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SERIEN

Optimerat bakresultat i butiken
Baka allt från frallor och surdegsbröd till känsliga bakverk till perfektion med
supermoderna ministickugnen S-Serien. Uppnå liknande bakresultat, effektivitet
och funktionalitet som med en industriell stickugn. S-Serien är designad för att
uppta minimal yta och är optimerad för mindre bagerier och butiksanvändning. Utrustad med modern digital kontrollpanel, optimerat luftflöde liksom rotationshastighet, värme- och ångsystem. Kombinationsugnen som ger en enklare, billigare,
effektivare och bättre bakning.
S-Serien är en kompakt stickugn med hög kapacitet, effektivitet och flexibilitet. Ugnen är utrustad
med moderna digitala panelen SD Touch II som
erbjuder alla praktiska funktioner som en modern
ugn kräver; kompabilitet med Sveba Connect molntjänst, programmerbart veckoschema, recepthantering, halvt sticks-funktion för receptbakning med
icke fyllda stick, cake function med pulserande
fläktar för gräddning av känsliga bakverk och energisparsläge som stänger ner energislösande funktioner och går ner till önskad vilotemperatur när
bakning ej pågår.

S-Serien är utrustad med IBS, vårt eget patenterade system för växelvis rotation av sticket inuti
ugnen. IBS-systemet ger en snabbare, mer jämn
och energieffektiv bakning. S-Serien har också ett
inbyggt ångsystem med mycket hög kapacitet.
Systemet kan programmeras för att använda önskad mängd ånga, samt när den skall slås på och av.
Med optimerat luftflöde, såväl som rotationshastighet, ånga och temperatur så erbjuder S-Serien
bakning av världsklass på liten yta. Maximal baktemperatur är 300 °C.

SD Touch II - nästa generation smart styrpanel
Erhåll tids- och energisparande bakning samt smarta bakfunktioner med SD Touch II. Panelen underlättar
i bagarens vardag och hjälper till att generera det bästa bakresultatet. Tidssparande funktioner såsom
programmerbart veckoschema och recepthantering finns att tillgå. Uppnå perfekt bakresultat med sekundprecision i baktid, värmeinställning och ångtillförsel. Inställningarna för baket är så enkla att vem som
helst kan starta bakprocessen. Användarvänlig och modern touch-panel med tydligt gränssnitt, högupplöst
skärm, skarpa kontraster samt swipe-funktion. Panelen styr ugnens processer med bland annat ånga och
energisparsläge. Uppkopplingsbar mot Sveba Connect molntjänst, men har också funktioner för att avläsa
energiförbrukning direkt i panelen. Tids- och energisparande bakning med det bästa bakresultatet!

EGENSKAPER OCH FUNKTIONALITET
•

Anslut till molnet
- Sveba Connect.
- Uppdatera panelens mjukvara med ett klick.
- Serviceinformation, statistik och överblick av
samtliga anslutna ugnar i realtid.
- Ladda upp, ladda ner och dela recept.

•

Halv-sticksfunktion
- Justera sparade recepts temperatur, ånga, baktid
och spjälltid med en faktor 0 till 1 där 1 är fullt
stick för att passa icke fyllda ugnsstick. Sparad
inställning aktiveras med ett enkelt klick.

•

Förinställda recept
- Ugnen levereras med 11 förprogrammerade recept.
- De förinstallerade recepten utgår från allmän vikt och
produkt och inte detaljer om råvaror och typ.
- Recepten är på engelska men kan enkelt översättas
av användaren och sparas som ett separat recept på 		
sitt eget språk.
- De recept som finns att tillgå är: Limpa 500 g, limpa 		
800 g, muffin 60 g, fralla 70 g, bulle 70 g, vetebröd 		
300 g, rostbröd 1200 g, baguette 300 g, kanelbulle 80
g, croissant 70 g, wienerbröd 80 g.

•

Recepthantering
- Spara recept.
- Exakt tidsangivelse med minuter och sekunder
för baktid, temperatur, ånga med mera.
- Lägg recept i favoriter för snabb åtkomst.

•

Modern touchskärm
- Vertikal swipe-funktion.
- Högupplöst skärm.

•

Enkel rengöring
- Damm och fuktmotståndig panel.
- Skärm utan ramar i nivå med ugnsplåten.

•

Programmerbart veckoschema
- Förbered veckans arbete.
- Ange önskad ugnstemperatur samt start-/sluttid.
- Ugnen är uppvärmd när arbetsdagen börjar.

•

Statistik och grafer
- Energi- och kostnadsgrafer direkt i panelen.
- Följ användarstatistik flera år tillbaka i tiden.

Luftflöde
Horisontellt luftflöde utvecklat för
att ge ett mycket jämnt bakresultat över hela sticket, även för
känsliga bakverk med korta baktider. Luftflödet ger också bättre
effektivitet och därmed lägre
uppvärmningskostnader.

Rotation
Roterande stick med optimerad
rotationshastighet och automatisk
ändring av rotationsriktningen på
sticket, ger en jämnare bakning
med bättre bakresultat.
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Ångsystem
Egenutvecklat ångsystem med
både jämn och effektiv kapacitet samt snabb återhämtningsförmåga, vilket resulterar i högre
produktionskapacitet.

9

8

Styrpanel
Användarvänlig, smart styrpanel
som ger användaren full kontroll
över hela bakprocessen.

Sveba Connect (tillval)
Kompatibel med Sveba Dahlens
molntjänst för ugnar. Få överblick
över samtliga anslutna ugnar i
realtid. Spara pengar, maximera
effektiviteten i bageriet, få statistik, serviceinformation, viktiga
notiser och få full kontroll över
receptbanken.

EGENSKAPER OCH FUNKTIONALITET
S-Serien är en kompakt och energieffektiv ministickugn med industriell känsla,
anpassad för behoven i supermarketbutikens bageri eller bageriet med mindre volymer.
Tillgänglig i tre storlekar: SR120, SR130 och SR240. Ugnens färg är rostfri stål som
standard med svart design som tillval.

1. Flexibel bakning med bästa bakresultatet
Tillverkad i robusta material och beprövade komponenter av högsta kvalitet för
att erbjuda bästa bakresultatet på begränsad yta. Med optimerad luftström,
rotation och värme samt med smarta inbyggda funktioner och professionellt
ångsystem med hög kapacitet så erbjuder S-Serien mycket flexibel bakning.
Bakar allt från känsliga småkakor till större bakverk, frallor, surdegsbröd och
macarons till perfektion. Plats för sex eller tio plåtar i standard-stick. Maximal
baktemperatur 300°C.

2. Increased Baking Surface (IBS)
Patenterat system, som gör att sticket växelvis ändrar rotationsriktning inne i
ugnen. IBS-systemet ger en snabbare, jämnare och mer energisnål bakning.

3. Inbyggt, programmerbart ångsystem med hög kapacitet
Inställningar för hur mycket ånga samt när den ska slås på och av. Ger glansig,
krispig skorpa och för vissa bröd en rejäl volymökning.

4. SD Touch II - smart digital kontrollpanel
SD Touch II är användarvänlig med ett tydligt användargränssnitt, samt touch
och swipe-funktionalitet. Med funktioner som underlättar arbetet i bageriet, så
som recepthantering, programmerbart veckoschema, halvsticksfunktion, cake
function för känsliga produkter samt kompatibilitet till Sveba Connect molntjänst. Få full kontroll över förbrukning och kostnad med statistiska grafer. Gör
bakinställningar med sekundprecision och få full kontroll över bakningen och
bättre samt mer exakt bakresultat än någonsin tidigare.

5. Förinställda recept i panelen
Ugnen levereras med 11 förprogrammerade recept i SD Touch II panelen. De
förinstallerade recepten utgår från allmän vikt och produkt och inte detaljer om
råvaror och typ. Recepten är på engelska.

6. Energieffektiv
Anpassade funktioner för bakning med låg energiförbrukning. Komponenter
och funktioner är anpassade för att erbjuda lägsta kostnad för bakning.
För att spara energi erbjuder kontrollpanelen energisparläge som släcker
belysning, stänger spjället och reglerar hastigheten till lågvarv på fläktarna.

7. Ångfri arbetsmiljö
Imkåpan fångar upp ånga och värme när ugnsdörren öppnas. Tillvalet kondensationsenhet för bort ånga och fukt effektivt i ugnen vilket medför en förbättrad
arbetsmiljö.

8. Robust, flyttbar konstruktion ger lång livslängd
Tillverkad i robust, rostfritt stål som är enkelt att hålla rent. Två låsbara hjul
medför enkel hantering och förflyttning.

9. Värmereflekterande ugnsfönster
Dörren är försedd med ett stort värmereflekterande tvåglasfönster. Effektivt halogenljus lyser upp ugnsutrymmet och ger bagaren en tydlig överblick
av bakprocessen. Samtidigt lockas kunderna till köp i butiken när de fina
bakverken visas upp roterande inuti ugnen med den behagliga belysningen.
Vi arbetar med certifiering av våra produkter. Kontakta säljare för uppdaterad certifieringsinformation.

Jäs till perfektion direkt i butik
S-Seriens jässkåp erbjuder jäsning av absolut världsklass. Tillsammans med
S-Seriens stickugn så skapar S-Serien en svårslagen kombination av flexibilitet
och bakmöjligheter av yttersta klass. Skåpets genomarbetade design medför en
stabil temperatur inuti. Jässkåpets kontrollpanel styr temperatur och fukt indviduellt vilket ger full kontroll av jäsprocessen. Optimal jäsning på liten yta!

Skåpets design och funktionalitet medför en optimal jäsprocess utan att riskera överjäsning och
uttorkade degar. Trots kompakt design har jässkåpet hög kapacitet med plats för upp till 10 stycken
bakplåtar.
Jäsprocessen styrs med enkelhet via den digitala,
användarvänliga kontrollpanelen med individuell
temperatur- och fuktinställning samt timer.

Den stora rutan i dörren samt det klara ljuset från
LED-listen inne i jässkåpet gör det enkelt att överblicka jäsprocessen på samtliga plåtar.
Den rostfria och rena designen gör jässkåpet enkelt
att rengöra. Överflödigt kondensvatten samlas upp
på ett effektivt sätt via en ränna i dörren.

Kontrollera jäsprocessen - användarvänlig digital kontrollpanel
Det underbyggda jässkåpets digitala kontrollpanel styr enkelt jäsprocessen med några få klick. Med
enkla inställningar justeras skåpets temperatur och luktfuktighet separat för full kontroll av jäsningen.

EGENSKAPER OCH FUNKTIONALITET
•

Temperatur

•

- Se aktuell temperatur inuti skåpet.
- Ange önskad jästemperatur.
- Justera temperaturen beroende av degtyp.

•

Luftfuktighet
- Se aktuell luftfuktighet inuti skåpet.
- Ange önskad luftfuktighet.
- Justera luftfuktigheten beroende av degtyp.

•

Timer
- Ange önskad jästid.
- Ljudsignal ljuder vid färdigt jäsprogram.

Enkel rengöring
- Glasskärm.
- Damm och fuktmotståndig panel.
- Skärm utan ramar.

•

Ljudsignal
- Ljuder vid färdigt program.
- Ljuder vid eventuella felkoder.

Energieffektivitet
Hög energieffektivitet tack vare
smart design och välisolerat
jäsutrymme.

Temperatur och
luftfuktighet
Temperatur- och luftfuktighet ställs
in separat. Säkerställer optimal
kontroll vid jäsning.
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EGENSKAPER OCH FUNKTIONALITET
UNDERBYGGT JÄSSKÅP
S-Seriens jässkåp - SP, kan användas som separat jässkåp, eller kombineras tillsammans
med S-Seriens stickugnar som en smidig och platseffektiv helhetslösning med ugn och
jässkåp i ett. Jässkåpet är utrustat med automatisk vattenförsörjning samt temperaturoch fuktsensorer. Skåpet finns i två storlekar, SP1 och SP2.

1. Digital kontrollpanel
Användarvänlig kontrollpanel med funktioner för temperatur- och fuktinställningar samt timer.

2. Optimal jäsning
Utrustat med EHDS - Effective Humidity Distribution System, som genererar optimal
distribution av ånga in i jäsutrymmet. Skåpet har också automatisk vattentillförsel,
temperatur- och fuktsensor samt optimerad cirkulationsfläkt.

3. Flexibel jäsning
Jäsningen anpassas med temperatur- och fuktinställningarna i kontrollpanelen.
Enkel justering av gejdrarna för att passa önskad plåtstorlek. Utrymme för upp till 10
stycken bakplåtar. Jästemperatur: Från omgivningstemperatur till +60°C.

4. God överblick av jäsprocessen
Stort fönster i dörren samt vertikal LED-list inuti skåpet ger överskådlig bild av hela jäs
processen på samtliga plåtar, utan att öppna dörren.

5. Robust konstruktion
Tillverkad i rostfritt stål och högkvalitativa material vilket medför lång livslängd.
Dränering i jäsrumsgolvet dit kondensvatten leds. Stabila dörrar som är enkla att öppna
och stänga. Robusta hjul, varav två stycken är låsbara.

6. Energieffektiv
Skåpet håller en jämn, stabil temperatur samt bevarar värmen inuti jäsutrymmet.

7. Enkel rengöring
Jäsutrymmet är tillverkat i rostfritt stål, med ett golv utan några skarvar. Med enkelhet
plockas gejderstegarna ut för enkel rengöring av jäsrummet. Gejderstegarna kan rengöras
i diskmaskin. Kontrollpanelen har glasskärm som enkelt torkas av.

Vi arbetar med certifiering av våra produkter. Kontakta säljare för uppdaterad certifieringsinformation.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER
SR120 / SRP120
SR120 - Ugn

SP1 - Jässkåp

300°C

60°C

Max. plåtdjup

600 mm

600 mm

Max. plåtbredd

400 mm

800 mm

6 st

10 st

Max. baktemperatur

Max. antal plåtar 400 x 600 mm
Max. degvikt
Effekt kW
Genomsnittlig förbrukning **
Yttermått mm - B x D x H
Vikt
Svängradie dörr

18 kg

25 kg

14.3 kW

1.4 kW

8.6 kW/h

0.84 kW/h

990 x 953 x 2031 mm

990 x 953 x 635 mm

275 kg

124 kg

600 mm

737 mm

SR130 - Ugn

SP1 - Jässkåp

SR130 / SRP130

300°C

60°C

Max. plåtdjup

Max. baktemperatur

600 mm

600 mm

Max. plåtbredd

400 mm

800 mm

Max. antal plåtar 400 x 600 mm

10 st

10 st

Max. degvikt

30 kg

25 kg

Effekt kW
Genomsnittlig förbrukning **
Yttermått mm - B x D x H
Vikt
Svängradie dörr

21.2 kW

1.4 kW

12.7 kW/h

0.84 kW/h

990 x 953 x 2245 mm

990 x 953 x 635 mm

341 kg

124 kg

600 mm

737 mm

SR240 - Ugn

SP2 - Jässkåp

SR240 / SRP240

300°C

60°C

Max. plåtdjup *

Max. baktemperatur

700 mm

700 mm

Max. plåtbredd *

470 mm

470 mm

Max. diagonal plåt Ø mm

806 mm

-

10 st

10 st

Max. antal plåtar 400 x 600 mm
Max. antal plåtar 600 x 450 mm

10 st

10 st

Max. degvikt

40 kg

40 kg

Effekt kW
Genomsnittlig förbrukning **
Yttermått mm - B x D x H
Vikt
Svängradie dörr

21.2 kW

1.4 kW

12.7 kW/h

0.84 kW/h

1168 x 953 x 2245 mm

1168 x 953 x 635 mm

360 kg

140 kg

778 mm

623 mm

* För exakta plåtdimensioner: sveba-dahlen.se eller användarmanual.
** Vid kontinuerlig bakning. Ca 60% av installerad effekt.
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Vi tillhandahåller alltid högpresterande, energieffektiv och
användarvänlig utrustning.
Vi erbjuder tillförlitlig teknik som ger yrkesverksamma inom
bageribranschen kreativ frihet till lägsta ägandekostnad.
Vi blir den professionella affärspartnern under hela bakningsprocessen, med en tillgänglig organisation, användarvänlig
design och exakt reglerad, tillförlitlig utrustning.

Sveba Dahlen AB
Industrivägen 8
513 82 Fristad
www.sveba.se
info@sveba.com

