsolása 
4. A kifújó ventilátorának 

kikapcsolása. 
A kijelző a jelenlegi állapotot 
mutatja: start vagy stop 
. 

 



Vezérlő kezelése 
 

 

 
2-es ábra  Fordulatok gyorsaságának beállítása  %-ban. 

( „PLUSZ” és „MINUSZ” gomb) 
 

 

3-as ábra A melegítő hőmérsékletének beállítása, az 
aktuális belső hőmérsékletről szóló információk.  

 

 

 

4-es ábra Kifújó bekapcsolása. 
 

 

5-ös ábra Kifújó kikapcsolása 

. 

6-os ábra A munka idejének beállítása. (Timer). 
 

 

7-es ábra Berendezés bekapcsolása „START” gombbal 

 

8-as ábra Berendezés kikapcsolása „STOP” gombbal 

 

 

9-es ábra bekapcsolt BIZTONSÁGI KAPCSOLÓ   
STOP (legalább egy a két kapcsoló közül be van 
kapcsolva). 
 

 



Krémesítés funkciói: 
 
A berendezés képes a méz krémesítésére is, amelyet a szárítás funkciójának kikapcsolásával aktiválhatunk a 
vezérlőn. Ezt követően állítsa be a fordulatokat a maximumra 15 percen keresztül.  Azon nyomban, ahogy letelik 
az idő, a berendezést 1- 1,5 órára szükséges deaktiválni. Ezt egyszerűen a STOP gomb megnyomásával 
deaktiválja. Ezt a folyamatot addig ismételje, amíg nem éri el a méz kívánt krémes állagát. 
A vezérlő nem rendelkezik automata krémesítő funkcióval. Ezt a funkciót mindig manuálisan kell beállítani.  
 

 

Biztonsági előírások – elektromos hálózat: 
1  A berendezés áramkörbe való csatlakoztatása előtt bizonyosodjon meg róla, hogy a vezérlő ki van kapcsolva. 

A „0/1” kapcsoló „0” állapotban kell, hogy legyen.  
2 A berendezést leföldelt konnektorhoz csatlakoztathatja, amelynek a feszültsége megegyezik a címkén 

felmutatott feszültséggel.  
3 A tápfeszültség legyen ellátva túláramvédelemmel, amely egy differenciál áram kapcsolóval van ellátva, amely 

nem haladja meg a 30mA.  
4 Rendszeresen ellenőrizze a vezetékeket.  
5 A hibás csatlakoztató kábel cseréjét bízza szakavatott szerelőre vagy a gyártó cég szolgáltatási képviselőjére. 

Meghibásodott csatlakoztató kábel vagy annak bármelyik része meghibásodása esetén ne használja a 
berendezést! 

6 Az áramkörhöz való csatlakoztatás során legyen óvatos! Legyen száraz a keze! A padló, amelyen a szárító áll 
legyen szintén száraz! 

7 Ne húzza a berendezést a csatlakoztató kábelnél fogva.  
8 Csatlakoztató kábelt tartsa távol hőforrásoktól, éles részektől és mindig ügyeljen hibátlan állapotára. 
9 Védje a motort és a vezérlőt nedvességtől (tárolás során is). 
10 Ne mozgassa a berendezést munka során.  

 
 

Biztonsági utasítások: 
1. A berendezést ne használják olyan személyek (beleértve a gyermekeket is), akik csökkent fizikai, érzékszervi 
vagy mentális képességgel rendelkeznek. Továbbá, akik tapasztalat hiánya miatt nem tudják célszerűen használni 
a berendezést, akik nincsenek felügyelet alatt és nem voltak felvilágosítva a biztonságukért felelős személy által. 
  2. Ügyelje arra, hogy gyermekei ne játszanak a berendezéssel.   
3. Meghibásodás esetén a javítást bízza egyértelműen szakavatott személyre.  
4. Ne használjon gyúlékony anyagokat a berendezés közelében.  
5. Tilos karbantartani üzembe helyezett berendezést. 
6. A berendezés működtetése során a szárító fedele legyen lezárva. TILOS nyitogatni a fedelet a szárítás folyamata 
alatt!   
7. Bármilyen hiba észlelése esetében azonnal kapcsolja ki a szárítót.  
8. A készülék csak beltéri munkákra alkalmas. A berendezés nem alkalmas kültéri munkára.
                                                               

 

Használata: 
A hely, ahol a berendezést igénybe veszi legyen jól megvilágítva és száraz. A szárítót csupán beltéri munkára 
használhatja,  a hőmérséklet legyen magasabb 10°C-nál. Abban az esetben, ha a berendezést áthelyezte elegebb 
helyre, várja meg, míg a berendezés felveszi a környező hőmérsékletet.  

 
 

Tárolás: 
A berendezést a munka után alaposan tisztítsa és szárítsa meg. Minden szezon végén szükséges a berendezés 
technikai állapotának megvizsgálása, meghibásodás esetén lépjen kapcsoltba az ügyfélszolgálttal. A berendezést 0°C 
feletti hőmérsékletnél tárolja.  

 
 
 



                                                                                                                                          
 

Tilos bekapcsolt berendezést javítani                                                                     Tilos leszedni a berendezés részeit az  üzemeltetése során                                                            
 
 
 
 

Karbantartás: 
 

FIGYELMEZTETÉS! 
A karbantartás előtt húzza ki a mézkrémesítőt a tápegységből! 
A szárítót az első használat előtt alaposan öblítse ki és törölje szárazra! 

 
A használat előtt a berendezést alaposan mossa ki forró vízzel. Egy puha flanel törlőronggyal és egy kis 
környezetbarát tisztítószer hozzáadásával mossa meg. Ügyeljen arra, hogy az elektromos részek víztől és 
nedvességtől védettek legyenek. A berendezést a mosás után alaposan öblítse és szárítsa ki. Száraz helyen tárolja.  

 
 

 


