
Baktec’s elektronische, thermostatische modellen zijn speciaal uitgerust met een industriële thermostaat voor 
het leveren van zeer precieze temperaturen, zelfs tot onder 3ºC. De gedoseerde hoeveelheid is uiterst 
nauwkeuring en heeft een afwijking van slechts < 1%*. Deze modellen zijn zeer betrouwbaar, compact, 
eenvoudig in bediening en onderhoud. De temperatuur van het water wordt (tijdens het doseren) in decimalen 
aangegeven. De elektronische apparaten beschikken over geheel vernieuwde hard- en software, voorzien van 
de allernieuwste innovatieve technieken en onderdelen. Opties: deegtemperatuursensor, relais voor 
aansluiting van bv waterpomp of kneder, interface aansluiting RS 232 of RS 485, externe start – stop via 
24 VDC, micro doseren. (*bij >5 liter)

Baktec’s digitale modellen beschikken over het Injection-Mixing-Flow (I.M.F.) system, een revolutionaire oploss-
ing, waarbij elke watervoorziening, warm, koud en/of gekoeld, afzonderlijk en gelijktijdig wordt gecontroleerd. Dit 
hoogst betrouwbare systeem is zeer snel en bereikt de gewenste temperatuur binnen enkele seconde met grote 
nauwkeurigheid en een maximumtolerantie van 0,4°C! Alle digitale modellen zijn uitgerust met een automa-
tische voorloop, om te verzekeren dat slechts de vereiste temperatuur bij het deeg gaat. Deze digitale modellen 
beschikken over geheel vernieuwde hard- en software, voorzien van de allernieuwste innovatieve technieken en 
onderdelen. Opties: deegtemperatuursensor, relais voor aansluiting van bv waterpomp of kneder.

Baktec’s CERES Pro modellen beschikken over een gebruiksvriendelijk en overzichtelijk informatie- en installatie 
menu, eenvoudig te bedienen door middel van een LCD display. Informatie kan gemakkelijk worden opgevraagd 
zoals: batch historie (tijd, liters, temperatuur) en de voortgang van de batch. Deze modellen zijn uitgerust met 
het “Injection-Mixing-Flow” (I.M.F.) system en automatische voorloop. De Ceres Pro modellen beschikken over 
geheel vernieuwde hard- en software, voorzien van de allernieuwste innovatieve technieken en onderdelen. 
Eenvoudig aan te sluiten op een procescomputer of PLC en standaard geleverd met interface RS 232 en RS 
485. Andere interfaces zoals Profibus en Ethernet zijn gemakkelijk te integreren. De aanvangstijd van het dos-
eren kan vooraf worden geprogrammeerd. Met een druk op een toets wordt alleen het meest koude water dat 
beschikbaar is gedoseerd. Als het apparaat onderhoud nodig heeft, geeft het dit zelf aan door middel van een 
signaal. Door een uitgebreide fouten-analyse is het mogelijk de meest voorkomende problemen op te lossen.
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• Doseerbereik 0,1 - 999,9 liter, instelbaar op 0,1 liter.
• Temperatuurbereik 1 - 80ºC instelbaar
• Watercapaciteit (afhankelijk van de druk) 15 – 18 l/min
• Afmetingen (l x b x d): 29,5 x 27 x 11,5 cm
• R½ ” aansluitingen, 220/230 V, 50/60 Hz.

• Voor het mengen van warm en koud of koud en gekoeld                  
  water (2 ingangen). 
• Instelling van 0,1 - 999,9 liter, instelbaar op 0,1 liter. 
• Temperatuurbereik van 1 - 80ºC, instelbaar op 0,1ºC. 
• Watercapaciteit (afhankelijk van de druk) 21 l/min
• Afmetingen (l x b x d): 37,6 x 30 x 12,5 cm
• R½ ” aansluitingen, 220/230 V, 50/60 Hz.

• Voor warm, koud en gekoeld water (3 ingangen). 
• 24 VDC instelbare besturingsingangen en- uitgange
  voor aansturing andere apparaten.
• Doseerbereik 0,1 - 999,9 liter, instelbaar op 0,1 liter. 
• Temperatuurbereik van 1 - 80ºC, instelbaar op 0,1ºC. 
• Watercapaciteit (afhankelijk van de druk) 25 l/min 
• Afmetingen: (l x b x d): 40 x 3 x 14 cm
• R½ ” aansluitingen, 220/230 V, 50/60 Hz.

• Voor warm, koud en gekoeld water (3 ingangen). 
• 24 VDC instelbare besturingsingangen en- uitgangen
  voor aansturing andere apparaten.
• Doseerbereik 0,1 - 999,9 liter, instelbaar op 0,1 liter. 
• Temperatuurbereik van 1 - 80ºC, instelbaar op 0,1ºC. 
• Watercapaciteit (afhankelijk van de druk) 80 l/min 
• Afmetingen: (l x b x d): 40 x 3 x 14 cm
• R1 ” aansluitingen, 220/230 V, 50/60 Hz.

• Doseerbereik 0,1 - 999,9 liter, instelbaar op 0,1 liter
• Temperatuurbereik 1 - 80ºC instelbaar.
• Watercapaciteit (afhankelijk van de druk) 35 l/min
• Afmetingen (l x b x d): 31,6 x 30 x 12,5 cm
• R¾” aansluitingen, 220/230 V, 50/60 Hz.

• Voor warm, koud en gekoeld water (3 ingangen). 
• Instelling van 0,1 - 999,9 liter, instelbaar op 0,1 liter. 
• Temperatuurbereik van 1 - 80ºC, instelbaar op 0,1ºC. 
• Watercapaciteit (afhankelijk van de druk) 25 l/min  
• Afmetingen (l x b x d): 40 x 36 x 14 cm
• R½ ” aansluitingen, 220/230 V, 50/60 Hz.

• Voor warm, koud en gekoeld water (3 ingangen). 
• 24 VAC instelbare besturingsingangen en -uitgangen
  voor aansturing andere apparaten.
• Doseerbereik 0,1 - 999,9 liter, instelbaar op 0,1 liter. 
• Temperatuurbereik van 1 - 80ºC, instelbaar op 0,1ºC. 
• Watercapaciteit (afhankelijk van de druk) 40 l/min 
• Afmetingen: (l x b x d): 40 x 40 x 20 cm
• R¾ ” aansluitingen, 220/230 V, 50/60 Hz.

Opties CERES Pro modellen:
• Doseren via meerdere doseeruitgangen
• Het starten van meerdere kneders
• Deegtemperatuur sensor
• Externe start-stop
• Het starten van de waterkoeler-pomp bij gebruik
  van gekoeld water

ELEKTRONISCH DIGITAAL DIGITAAL PRO DIGITAAL PRO



De BIC industriële waterkoelers zijn ontwikkeld voor de grote industriële bakkerijen en bakkerijen in landen met 
zeer hoge omgevingstemperaturen (boven de 32°C). Ze hebben een capaciteit vanaf 300 tot wel 5000 liter 
per uur en een doorloopsnelheid tot 80 liter per minuut! De BIC waterkoelers zijn zeer geschikt voor continue 
gebruik en worden op maat gebouwd, naar de specifieke wensen van de klant. Het gekoelde water blijft op een 
stabiele temperatuur onder de 2°C zonder grote schommelingen, wat de kwaliteit van het deeg bevordert en 
het proces optimaliseert.
 
De BIC industriële waterkoelers hebben een RVS 
omkasting. De watertank, pomp, condensor en besturing 
zijn geïntegreerd. Door de ingebouwde pomp blijft de 
waterdruk op de uitgaande koelwaterleiding continu.
De geïsoleerde watertank is vervaardigd uit roestvrij 
staal en is geheel afgesloten om eventuele algengroei 
door lichtinval te voorkomen. Deze units worden stek-
kerklaar geleverd; u hoeft alleen de tank te vullen met 
water, de leidingen te koppelen aan de unit en u bent 
klaar voor bedrijf.

Al meer dan 30 jaar leveren wij watermeng- en meetapparatuur en ijswaterkoelers over de hele wereld; van 
Amerika tot China, van Finland tot Australië. Baktec heeft een grote range van producten ontwikkeld, die 
een oplossing bieden voor elk type bakkerij; van de ambachtelijke bakkerij tot grote industriële bakkerijen en 
alles wat ertussen ligt. Onze apparaten zijn van een hoogwaardige kwaliteit, eenvoudig te bedienen, uniek in 
ontwerp en zijn er op gericht het productieproces te vereenvoudigen.

Baktec is al jaren gespecialiseerd in procesautomatisering waardoor het aanbod ook goed aansluit bij indus-
triële bakkerijen. Door recente technologische ontwikkelingen te volgen en te vertalen naar producten, bieden 
we toepassingen die buiten het puur doseren van de juiste temperatuur liggen. Voor een continue kwaliteit 
product, dient men te beschikken over kwalitatief hoogwaardige apparatuur. Dat bieden wij.

Opties:
• Aan te passen aan landeigen normen en voorschriften.
• Aanpassing aan alle spanningen en frequenties.
• Machine voorzien van wielen in plaats van rubberen poten.
• Aanpassing aan extreme omgevingscondities.
• Condensor voor externe opstelling.
• Waterleidingen van RVS.

BIC INDUSTRIELE WATERKOELERS

WATER MENG- EN MEET APPARATEN
WATERKOELERS

De BKL IJswaterkoelers werken volgens hetzelfde principe: water loopt onder natuurlijke druk door een spiraal 
in een  waterbad van 0ºC en wordt geforceerd gekoeld door middel van ijs, wat zich opbouwt langs de wanden 
van het bad. Het gekoelde water kan niet vervuilen, omdat met dit gesloten systeem het niet in contact komt 
met open lucht. Het gekoelde water blijft op een stabiele temperatuur, wat de continue kwaliteit van het deeg 
bevordert. Door gebruik van krachtige roerwerkmotoren met grote vin, wordt de maximale capaciteit bereikt. De 
ijswaterkoelers zijn uitgerust met een digitale Ice Mass Sensor (IMS) waarmee de controle over de opbouw van 
het ijs in de koeler en de continuïteit wordt geoptimaliseerd. Stekkerklaar geleverd en te gebruiken zonder pomp

BKL 200 ICE IMS BKL ICE DUO
BKL 200 ICE IMS 
• Capaciteit 40 tot 150 liter per uur
• Temperatuur met 1 unit: 1.5 ºC - 3 ºC* 
• Afmetingen (l x h x d ): 50 x 86 x 50 cm
• Compressor : ½ PK / 18cc / Koelcapaciteit: 1191W**

BKL 200 ICE IMS Heavy Duty 
• Voor hoge omgevingstemperaturen
• Capaciteit 40 tot 200 liter per uur.
• Temperatuur met 1 unit: 1 ºC – 2.5 ºC* 
• Afmetingen (l x h x d ): 50 x 90 x 50 cm
• Compressor: ¾ PK / 26cc

• Doorloop snelheid (afhankelijk van waterdruk) 12-20 l p/m
• Netto waterbadinhoud: 72 liter per bad
• IJsbank: 40 Kg per bad
• Optie: RVS verdampingswikkeling en koelspiraal

BKL ICE DUO
• Twee waterbaden; koelen in twee stappen waardoor zeer
  lage temperaturen onder 2 ºC kunnen worden bereikt.
• Efficiënt en energiezuinig door schakelaar voor hoog en
  laag verbruik.
• Thermostatische expansie ventielen voor nauwkeurige
  regeling.
• Flow schakelaar voor het uit en aan schakelen van de
  roerwerkmotoren.
• Digitale weergave van de temperatuur.

• Capaciteit 40 tot 350 liter per uur.
• Temperatuur met 1 unit: 0.5 ºC - 2 ºC*
• Afmetingen (l x h x d ): 99,6 x 85 x 50 cm
• Compressor: 1 x ¾ PK / 26cc / Koelcapaciteit: 1640W**
*Afhankelijk van inlaattemperatuur en waterdruk
** - 4° C verdampingstemperatuur / 45º C condenseertemperatuur

BKL ICE WATERKOELERS
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