FZ94
0,1-2,4 kg / 0,2-5,3 lb
Profesyonel Laboratuvar Tipi
Kavurucu

FZ94
Profesyonel
laboratuvar tipi
kavurma makinesi
Kavurma Uzmanları
göz önünde
bulundurularak
tasarlanmıştır.
Türünün en
gelişmiş kavurma
makinesi örneğidir.

Piyasaya son teknolojiler ve cesur
fikirlerimiz ile önderlik etme tutkumuz
kahve dünyasının evrim geçiren
trendlerini dikkatli bir şekilde takip
etmemizi zorunlu kılıyor. Küçük
laboratuvar tipi kavurucular üzerindeki
araştırmalarımız, piyasa taleplerinin
değiştiğini ve mevcut markalardan
herhangi birinin bu ihtiyaca gerekli cevabı
veremediğini gösteriyor.
Günümüzde, Kavurma Uzmanları
kapasite ile birlikte daha fazla esnekliğe
ihtiyaç duyuyor. Doğal olarak, üretim
yelpazesi genişledikçe, küçük partiler
halinde üretim kapasitesi, nitelikli kahve
piyasasından gelen geniş çeşitlilikteki
taleplerden dolayı kesinlikle sahip
olunması gereken bir özellik.
Diğer taraftan, küçük miktarlarda
günlük numune alma standart çalışma
yönteminin bir parçası olarak kalmalıdır.
Bu iki görev de, doğru tasarlanmış bir
makine tarafından daha verimli bir
şekilde yapılabilir ve yapılmalıdır. Hatta,
üretim için kavurma işlemini yaptığınız
aynı makineden numune almak daha
avantajlıdır.
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Piyasadaki kahvelerin büyük kısmının
ticari nitelikte olduğu günlere kıyasla,
günümüzdeki kahveler boyut, yoğunluk,
tür gibi özellikleri açısından birbirinden
çok daha farklı ve çeşitlidir. Bu değişim
bize, eski anlayışla tasarlanan makinelerin
hem yeterli kontrol özelliklerinden hem
de eski, artık miadını doldurmuş tamburısı donanımından muzdarip olduğunu
göstermektedir.
FZ94 profesyonel laboratuvar tipi
kavurucu Kavurma Uzmanlarını göz
önünde bulundurarak tasarlandı. Türünün
en gelişmiş kavurucusu. Bu eşsiz makine
kavurma süreci üzerinde tamamen
kontrolü garanti ederken aynı zamanda
düşük karbon ayakizine, kullanıcı dostu
bir çalışma prensibine, etkileyici bir
tasarıma ve 100 g ile 2,4 kg aralığında
mükemmel bir kavurma kalitesine sahiptir.
FZ94 Kavurma Uzmanları ve gerçek kahve
tutkunlarının kavurmaya ilişkin unsurları
mümkün olan en geniş spektrumda
deneyip tecrübe etmelerini olanaklı kılar.

FZ94 hepsi aynı anda ve aynı tamburda
gerçekleşen çok etkin kavurma
yöntemlerini -kızıl ötesi radyasyon,
kondüksiyon ve konveksiyon- bir arada
sunar. Hem tamburu hem de tambur
havalandırma fanını çalıştıran hız
kontrölü sayesinde, kullanıcı en küçük
değişiklikleri bile yapabilir. Üç adet
güçlü, ayrı ayrı yönetilebilen elektrikli
ısıtıcı temiz, sabit, tutarlı bir ısı sağlarken
kullanıcıları ilkel ve dengesiz gazlı
ısıtıcıların çilesinden kurtarır. Üç ısıtma
elementinin ayrı ayrı kontrol edilebilmesi
her tür veya miktarda çekirdek için uygun
bir ısı yelpazesi sunar. Sıcaklık değişimleri
üç ayrı dijital ısı ölçer ve PID arabirimleri
ile gözlemlenir.
Isıtıcıların çalıştığı/çalışmadığı anlarda
tamburun içinde.
Makinenin bacası içerisinde hava
sıcaklığını kontrol etmek için.
Makinenin egzoz bacasındaki hava
sıcaklığını gözlemlemek için.
Profesyonel kavurma işleminde
olanakların tüm yelpazesini
deneyimlemek, hiçbir zaman FZ94
profesyonel laboratuvar tipi kavurucu ile
olduğu kadar ulaşılabilir olmamıştır. Bu
geniş esneklik kondüksiyon ve radyasyon
arasındaki çeşitli dengeler gibi sorunları
araştırmanızı ve incelemenize olanak
sağlar. Ayrıca kullanıcı tambur hızıyla da
deneyler yapabilir, tambur daha yavaş
dönerse çekirdekler metal yüzeyle daha
fazla temas halinde olur, tambur daha
hızlı dönerse çekirdekler "havada" daha
fazla asılı kalır, bu da kavurma sürecinde
kızıl ötesi radyasyon ve konveksiyon gibi
farklı ısı iletimlerini ortaya çıkarır. Bu süreci
bir de hava akımı fanının değişken hızları
ile birleştirmek veya farklı aşamalarda ısı
elemanlarını açmak ve kısmak çok farklı
sonuçlar ortaya çıkarır. Dahası, FZ94
bilgisayar kavurma yönetim yazılımımız
ile eşleştirilerek detaylı veri girişi ve kaydı
tutulabilir.

FZ94 profesyonel laboratuvar tipi
kavurucunun tasarımı ticari kahve
kavurucularımız ile aynı profesyonel
özelliklere sahiptir ve endüstriyel seviyede
yüksek kalite parçalarla üretilmesi yıllar
boyunca sizi yarıyolda bırakmadan
kahve kavurabileceğiniz anlamına gelir.
FZ94 gerçek bir kavurma uzmanı olmak
isteyenler için tasarlanmış tamamen
manuel bir kavurucu olsa da, bilgisayarlı
profil yazılımı sayesinde herkesin
tekrarlayabilceği standart kavurmalar da
yaratılabilir.
FZ94 kesintisiz kavurma için yüksek
verimli bir dış soğutma grubuna sahiptir.
Soğutma sistemi en temiz kullanımı
sağlamak amacıyla ayrı bir kahve samanı
toplayıcı da içerir. FZ94 harici, hızı kontrol
edilebilir, ağır işlere uygun bir tambur
havalandırma fanına sahiptir. Makinedeki
tüm baca parçaları, tambur fanı ve
siklon da dahil, metal kelebek somunlar
kullanılarak tamamen çıkarılabilir ve bu
sayede herhangi bir alet kullanmadan
etkin bir şekilde temizlenebilir. Temizleme,
ki kavurma makinelerinde performans
için hayati önemdedir, hiç bu kadar kolay
olmamıştı.

Kontrol Paneli

Kolay izleme için geniş, ateşe dayanıklı cam; çekirdek ısı ölçeri
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Teknik
Özellikler

Parti Kapasitesi:

Tambur muhafazası:

0,1 – 2,4 kg (0,4 – 5,3 lb) yeşil
kahve

Subatmosferik yakma odası

Kavurma Döngüsü:

Bir dış grup, yüksek kapasite
santrifüjlü fana sahip, hızlı ısı
emilimi ve ısı dönüşümü için
çıkarılabilir aliminyum delikli tava

Tam parti için 16-18 dakika
(ön ısıtmadan sonra)

Kalite ve güvenlik
uyumluluğu:
, RoHS, EMC

Kavurma çıktısı:
~Saatte 8 kg

Çalışma yöntemi:
Isıtma elemanları ayrı ayrı manuel
olarak çalışır: konveksiyon oranını
(hava akımı fanı) ve tambur hızını
kontrol etmek için dijital frekans
dönüştürücüsü

Soğutma:

Süreç Kalite Kontrolü:
Büyük ve ısıya dayanıklı cam,
numune kaşığı, üç ayrı sıcaklık
göstergesi (çekirdek, tambur ve
egzoz)
kavurma sürecinin mükemmel
bir şekilde izlenmesi için, artizan/
cropster veri girişi uyumu

Kahve samanının
toplanması:

Elektriksel Özellikleri:

Kavurma için siklon tipi ve
soğutma için ek yakalama kutusu
tipi kahve samanı toplayıcı

220-240 V 50/60 Hz. 3600 W tek
faz

Güvenlik:

Tambur Motoru:

Güvenlik için tamburun tahliyesi

1/8 hp, Ac, ağır işe uygun

Boyutlar:

Isıtma Yöntemi:

67 (g) X 77 (d) X 88 (y) cm
26 (g) X 30 (d) X 35 (y) inch

Elektrikli: özel yapım, yüksek
sıcaklığa dayanıklı metalden kızıl
ötesi ısıtma elemanları (3x1000W)
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Ağırlık:
65 kg (143 lb)

Isıtma Teknolojisi

Kontrol Özellikleri

Genel Özellikler

Kavurma Yöntemi

Opsiyonel
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