ATLAS
De meester in zijn klasse

WACHTEL

since 1923

Rotatieovens van WACHTEL hebben altijd innovatie, kwaliteit en energie-efficiëntie gerepresenteerd. De nieuwste rotatieoven-generatie ATLAS zet deze traditie voort en laat tegelijkertijd
opnieuw zien hoe je jezelf volledig opnieuw kunt
uitvinden.
De ATLAS is de meester in zijn klasse. Met baanbrekende technologie vertegenwoordigt dit icoon
het begin van een nieuw rotatieoventijdperk. Alles
is geoptimaliseerd voor maximale efficiëntie. Het
gepatenteerde stoomterugwinningssysteem bespaart tot 30% stoom. De tweetraps brander maakt
verschillende vermogensniveaus per bakfase mogelijk. Hierdoor kunnen bakkers optimaal reageren
op de behoeften van verschillende bakproducten
en tegelijkertijd veel energie besparen. De nieuwe
ENERGY MANAGER die is geïntegreerd in de IQ
TOUCH biedt informatie over het verleden en het
verwachte energie- en waterverbruik. Duidelijke
rapporten en prognoses van bedrijfskosten kunnen
direct op de besturing worden opgevraagd.
Bovendien overtuigt de ATLAS met een volledig nieuw, stijlbepalend ontwerp: hoogglans diepzwart
ontmoet glaselementen met een groot oppervlak
en moderne LED-technologie. Het doordachte
deurconcept met soepel lopende deur, deurrem
en scharnierende ruiten zonder gereedschap verrijkt de moderne aanwezigheid van de ATLAS met
verhoogde ergonomie voor de gebruiker.
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ATLAS – Meester in zijn klasse
ECO MULTI STEAM: Bespaar tot 30%
stoom met het gepatenteerde
stoomterugwinningssysteem

IQ TOUCH met ENERGY MANAGER:
Registreer bedrijfskosten en
optimaliseer het gebruik van de oven

Hulpbronnen besparen en het milieu beschermen:
als een toonaangevende fabrikant van ovens is het
absoluut noodzakelijk om ovens te ontwikkelen die
zo voordelig mogelijk zijn voor onze klanten. Middelen moeten worden behouden, waardoor de
kosten van de bakker worden verlaagd. Ecologie
en economie zijn op deze manier beide winnaars.

Houd uw bedrijfskosten in de gaten!
De ENERGY MANAGER is compact, overzichtelijk
en up-to-date en levert kostenrapporten voor verschillende tijdsperioden (dag, week, maand, jaar).
Op deze manier weet u wanneer, hoeveel water,
elektriciteit en gas of olie zijn gebruikt en kunt u de
effectiviteit van energiebesparende maatregelen
controleren. Bovendien: nauwkeurige voorspellingen worden afgeleid van het zorgvuldig gedocumenteerde bronnenverbruik. U kunt een overzicht
van uw bedrijfskosten rechtstreeks op de besturing
inzichtelijk krijgen.

Exclusief bij WACHTEL: Dankzij jaren van ontwikkeling zijn we erin geslaagd het eerste stoomterugwinningssysteem voor ovens te bereiken. We hebben een concept ontwikkeld waarmee stoom
wordt opgevangen en op het gewenste tijdstip
naar de bakkamer wordt teruggebracht. Dus stoom
wordt meerdere keren gebruikt. De hoeveelheid en
de tijd van de stoomterugwinning kunnen individueel worden ingesteld in elk bakprogramma-fase.
Met dit gepatenteerde stoomterugwinningssysteem wijst de ATLAS bakkers de weg naar het best
mogelijke gebruik van stoom.

De ENERGY MANAGER omvat ook intelligente optimalisatie van het gebruik. Het systeem onthoudt
het bakgedrag van de gebruiker. Het weet wanneer
er daadwerkelijk gebakken werd nadat de bereidheid om te bakken was bereikt en suggereert
geoptimaliseerde inzettijden.
Verkiesbaar: De standaard water- en energieopname wordt continue uitgevoerd. Dit is hoe de ENERGY MANAGER datakwaliteit garandeert conform
DIN EN ISO 50001. Het systeem is een van de
oplossingen die volgens de richtlijnen van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat in aanmerking komen.

Verzeker u van de voordelen
van de ECO MULTI STEAM
stoomterugwinning!

• Verhoog de glans van
uw producten!
• Bespaar tot 30% stoom!
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ATLAS
In een oogopslag

Afzuigkap met LED-statusbalk op afstand display
Duidelijk gevisualiseerde ovenstatus.
Overal zichtbaar in de bakkerij
Snelstartbrander (olie/gas)
Geen energieverslindende voorspoeling, slechts 3 tot 4
seconden totdat de vlam ontsteekt,
snel opwarmt en opnieuw verwarmt
2-traps brander met instelbaar vermogen (olie/gas)
Individuele bakprestaties kunnen worden ingesteld voor elke
fase in het bakprogramma, betere bakresultaten, directe
energiebesparing
Gecontroleerde toevoer van verse lucht in de bakkamer
Snelle, volledige ontvochtiging van de bakkamer, perfecte
krokantheid, snellere Productwisselingen
ECO MULTI STEAM: Gepatenteerd stoomterugwinningssysteem
Individueel instelbare retour stoom voor elke fase in het
bakprogramma, tot 30% stoombesparing
Lagere aansluitwaarde
Verminderde energiepieken, gegarandeerd eﬃciënt schot op
schot bakken, verhoogde inzetbaarheid
Drievoudige thermische isolatie beglazing
Minimaal energieverlies, geminimaliseerde warmtestraling,
openen van de ruiten zonder gereedschap, snelle reiniging
Plug-and-play Montage
Geen waterafvoer, 3-zijdige inbouwmogelijkheid,
ﬂexibele keuze qua opstelling, snelle montage,
inbedrijfstelling en onderhoud
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ALLROUNDER
TOP BAKKWAlITEIT
HIGHTECH FUNCTIONALITEIT
PLUG-AND-PLAY MONTAGE
ENERGY SAVER

Zeer eﬃciënte warmtewisselaar (olie / gas)
Minimaal energieverbruik, verbrandingseﬃciëntie 93%, hoge
temperatuurstijgsnelheid
Variabele luchtcirculatie
Individueel luchtsnelheid instelbaar voor elke fase in het bakprogramma, perfecte bakresultaten over het hele bereik
met ENERGY MANAGER
Weergave van energie- en waterkosten, optimalisatie van bedrijfskosten, automatische suggesties voor optimale inzettijden
AUTOPILOT AIR PRESSURE: automatische drukregeling
Constante drukomstandigheden in bakkamer ongeacht het
weer, constant hoge, reproduceerbare bakkwaliteit
Ergonomisch overtuigend deurconcept
Soepel lopende deur met deurrem en robuuste deurgreep
van RVS, moeiteloos openen en sluiten
W-MAGNETIC: Magnetische houder
Praktische magnetische houder voor bakmessen en WACHTEL bakhandschoenen op ergonomische hoogte
Eén voor alles: absolute compatibiliteit met platenwagen
Draaischijfhouder geschikt voor alle platenwagens, hoog
draagvermogen (tot 450 kg)
Moderne LED-Technologie — binnen en buiten
Homogene verlichting van de bakkamer en de werkomgeving voor de oven, lange levensduur
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TOP BAKKWALITEIT

HIGHTECH

W-MAGNETIC
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ENERGY SAVER

ERGONOMIE

DESIGN

ALLROUNDER
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IQ TOUCH
In een oogopslag

IQ TOUCH: Eenvoudig intelligent besturen
•

Groot graﬁsch display

•

Intuïtief bedienbaar zoals een smartphone

•

Touch-functie zelfs met bloem bestoven vingers

•

999 automatische programma's met elk 10 bakfasen

•

AUTO COPY: Automatisch synchronisatie van
bakprogramma's met andere ovens in netwerk

•

Graﬁsche weergave van temperatuurverlopen

•

Aanpasbare indeling van de functietoetsen

•

Gebruik van uw eigen productafbeeldingen en signaaltonen

•

Schermvergrendeling voor reinigingsdoeleinden

•

Gekoppeld aan WACHTEL REMOTE, de allround
monitoringtool voor pc en tablets (Windows)

•

Tutorials: geïntegreerde leervideo's op de besturing

•

POWER PILOT: kW begrenzer voor het verminderen van
stroompieken

•

ENERGY MANAGER: Weergave van energie- en waterkosten,
optimalisatie van bedrijfskosten en gebruik

•

Regelmatige, gratis software-updates (internetverbinding
vereist)

�IQ GREEN LABEL: Eco-functies om energie te besparen
•

SMART START: Eﬀectieve bakbereidheidtijd voor automatisch
verwarmen op de geselecteerde tijd

•

STANDBY ECO: Standby-modus met een druk op de knop

•

ECO SAFE: Automatische temperatuurreductie bij
onvoorspelbare bakpauzes
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WACHTEL REMOTE
In een oogopslag

WACHTEL REMOTE: Monitoring-Tool „bij uitstek“
•

Uitgebreide monitoringsoftware voor PCs

•

Toegang tot alle genetwerkte IQ TOUCH- en IQ

•

COOL-besturingen op locaties en wereldwijd

•

Volledige controle en archivering van bedrijfstoestanden en processen zoals bakken, handmatig invoeren,
leegstand en actieve eco-functie

•

Analyseer het gebruik van de oven

•

Verminder leegstand, verminder energieverbruik

•

Leg bedieningsfouten, handmatige interventies en afwijkingen van het bakprogramma vast, optimaliseer de
kwaliteit van medewerkers en het bakken

•

Maak bakprogramma's en stuur ze naar alle ﬁlialen/ovens
door!

•

Reconstrueer de bakprogrammageschiedenis en roep
oudere standen op

•

Gebeurtenismeldingen

•

Informatie over onderhoudscondities en levensduur van

•

Slijtageonderdelen
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ATLAS: Meester in energie besparen
Sommigen spreken van "waarschijnlijk de zuinigste
rotatieoven ter wereld". We bouwen het.
Al met al leiden de innovatieve technologieën
van ATLAS tot aanzienlijke energiebesparingen,
en dat loont snel. Zeker omdat er lucratieve
ﬁnancieringsprogramma's zijn voor energie- en CO2besparende moderniseringsmaatregelen. Verbeter uw
eco-eﬃciëntie en bespaar bedrijfskosten!
We helpen je graag verder.

3-fache
Wärme3-voudige
thermische
isolatie beglazing
schutzverglasung

snellere
Schnellere
luchtoverbrenging
Luftübertragung

stoomterugwinningsSchwadenrücksysteem
gewinnungssystem

5%

10%

10%

Zweistufen2-traps
brennerbrander

15%
Schwadenapparatstoomapparaatverwarming
beheizung

2

15%

5

5 keer gerecirculeerde
warmtewisselaar
5-Zug-Heizregister

45 %
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ATLAS
Technische gegevens

ATLAS

0.8

0.8 XL

1.0 XL

1.0

1.1

1.1 XL

Bakplaatafmeting [mm]

600 x 800 600 x 800 600 x 1000 600 x 1000 700 x 1100 700 x 1100

Maximale platenwagenhoogte

1830

1990

1830

1990

1830

1990

Aantal etages (83 mm h.o.h)

18

20

18

20

18

20

Totale bakoppervlak [m²]

8,6

9,6

10,8

12

13,8

15,4

Benodigde ruimte [m²]

2,48

2,48

3,0

3,0

3,72

3,72

Vereiste hoogte van de ruimte

2850

3010

2850

3010

2850

3010

olie, gas, stroom

Verwarmingsmethode

ATLAS Dubbel

0.8 XL 2

1.0 XL 2

Bakplaatafmeting [mm]

600 x 800

600 x 1000

Maximale platenwagenhoogte

1990

1990

Aantal etages (83 mm h.o.h.)

20

20

Totale bakoppervlak [m²]

9,6 x 2

12,0 x 2

Benodigde ruimte [m²]

4,95

5,41

Vereiste hoogte van de ruimte

3150

3150
olie, gas, stroom

Verwarmingsmethode
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Technische wijzigingen voorbehouden.

Premium baktechniek sinds 1923
WACHTEL is de traditie en toekomst van de
baktechniek. Wij zijn trots om sinds 1923 met
bakovens, laders en koelsystemen – made in
Germany- als een echte partner van ambachtelijke
bakkers op te kunnen treden. Kwaliteit en
zorgvuldigheid zijn onze waarden, ingenieurskunst
onze drijfveer en klantenservice onze passie.

WACHTEL GmbH
Hans-Sachs-Straße 2–6
40721 Hilden
Phone +49 2103 490 40
info@wachtel.de
www.wachtel.de

Kortestraat 2
6673 BJ Andelst
Phone +31 488 452051
info@spronkbakkerijmachines.nl
www.spronkbakkerijmachines.nl

Found in the best bakeries of the world

