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1.  CO TO SĄ 
TECHNOLOGIE 
OGRZEWANIA 
MIKROFALOWEGO

Wykorzystanie technologii ogrzewania mikrofalowego w przemyśle staje się 
coraz bardziej powszechne. Systemy mikrofalowe to nie tylko rozmrażanie, 

ale także gotowanie, suszenie i pasteryzacja. Nieograniczone możliwości 
zastosowań przekładają się na optymalizację produkcji, wydajność  

i efektywność procesów – począwszy od przemysłu chemicznego, poprzez 
spożywczy i farmakologiczny, aż po przemysł wydobywczy i hutniczy. 

Lista zastosowań wciąż rośnie. 
Ogrzewanie mikrofalowe przynosi większe korzyści ekonomiczne  

w porównaniu do konwencjonalnej obróbki termicznej. Jedną  
z najważniejszych zalet ogrzewania mikrofalowego jest jego szybkość 

– skraca procesy trwające dni lub godziny (przy użyciu metod 
konwencjonalnych) – do minut i sekund! Przykładem może być produkcja 

aspiryny przez przemysł farmaceutyczny – zastosowanie suszarek 
mikrofalowych pozwoliło skrócić proces ogrzewania z ponad 2 godzin 
do 1 minuty! Zastosowanie systemów mikrofalowych to także wysoka 

oszczędność energii, zwiększona wydajność oraz lepsza jakość  
finalnego produktu. 

CO TO SĄ MIKROFALE?
Mikrofale są falami elektromagnetycznymi o paśmie częstotliwości od 300 MHz 

do 300 GHz oraz długości fali od 1 mm do 1 m. Ogrzewanie tymi falami opiera się na 
przemianie energii zmiennego pola elektromagnetycznego na ciepło przez tzw. efekt 
mikrofalowego ogrzewania dielektrycznego. Promieniowanie w zakresie mikrofalowym 

powoduje jednorodne wyrównanie się cząsteczek dipolowych (takich jak woda) oraz jonów 
w powstałym polu elektrycznym. Ponieważ pole to jest zmienne, zarówno dipole jak i jony 

próbują ułożyć się zgodnie z nim, oscylując i ocierając się o siebie nawzajem i o inne cząsteczki,  
w efekcie zamieniając dostarczaną w wyniku tarcia energię na ciepło. 

Większość konwencjonalnych metod ogrzewania i suszenia dostarcza ciepło od powierzchni. To sprawia,  
że wilgoć usuwana jest z powierzchni w bardzo szybkim tempie, jednakże usuwanie cieczy z głębi produktu 

jest bardzo nieefektywne. Jeżeli temperatura zewnętrzna zostanie utrzymana na wystarczająco wysokim 
poziomie (jak w piekarniku), wilgoć wewnętrzna surowca dyfunduje do jego powierzchni i wyparowuje. Jest to 
jednak proces pasywny i długotrwały. Ogrzewanie energią mikrofalową jest ogrzewaniem całościowym, gdzie 

pole elektromagnetyczne oddziałuje na materiał jako całość. Ogrzewanie następuje niemal jednocześnie  
(tzw. ogrzewanie wolumetryczne).

JAK ZBUDOWANY JEST SYSTEM OGRZEWANIA MIKROFALOWEGO

Systemy mikrofalowego ogrzewania składają się z kilku elementów. „Silnikiem” całej 
maszyny jest generator, wewnątrz którego znajduje się oscylator mikrofalowy zwany 

magnetronem – odpowiada on za moc urządzenia. Mikrofalowe generatory 
mogą być używane jako pojedyncze źródło zasilania mikrofalami, które 

dostarcza zazwyczaj od 5 – 100 kW energii podczas pracy ciągłej. W 
przypadku procesów wymagających wyższej mocy energetycznej, 

mogą być także użyte w połączeniu z innymi generatorami. 
Systemy ogrzewania mikrofalowego zawierają także komorę 

ogrzewania, falowód, którym mikrofale transportowane są z 
generatora  

do komory oraz panel sterowania. 
W praktyce przemysłowej najczęściej stosuje się 
systemy mikrofalowe operujące z częstotliwością 
915 MHz (większość systemów przemysłowych) oraz 
2450 MHz (domowe systemy mikrofalowe). Mniejsza 
częstotliwość pozwala na wydajniejszą penetrację 
mikrofal przez materiał, co przekłada się na niższe 
koszty eksploatacyjne tych systemów.

URZĄDZENIE KOMOROWE VS TUNELOWE
Najprostszym przykładem pieca mikrofalowego 
komorowego jest zwykła kuchenka mikrofalowa 
– produkt, który ma zostać poddany ogrzewaniu 
umieszczany jest w komorze, gdzie następuje jego 
podgrzanie. Systemy tunelowe działają natomiast  

na zasadzie przepływowej. Produkt umieszczany 
jest na taśmie transportowej, która przesuwa go 

przez tunel, wewnątrz którego doprowadzane jest 
promieniowanie mikrofalowe. Urządzenia tunelowe  

są bardziej wydajne. Obecnie coraz większą popularność 
zdobywają także tzw. systemy hybrydowe, polegające  

na połączeniu obróbki systemów ogrzewania mikrofalowego z 
ogrzewaniem konwencjonalnym,  

co może zwiększyć wydajność obu procesów. 



2.  TECHNOLOGIE 
MIKROFALOWE  
W PRZEMYŚLE

Technologie mikrofalowe znajdują zastosowanie w takich procesach, jak suszenie, 
sterylizacja, pasteryzacja, rozmrażanie, blanszowanie oraz gotowanie. Podczas procesu 
dehydratacji, głównym celem jest usunięcie wody z produktu. W przypadku procesów 
sterylizacji oraz pasteryzacji, systemy mikrofalowe są specjalnie zaprojektowane, 
aby podnieść temperaturę produktu do określonego poziomu i żeby zniszczyć 
wszelkie patogeny przy jednoczesnym zachowaniu integralności produktu. Podczas 
blanszowania produkt jest ogrzewany i schładzany błyskawicznie, a podczas gotowania 
– temperatura produktu jest podtrzymywana na podwyższonym poziomie przez dłuższy 
czas. Mikrofalowego suszenia można z powodzeniem używać do suszenia drewna, 
powłok przemysłowych, ceramiki oraz różnego rodzaju materiałów proszkowanych.

PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY

ROZMRAŻANIE – np. bloki mięsa (bez kości) i ryb, owoce, warzywa
PIECZENIE – np. wypiekanie chleba, podpiekanie bekonu
SUSZENIE – np. chipsy ziemniaczane, makrony, owoce i warzywa

Przemysł spożywczy to jedna z głównych branż, w której zastosowanie znalazło 
ogrzewanie mikrofalowe. Dosuszanie chipsów ziemniaczanych było jedną z pierwszych 
aplikacji tego typu systemów w przemyśle spożywczym. Obecnie suszenie stosuje się 
także do takich produktów jak makrony, ziemniaki czy koncentraty owocowe. 
Piece mikrofalowe znajdowały także zastosowanie przy wypiekaniu chleba. Przez 
szybkie podniesienie temperatury, pieczenie mikrofalowe pozwalało na szybką 
dezaktywację enzymów wewnątrz ciasta, co zapobiegało rozpadowi skrobi. Wzrastającą 
popularnością cieszy się również wstępne podpiekanie – w szczególności bekonu. 
Podczas grillowania, bekon traci duże ilości tłuszczu, co powoduje utratę masy oraz 
skurczenie produktu końcowego. Dzięki zastosowaniu systemów mikrofalowych, 
skracających czas obróbki, wady te są zminimalizowane.

Dużym zainteresowaniem cieszy się zwłaszcza rozmrażanie produktów spożywczych  
w tym przede wszystkim mięsa. 

Konwencjonalne  
rozmrażanie bloków mięsa

Urządzenie  
do rozmrażania mikrofalowego

Może czasem trwać nie tyle godziny, 
co dni i skutkować dużą różnicą 

temperatur wewnątrz i na zewnątrz 
samego produktu. Skutkuje to 

oczywiście obniżoną jakością, zarówno 
mikrobiologiczną jak i sensoryczną, 

rozmrażanego mięsa oraz dużym 
wyciekiem soków. To z kolei zwiększa 

zarówno straty (krótsza trwałość  
i pogorszona barwa) jak i koszty 

produkcji, spowodowane większą ilością 
ścieków.

Jest w stanie podwyższyć temperaturę 
zamrożonego bloku produktu z -20  
do -1°C w czasie 60 sekund. Rozmrażanie 
mikrofalowe to przede wszystkim 
wysoka wydajność, nawet do 15 ton  
w godzinę oraz lepsza mikrobiologiczna 
jakość produktu. Co więcej, systemy  
do rozmrażania mikrofalowego to także 
oszczędność energii, brak powstających 
ścieków, elastyczność produkcji oraz 
oszczędność powierzchni produkcyjnej. 
Bloki mogą być rozmrażane 
bezpośrednio w kartonie lub folii,  
co znacznie poprawia warunki sanitarne 
produktu końcowego, a dzięi krótkiemu 
czasowi obróbki unikamy namnażania 
się bakterii. To z kolei sprawia,  
że otrzymujemy produkt o dłuższej 
przydatności do spożycia.
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SEKTOR CHEMICZNY ORAZ FARMAKOLOGICZNY

Jednym z najważniejszych odbiorców jest sektor chemiczny oraz farmakologiczny,  
gdzie ogrzewanie mikrofalowe służy do katalizowania różnych reakcji chemicznych, 
syntezy związków organicznych, w tym wielu leków. Obecnie jest to jedna z głównych 
metod ogrzewania reakcji chemicznych w laboratoriach. Pozwala ona nie tylko  
na przyśpieszenie czasu reakcji, ale także obniża ilość reakcji ubocznych oraz zwiększa 
efektywność i powtarzalność procesów. W sektorze chemii analitycznej systemów 
ogrzewania mikrofalowego używa się do spopielania i mineralizacji próbek, badania 
pomiaru suchej masy oraz ekstrakcji. Warto zwrócić uwagę, że ekstrakcja przy pomocy 
mikrofalowych urządzeń zachodzi nie tylko szybciej, ale pozwala także na znaczną 
oszczędność odczynników. 

PRZEMYSŁ CERAMICZNY

Systemy suszenia mikrofalowego są także z powodzeniem 
używane w przemyśle ceramicznym, gdzie bardzo ważnym 
procesem jest usuwanie rozpuszczalników oraz wilgoci.  
W przemyśle tworzyw sztucznych, mikrofalowe ogrzewanie 
używane jest do przeprowadzania procesów polimeryzacji 
np. polimeryzacja z otwarciem pierścienia (Ring-opening 
polymerization) stosowana do produkcji polimerów 
alifatycznych, polikondensacja – stosowana do produkcji 
poliamidów czy poliestrów oraz polimeryzacja wolnorodnikowa, 
wykorzystywana do produkcji polistyrenu.

PRZEMYSŁ WYDOBYWCZY I HUTNICZY

W przemyśle wydobywczym, systemy ogrzewania mikrofalowego stosuje się w celu 
wydzielania określonych minerałów z rudy, np. złota. Zastosowanie tej technologii 
pozwala znacząco skrócić czas mielenia rudy, ale także zużycie maszyn i urządzeń 
podczas procesu przemiału, zwiększyć wydajność i czystość uzyskiwanego minerału. 
Systemy ogrzewania mikrofalowego znajdują także zastosowanie przy oczyszczaniu rud 
węgla ze znajdującego się w niej pirytu. Z powodzeniem używane są także w przemyśle 
hutniczym.



3.  WEINDICH –  
SPECJALIŚCI  
OD TECHNOLOGII 
MIKROFALOWEJ

Nasza firma powstała w 1990 r. 
Automatyka przemysłowa, linie 
technologiczne i kompletacja maszyn  
do produkcji – to tematy, z zakresu 
których posiadamy szeroką wiedzę  
i umiejętności. Projektujemy dedykowane 
rozwiązania, które podnoszą efektywność 
i funkcjonalność linii technologicznych, 
maszyn i urządzeń dla przemysłu 
mięsnego i przetwórstwa spożywczego. 
Posiadamy patenty m.in. na komorę do 
szybkiego schładzania, kije wędzarnicze 
Diamant Line oraz technologię wtórnej 
pasteryzacji.
Nie stoimy w miejscu, obserwujemy 
trendy rynkowe i słuchamy potrzeb 
naszych klientów. Ciągły rozwój naszej 
firmy, inwestycje w nowoczesne 
technologie i kompetencje naszej załogi, 
specjalizacja i wszechstronność, pasja  
i zaangażowanie, wiedza i doświadczenie 
– to wszystko pozwala nam być  
w czołówce wiodących dostawców 
specjalistycznego wyposażenia  
dla zakładów przetwórstwa spożywczego, 
jak i ekspertem w zakresie innowacyjnego 
podejścia do produkcji i biznesu. 

Jesteśmy firmą rodzinną ze 100%  
polskim kapitałem. W naszej siedzibie  
w Chorzowie znajduje się specjalistyczne 
centrum handlowe, hala produkcyjna, 
magazyny, serwis techniczny 24h/7 oraz 
Centrum Kulinarne, gdzie podczas szkoleń 
technologicznych, warsztatów, pokazów,  
a także egzaminów czeladniczych  
i mistrzowskich, przekazywana jest 
ekspercka wiedza specjalistów z branży 
kulinarnej i gastronomicznej z całego 
świata.
Działamy w oparciu o system zarządzania 
jakością oparty o normę ISO 9001:2015  
w zakresie serwisowania oraz profesjonalnej 
obsługi na każdym etapie dostarczania  
i sprzedaży maszyn oraz urządzeń  

dla przemysłu spożywczego i gastronomii. 
Współpraca z klientem odbywa się  
na każdym etapie procesu projektowania 
linii technologicznych, od tworzenia 
koncepcji, poprzez wykonanie  
i uruchomienie oraz cały cykl użytkowania. 
Pozwala nam to działać kompleksowo 
i oferować naszym klientom fachowe 
doradztwo, nadzór inwestycyjny, serwis 
oraz szkolenia techniczne.
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PRZEMYSŁOWE SYSTEMY MIKROFALOWE AMTEK – SZYBKIE, WYDAJNE  
I RÓWNOMIERNE OGRZEWANIE

Elastyczny układ i konstrukcja systemów pozwala na stosowanie urządzenia w praktycznie każdej aplikacji 
wymagającej użycia mikrofal. W przypadku urządzeń wsadowych typowy czas rozmrażania bloku o wadze  
20 kg z temperatury -18°C do temperatury -2°C to 50–60 sekund. Efekt rozmrażania jest bardzo różny  
dla każdego surowca, co ważne możemy rozmrozić produkt do maksymalnie -2°C.

Od wielu lat opracowujemy, tworzymy i wdrażamy technologie dla przemysłu mięsnego 
i przetwórstwa spożywczego. Na specjalne zamówienie nasz zespół konstruktorów 
wykonuje nietypowe elementy spajające linie w całość, w tym systemy transportujące 
oraz inne elementy konstrukcyjno-montażowe. Wysoka jakość oferowanych przez nas 
usług, została potwierdzona setkami wdrożeń i instalacji, a także wieloletnią współpracą 
ze znanymi na świecie producentami i dostawcami.
Specyfika i wszechstronność naszej działalności stawia nas w czołówce największych 
firm w branży, nie tylko pod względem jakościowym, ale przede wszystkim 
ekonomicznym. Jesteśmy dystrybutorem i przedstawicielem wielu światowych marek, 
wchodzących w portfolio naszej oferty handlowej. 
Nasze linie technologiczne bazują na sprawdzonych podzespołach znanych 
producentów. Dzięki tej współpracy możemy dowolne wybierać i dopasowywać 
urządzenia, tworząc tym samym kompletną i zoptymalizowaną linie technologiczną.  
W dziedzinie technologii mikrofalowych jesteśmy przedstawicielem oraz 
dystrybutorem urządzeń takich producentów,jak AMTek oraz SinnovaTek,  
które wdrażamy u naszych klientów – innowacyjnych firm produkujących żywność. 

4.  NOWATORSKIE  
ROZWIĄZANIA  
ŚWIATOWYCH 
PRODUCENTÓW

ZASTOSOWANIA

1. Systemy podgrzewania substancji płynnych:
• szybkie, wydajne i jednolite ogrzewanie produktów,
• idealnie nadaje się do podgrzewania wszystkich substancji 

płynnych, od oleju roślinnego, po sosy, zupy i przeciery,
• za pomocą sterowników PLC można zdefiniować profil 

ogrzewania wymagany do osiągnięcia doskonałych 
rezultatów dla każdego rodzaju produktów,

• eliminuje przypalenia powierzchni,
• zmniejsza czas procesu nawet o 66% w porównaniu  

do konwencjonalnych kotłów,
• dzięki równomiernemu podgrzewaniu całej partii produktu 

ogranicza ilość odpadów i możliwość przegrzewania.
2. Systemy do suszenia i gotowania produktów:

• dostępny podwójny system taśmociągów,
• wytrzymała konstrukcja ze stali nierdzewnej 304,
• system przewodów ze stali nierdzewnej.

3. Systemy do rozmrażania:
• proste i wydajne rozmrażanie głęboko zamrożonych  

bloków mięsnych, 
• precyzyjna kontrola procesu,
• lepsza jakość i bezpieczeństwo żywności,
• redukcja lub eliminacja zanieczyszczeń,
• wielojęzyczne oprogramowanie.



SINNOVATEK – STERYLIZACJA PRODUKTÓW PŁYNNYCH

SinnovaTek to autoryzowany dostawca przełomowych technologii Aseptii. 
AseptiWave jest idealnym rozwiązaniem, które wykorzystuje technologię mikrofalową 
dla najbardziej wymagających procesów przetwarzania. Pozwala na sterylizację 
wszelkich produktów o wysokiej zawartości białka oraz witamin np. żywność dla 
dzieci. Dzięki temu można ograniczyć zużycie składników wzbogacających produkt 
do ich zalecanego poziomu spożycia. Mniejsze zużycie drogich składników w procesie 
produkcji, przekłada się na wzrost zysku z każdej wyprodukowanej jednostki towaru. 
AseptiWave jest także skutecznym rozwiązaniem dla sterylizacji produktów płynnych 
zawierających cząstki stałe, pozwalając zachować ich integralność, naturalny kolor  
i wartość odżywczą produktu. Pozwala na skrócenie czasu ogrzewania nawet do 70%  
w porównaniu do konwencjonalnych rozwiązań wykorzystujących działanie pary.

MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA ROZWIĄZANIA ASEPTIWAVE™

Konsystencja
Kwasowość produktu

Wysoka Niska

Produkty  
z cząstkami  
stałymi

 Napoje z cząstkami np. owoców
 Puree owocowe
 Smoothie z cząstkami
 Rozdrobnione owoce

 Chili
 Zupy z cząstkami
 Warzywa – całe lub krojone

Produkty  
lepkie

 Puree owocowe
 Soki owocowe/warzywne i smoothie

 Mleczne smoothie
 Hummus
 Tłuczone ziemniaki
 Smażona fasola
 Zupy przecierane

Produkty  
o małej  
lepkości

 Koktajle mieszane
 Herbaty z dodatkami
 Soki owocowe

 Żywność dla niemowląt
 Mleko
  Mleka inne niż krowie (migdałowe/ryżowe)
 Soki warzywne
 Kawa/Frappuccino

UTRZYMANIE SKŁADNIKÓW ODŻYWCZYCH
Składnik AseptiWave

Witamina C 93%

Antyoksydanty 93%

Antocyjany 86%

Wyniki utrzymania zawartości składników odżywczych dla AseptiWave opierają się na testowaniu produktów przez osoby 
trzecie.

SMOOTHIES OWOCOWE: KONSUMENCKIE BADANIE SENSORYCZNE
Cecha AseptiWave

Zdolność przechowywania 
/ 12-miesięczny okres 

przechowania

3 czołowe marki
Świeżo pasteryzowane  

i schłodzone

Świeżość  

Ogólne preferencje  

Intencje zakupowe  
Produkt z metody AseptiWave pod każdym względem dorównywał produktom chłodzonym. Wyniki opierają się na teście preferencji 
dla próby złożonej ze 106 osób.

ZACHOWANIE SKŁADNIKÓW ODŻYWCZYCH, KOLORU I SMAKU 
ZOSTAŁO POTWIERDZONE BADANIAMI.

Energia mikrofalowa łagodnie ogrzewa produkty spożywcze takie jak zupy, hummus, 
napoje i sosy, aby szybko osiągnąć poziom temperatury wymaganej do zapewnienia 
bezpieczeństwa żywności. Zmniejszając czas potrzebny do osiągnięcia tej 
temperatury, technologia mikrofalowa pozwala na osiągnięcie korzyści jakościowych, 
takich jak utrzymanie koloru, smaku, aromatu, konsystencji i składników odżywczych. 
System jest skalowalny, aby znaleźć zastosowanie w produkcji przemysłowej na małą, 
jak i na dużą skalę.
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Wiemy doskonale, że zastosowanie technologii ogrzewania mikrofalowego w przemyśle przekłada się  
na szybkość procesu, wysoką oszczędność energii, zwiększoną wydajność oraz lepszą jakość finalnego 
produktu. Dlatego też wyspecjalizowaliśmy się w dziedzinie technologii mikrofalowych w przetwórstwie 
spożywczym, które można zastosować podczas rozmrażania, suszenia, pasteryzacji oraz gotowania. 
Oferowane przez nas rozwiązanie to autorskie urządzenie wykorzystujące technologię ogrzewania 
mikrofalowego, pozwalającą na znaczne oszczędności czasu i surowców, przy jedoczesnym zachowaniu 
wysokich standardów bezpieczeństwa żywności.

THERMWAVE. JEDNO URZĄDZENIE – WIELE MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA

rozmrażanie  
bloki mięsa (bez 
kości) i ryb, owoce, 
warzywa

suszenie  
bloki mięsa (bez 
kości), owoce, 
warzywa, drewno, 
ceramika

pasteryzacja  
dania gotowe  
np. parówki

gotowanie  
dania gotowe  
w sosie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Moc przyłączeniowa generatora: 110 kVA.
2. Moc przyłączeniowa linii: 15 kVA.
3. Przyłącze pneumatyczne: 0,2 bara, 0,31 m^3/min.
4. Maksymalna moc mikrofalowa: 75 kW.
5. Wydajność: w zależności od aplikacji/produktu/wymagań 

końcowych.

WYMIARY MASZYNY
1. Długość: 9,2 m.
2. Szerokość: 1,6 m.
3. Wysokość: 2 m.

BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMU
1. W zakresie mikrofal – kluczowym elementem 

bezpieczeństwa maszyny są dwa czujniki wycieku 
mikrofal, skalibrowane w taki sposób, aby przy wykryciu 
najmniejszego wycieku mikrofal zatrzymać urządzenie.

2. W zakresie porażenia prądem – system jest wyposażony  
w podwójne systemy rozłączników i wyłączników,  
a także liczne systemy blokad, które uniemożliwiają  
pracę urządzenia w warunkach niebezpiecznych  
np. przy otwartych drzwiach szafy generatora.

3. W zakresie ochrony magnetronu, ale także ze względów 
ekonomicznych – system jest zbudowany tak, że nie pozwala 
na załączenie generatora w momencie, gdy w komorze  
nie ma produktu.

5.  AUTORSKIE  
URZĄDZENIA  
MIKROFALOWE

KONSERWACJA I UTRZYMANIE

Oprócz przestojów związanych  
z czyszczeniem i inspekcją, 
konwencjonalne systemy do ogrzewania 
i suszenia wymagają okresowego 
serwisowania przy użyciu drogich 
części zamiennych oraz wysoce 
wyspecjalizowanego personelu.  
W przypadku systemów mikrofalowych, 
jedynym elementem wymagającym 
utrzymania i konserwacji jest magnetron. 
Magnetron, podobnie jak wszystkie 
lampy elektronowe, ma swoją skończoną 
żywotność i powinien być traktowany jako 
element eksploatacyjny. Istnieje jednak 
szereg czynników, które wpływają na jego 
żywotność.
Przede wszystkim magnetron musi 
mieć zapewniony odpowiedni układ 
chłodzenia. Większość magnetronów 
o mocy poniżej 3 kW wymaga jedynie 
chłodzenia powietrzem. Z kolei większość 
magnetronów o mocy powyżej  
3 kW wymaga systemów chłodzenia 
wodą, w celu odpowiedniego odbioru 
wytwarzanego ciepła. 



Falowody
Pasywne elementy maszyny, 
odpowiedzialne za transport 
energii mikrofalowej z generatora 
do komory roboczej maszyny. 
Dzięki nim generator może 
znajdować się w innym miejscu niż 
całe urządzenie, tak aby umożliwić 
łatwiejsze zagospodarowanie 
przestrzeni.

Układ anten 
z systemem monitorowania 

poprawności działania tak, aby 
zapewnić najlepsze rozprowadzenie 

mikrofal wewnątrz komory.

Tunele
wprowadzające  

i wyprowadzające produkt.

Konstrukcja
Wykonana ze stali nierdzewnej, 

skonstruowana tak, aby zapewnić 
najwyższy poziom higieny.

Podest
Konstrukcja, pozwalająca na efektywne 

wykorzystanie powierzchni, stawiana 
nad maszyną. Generator umieszczany 
jest na podeście, aby ułatwić dostęp  

i obsługę urządzenia.

Ekran 
dotykowy 
PanelView Plus 7–12”  
do sterowania całym systemem.

System 
sterowania 

Umożliwia zapisywanie receptur 
wraz z opisami i parametrami 

procesu.

Komora robocza
Tu następuje proces podgrzewania mikrofalowego.  
W zależności od procesu może to być rozmrażanie, 
suszenie, gotowanie czy pasteryzowanie. Produkt jest 
wprowadzany i wyprowadzany przez odpowiednio 
skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo 
użytkowania tunele. Mikrofale są doprowadzane  
za pomocą anten, zapewniających równomierny rozkład 
pola mikrofalowego, tak aby uzyskać jak najlepszą 
równomierność podgrzewania. Dodatkowo, komora 
wyposażona jest w drzwi, zapewniające łatwy dostęp  
po zakończonej pracy i czyszczenie urządzenia. 
Wyposażona jest w kodowane elementy bezpieczeństwa 
aktywnego oraz system monitorowania i sterowania 
elementami ryglującymi z poziomu układu sterowania.

Generator
Układ energoelektroniczny 

zamknięty w szafie elektrycznej, 
wyposażony w magnetron (element 

odpowiedzialny za wytwarzanie  
energii mikrofalowej), elementy 

układu sterowania  
oraz elementy falowodów  
i osprzętu mikrofalowego.  

Jest „silnikiem” całej maszyny.

Modularny  
przenośnik taśmowy 

o szerokości 600 mm, zapewniający ciągły transport 
produktu przez całe urządzenie. Wyposażony jest  

w system monitorowania ruchu taśmy wraz  
ze śledzeniem produktu w komorze, zapewniający 

dostosowanie mocy mikrofalowej do stopnia wypełnienia 
komory roboczej maszyny. Dodatkowo system 

monitoruje integralność taśmy.

6. ELEMENTY SYSTEMU. 
UKŁAD TUNELOWY
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Każdy producent, wytwarzający codziennie tysiące kilogramów 
żywności, doskonale wie, jak ważne jest wyposażenie zakładu 
w wysokowydajne, niezawodne maszyny i urządzenia. Duża 
konkurencja i wysoka podaż towarów na rynku sprawiają, że klienci 
wymagają szybkiego dostosowania się producentów do swych 
często zmieniających się potrzeb. Od szybkiej reakcji i możliwości 
zaspokojenia istniejącego w danej chwili popytu, zależy  
w dużym stopniu poziom rentowności produkcji.

DLACZEGO SYSTEMY MIKROFALOWE?
1. Mikrofale generują energię o wyższej gęstości mocy, 

zwiększając wydajność oraz zmniejszając koszty produkcji. 
2. Systemy mikrofalowe są bardziej kompaktowe, wymagając 

mniejszej powierzchni roboczej.
3. Energia mikrofalowa jest wysoce sterowna i może zostać 

natychmiast włączona i wyłączona, co eliminuje potrzeby 
nagrzewania i schładzania. Brak wysokiej temperatury, 
oddziałującej na powierzchnię produktu minimalizuje ryzyko 
przypaleń i przegrzań.

4. Mikrofale redukują czas trwania produkcji, procesów mycia  
i dezynfekcji oraz ilość i koszt zużytych w tym celu środków.

5. Mikrofale są bezkontaktową metodą suszenia.
6. Technologia mikrofalowa zapewnia jednorodne rozprowadzanie 

energii. To skutkuje bardziej równomiernym profilem temperatury  
i wilgotności, wyższym uzyskiem oraz zwiększoną wydajnością.  
To z kolei pozwala na eliminację takich wad suszenia konwencjonalnego, 
jak ususzki, stwardnienie i pękanie powierzchni czy też lokalne przegrzania. 

7. Użycie technologii mikrofalowej eliminuje powstawanie odpadowych 
łatwopalnych gazów, dzięki czemu nie są potrzebne specjalne zezwolenia 
środowiskowe. 

8. Wykorzystywane dla najbardziej wymagających procesów przetwarzania.
9. Pozwalają na sterylizację wszelkich produktów o wysokiej zawartości białka  

oraz witamin np. żywność dla dzieci.
10. W porównaniu do ogrzewania konwencjonalnego, produkty spożywcze ogrzewane 

mikrofalowo zachowują większy odsetek składników odżywczych oraz smakowo- 
-zapachowych.

7.  KORZYŚCI  
Z ZASTOSOWANIA  
SYSTEMÓW 
MIKROFALOWYCH

8.  DEDYKOWANE 
ROZWIĄZANIA 

BIZNESOWE
Tworzymy rozwiązania mikrofalowe szyte na miarę. 

Powiedz nam, jakie potrzeby i plany ma Twoja firma, 
a my zaprojektujemy, wyprodukujemy i wdrożymy 
dedykowane dla Ciebie rozwiązanie mikrofalowe, 

dzięki któremu zoptymalizujesz procesy 
produkcyjne i podniesiesz jakość produktu 

finalnego. Nie czekaj, sięgnij po technologie 
mikrofalowe i rozwiń swój biznes!

MODEL WSPÓŁPRACY BIZNESOWEJ

01. 
analiza  

procesów klienta  
– potrzeb, oczekiwań, problemów

02. 
testy u klienta  

przygotowanie szczegółów zamówienia

03.  
opracowanie 

procesu 
technologicznego 

dobór właściwych  
parametrów urządzenia

04.  
zaprojektowanie 

i wyprodukowanie 
urządzenia  

wraz z całą instalacją (tunel, generator,  
podest, układ chłodzenia)

05.  
montaż z wykonaniem 

instalacji  
uruchomienie urządzenia

06.  
kompletne  

szkolenia personelu  
wstępny dobór produktów

07.  
nadzór inwestycyjny  

doradztwo, serwis 
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