
 

 
 

 
 
 

Profesionaliam naudojimui skirti maisto 
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B.MASTER - MAISTO DŽIOVINTUVAS JŪSŲ VERSLUI 
 

• B.MASTER džiovintuvai yra skirti profesionaliam naudojimui. Įrenginyje įdiegta oro 
recirkuliacijos sistema suteikia galimybę ženkliai sutrumpinti džiovinimo laiką 
neįtakojant produkcijos kokybės. 
 

• B.MASTER džiovintuve galima džiovinti visus produktus, kurie paprastai gali būti 
džiovinami ore ir saulės šviesoje, tai yra didžiąją dalį vaisių, daržovių, vaistažolių ir kt. 
 

• B.MASTER džiovintuvai taip pat gali būti naudojami mėsai, žuviai, žiedadulkėms ir kt. 
džiovinti. Džiovinimas atliekamas naudojant šilto oro srautą bei reguliuojant 
temperatūrą.  
 

• Su B.MASTER džiovintuvu visada galėsite užtikrinti optimalias produktų džiovinimo 
sąlygas, skirtingai nuo džiovinimo atvirame ore, ir apsaugoti produktus nuo tiesioginių 
saulės spindulių ir vabzdžių poveikio. 

 

 
 
Savo produkcijos džiovinimui rinkitės 14 kv.m arba 25 kv.m džiovinimo ploto ir 
džiovinkite 160 – 300 kg produkcijos vienu metu! 
 

B.MASTER serija apima du modelius – BM40 su 40 džiovinimo padėklų ir BM72 su 72 džiovinimo 
padėklais. 
 
 
  

 
Mod. BM40 

Mod. BM72 

 

5,1 kW galios kaitinimo sistema suteikia galimybę pasiekti 65°C džiovinimo temperatūrą. Kaip 
alternatyvų variantą galime pasiūlyti 3,4 kW galios kaitinimo sistemą jautresnėms kultūroms 
(pavyzdžiui, vaistažolėms) džiovinti. Džiovintuvas TAURO yra modulinės konstrukcijos ir gali būti 
padidinamas ateityje įrengiant papildomą modulį. 
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B.MASTER serijos džiovintuvų techninės charakteristikos 
 

 B.MASTER B.MASTER PLUS 

Padėklų skaičius 40 72 

Padėklų matmenys, cm 70 х 50 70 х 50 

Naudingasis plotas, kv.m 14 25,2 

Didžiausias džiovinamo produkto kiekis, kg apie 160 apie 300 

Vidutinis našumas, kg/parą 40 - 60 70 - 100 

Išoriniai gabaritai, plotis х aukštis х gylis, сm 180 x 141 x 80 180 x 175 x 80 

Tuščio įrenginio svoris, kg 170 250 

Šiluminė galia, kW 5,1 (pasirinktinis priedas - 3,4 kW) 

Ventiliatoriaus skersmuo, mm 400 450 

Ventiliatoriaus galingumas, W 120 175 

Temperatūros reguliavimas elektroninis su skystųjų kristalų ekranėliu 

Drėgno oro nuvedimo reguliavimas sklendė su plokštėmis 

Elektros maitinimas 400 V - 50 Hz 

 

 
 

Valdymo pultas 
 
1) Pagrindinis jungiklis - tiekia įtampą į įrenginį 
2) Maitinimo indikatoriai - parodo įtampos buvimą įrenginyje 

3) Mygtukas ON – džiovintuvo ir ventiliatoriaus įjungimas 

4) Mygtukas OFF – džiovintuvo ir ventiliatoriaus išjungimas 

5) Kaitinimo elementų jungiklis - kaitinimo elementų įjungimas 
ir išjungimas 
6) Kaitinimo elementų indikatorius - parodo kaitinimo elementų 
veikimą 

7) Temperatūros reguliatorius/indikatorius 
 

Džiovintuvo veikimo schema 
 
A) Išorės oro tiekimas 
B) Džiovinimo skyrius  
C) Oro apsisukimo skyrius 
D) Oro išleidimas ir išleidžiamosios sklendės reguliavimas 
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Labai paprastas džiovinimo procesas Automatinis nustatytos temperatūros 
palaikymas 

 

• Džiovinimo procesas pradedamas įjungiant 
ventiliatorių mygtuku "ON" valdymo pulte 
 

• Sureguliuokite džiovinimo temperatūrą, 
naudodami termostatą 

 

• Pirmomis džiovinimo valandomis 
rekomenduojama naudoti aukštesnę 
temperatūrą, tai užtikrins greitą paviršinio 
drėgnumo, skatinančio pelėsių susidarymą, 
šalinimą 

 

• Džiovinimo metu rekomenduojama reguliariai 
kontroliuoti procesą ir stebėti, kad produktų 
dalys nepriliptų prie padėklo ir nesuliptų 
tarpusavyje. Todėl rekomenduojama 
retkarčiais juos pajudinti ar apversti kita puse 

 

• Vykstant džiovinimo procesui, produkto 
apimtis ženkliai sumažėja ir ant padėklo vis 
daugėja laisvos erdvės. Vadinasi, sausesnį 
produktą galite perkelti arčiau ventiliatoriaus, 
o naujus šviežius produktus dėti ant  
atsilaisvinusių padėklų.  

 
Tokiu būdu, išdžiovinti produktai visada bus 
nuimami nuo padėklų šalia ventiliatoriaus 

 

Įrenginyje esantis reguliatorius išjungia kaitinimo 
elementus, kai temperatūra viršija nustatytąją 
keliais laipsniais, ir vėl juos įjungia, temperatūrai 
nukritus žemiau nustatytosios keliais laipsniais. 
 
Tokia valdymo sistema padeda optimizuoti 
elektros energijos sąnaudas ir užtikrinti nuoseklų 
produkto džiovinimo procesą bei gerą jo kokybę.  
 

 
Drėgno oro išleidimo reguliavimas 
 
B.MASTER džiovintuve yra įrengta sklendė drėgno 
oro išleidimo vietoje. Naudodami šią sklendę, 
galite reguliuoti oro recirkuliaciją, nustatydami, 
kiek oro lieka cirkuliuoti džiovintuve, o kiek 
išleidžiama į aplinką. 
 
Tinkamas reguliavimas padeda sumažinti energijos 
sąnaudas ir optimizuoti džiovinimo procesą, 
kadangi iki tam tikros temperatūros įšildytas oras 
yra paliekamas cirkuliuoti džiovintuve, užuot imant 
iš aplinkos ir iki atitinkamos temperatūros įšildant 
papildomą oro kiekį. 
 
Pagrindinė taisyklė: esant nedideliam produkto 
drėgnumui, rekomenduojama visiškai ar iš dalies 
uždaryti sklendę, o jeigu produkto drėgnumas yra 
didelis, patartina visiškai atidaryti sklendę 
užtikrinant drėgno oro išleidimą iš įrenginio ir 
sauso oro padavimą iš aplinkos. 
 

 
*** 

Atitikties deklaracija 

MAISTO DŽIOVINTUVAS ATITINKA PAGRINDINIUS TOLIAU IŠVARDYTŲ DIREKTYVŲ REIKALAVIMUS: 
 
2006/42/EB (direktyva dėl įrenginių ir mechanizmų atitikties) 
2006/95/EB (žemų įtampų direktyva) 
89/336/EB (elektromagnetinio suderinamumo direktyva) 
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