
Vakuovací stroje
Stolní model s tiskárnou HACCP
-20 m³/h, vstup pro inertní plyn

Pol. č.:

Model:

Projekt:

SIS #

AIA #

Zkrácená specifikace

Položka č.

SCHVÁLENO:

Electrolux Professional
www.electrolux-professional.cz

info.professional.cz@electrolux.com

V
akuovací stroje

Stolní m
odel s tiskárnou H

A
C

C
P -20 m

³/h, vstup
 pro inertní plyn

600049 (EVP45GNXT) Vakuový balicí stroj, stolní
provedení, výkon pumpy 20
m3/hod, svařovací lišta
450mm, velikost komory
466x456x117/217mm,
vypouklé víko. Soft air
funkce. S integrovanou
tiskárnou pro tisk
certifikačních štítků (v
souladu s HACCP). Vstup
pro inertní plyn.

Konstrukce z nerez oceli AISI304. Vypouklé průhledné víko. Komora
s oblými rohy. Vstup pro inertní plyn. Digitální ovládací panel s
programováním a uchováním až 10 provozních programů a možností
programování technických a údržbových operací. LCD displej
zobrazuje informace o každém balícím cyklu. Balicí cykly lze snadno
zvolit vybráním kategorie a podkategorie produktu určeného k balení.
Pulsní funkce pro snadné programování cyklů, výběr funkcí a
parametrů. Nadstavbové funkce: externí vakuování, "Soft air", CP
program, automatický svařovací program a svařování. "Soft air"
funkce umožňuje kontrolu znovu naplnění komory vzduchem před
otevřením. Kontrolní funkce provádí předběžnou diagnostiku stroje a
detekují jakékoliv technické závady před použitím zařízení. HACCP
tiskárna umožňuje tisk certifikačních nálepek. Údržbu lze snadno
provádět bez nutnosti demontáže komory. CP program lze využít pro
odstranění zbytků tekutin či olejů z pumpy (doporučeno při delší
odstávce). Adaptér pro vakové balení v externí nádobě (extra
příslušenství). Velikost komory 466x456x117/217mm.
Svařovací lišta 450 mm.

Hlavní funkce a vlastnosti
• Informace o provedeném vakuovém balení přímo

na obalu: HACCP tiskárna vytiskne certifikační
nálepky, které se umístí na jednotlivá vakuová
balení, což usnadňuje finální operace a přehled
při skladování.

• Pokročilý, snadno srozumitelný uživatelský
ovládací panel, k dispozici v 5 jazycích, umožňuje
rychlé naprogramování parametrů pro 10
provozních programů a s možností programování
technických a údržbových operací.

• LCD displej poskytuje detailní informace o každém
balicím cyklu.

• Balicí cykly lze snadno zvolit vybráním kategorie
a podkategorie produktu určeného k balení a
přístroj automaticky zabalí produkt podle
doporučených / nastavených hodnot.

• Pulsní funkce pro snadné programování cyklů,
výběr
přednastavených uložených funkcí a parametrů.

• Další nadstavbové funkce: externí vakuování, "Soft
air", CP program, automatický svařovací program
a svařování.

• Možnost výběru typu a procenta plnění směsí
inertních plynů (např. Potravina 1-2-3) a tisk
nastavení na štítek, čímž jsou zajištěny vynikající
výsledky při používání směsí inertních plynů.

• Kontrolní Check-up funkce umožňuje provést na
displeji předběžnou diagnostiku přístroje a
detekovat jakékoliv technické závady před
použitím přístroje.

• "Soft air" funkce umožňuje kontrolu znovu naplnění
komory vzduchem před otevřením.

• Model je v souladu s mezinárodními standardy
hygieny a snadného čištění.

• Lze dovybavit adaptérem (objednává se zvlášť
jako extra příslušenství) umožňujícím, aby vakuový
proces mohl probíhat v externí nádobě či zařízení
napojením hadice z externí nádoby na vzduchový
odsávací ventil.

• Digitální ovládací panel umožňuje dokonalé
splnění požadavků obsluhy pomocí volby až 10
provozních programů garantujících optimalizovaný
podtlak a svařovací čas pro jakýkoliv produkt.
Každý program:
-P1 až P4 se skládají ze 4 nastavitelných možností
(vakuum, extra vakuum, plyn a svařování

-P5 pro "externí vakuování" – používá se pro
odstranění vzduchu pomocí 2 parametrů, vakuum
a extra vakuum

-t1, t2, t3 jsou vyspělé funkce: program pro
marinování mas, program pro změkčení/
tenderizaci mas a program pro vakuování
tekutých produktů

-Sr1, Sr2 speciální programy pro čištění pumpy a
testovací program.

• Příprava pro napojení na systém inertního plynu.

Konstrukce
• Jednoduché údržbové činnosti (výměnu oleje a

tlumičů nárazů) lze snadno provádět bez nutnosti
demontáže komory.

• Zbytky tekutin či olejů lze odstranit z pumpy
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využitím CP-Conditioning Programu (doporučeno při
delší odstávce zařízení z provozu).

• Konstrukce výhradně z ušlechtilé nerez oceli AISI304.
• Vypouklé průhledné víko z plexiskla.
• Tlaková komora s oblými rohy.

Extra příslušenství
• Sada externího adaptéru pro vakuové

balicí stroje - pro modely 6, 10 a 20 m3/
hod.

PNC 650008
❑

• Vložka s náklonem do komory pro
balení tekutin - pro vakuové balicí stroje
20 m3/hod.

PNC 650010
❑
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Elektro
Napětí:

600049 (EVP45GNXT) 230 V/1N ph/50/60 Hz 
Celkový příkon: 1.1 kW 

Hlavní informace
Pumpa/vývěva: 20 m³/h 
Vnější rozměry, Šířka 550 mm 
Vnější rozměry, Výška 500 mm 
Vnější rozměry, Hloubka 645 mm 
Šířka komory: 466 mm
Hloubka komory: 456 mm
Výška komory/ vč.víka: 117 / 217 mm
Délka svařovací lišty: 450 mm
Netto váha (kg): 87 

Zepředu

Modello EVP45 NXT – EVP45 NXT G 
Schema di installazione / Installation diagram 
 
 
 

 
 
 
 
I = Collegamento elettrico / Electrical connection 
H = Collegamento gas / Gas connection 

Boční

Modello EVP45 NXT – EVP45 NXT G 
Schema di installazione / Installation diagram 
 
 
 

 
 
 
 
I = Collegamento elettrico / Electrical connection 
H = Collegamento gas / Gas connection 

EI = Elektrické napojení

Other

Modello EVP45 NXT – EVP45 NXT G 
Schema di installazione / Installation diagram 
 
 
 

 
 
 
 
I = Collegamento elettrico / Electrical connection 
H = Collegamento gas / Gas connection 


