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KOELTECHNIEK VAN « HEIN »

Ook in de koeltechniek kunt U op de 
Hein kwaliteit vertrouwen.

Koelen betekent niet dat men koude toevoert maar dat 
men warmte ontt rekt aan het deeg. Dit wordt bereikt 
door koude lucht over het deeg te „blazen“.
Het gaat bij deeg echter om heel gevoelige waar en 
daarom moeten de hoogste eisen aan de koude, resp. het 
koelsysteem worden gesteld.

Indien deze hoge eisen niet worden vervuld dan bestaat 
er gevaar voor verharding (korstvorming), uitdrogen en 
ongelijkmati gheid.
  

Om deze gevaren te voorkomen is het onontbeerlijk 
vermogen, luchtcirculati e, vochti gheid en sturing / controle 
op elkaar af te stemmen om een opti male op het product 
en op het gebruik afgestemde koelinstallati e te ontwerpen.

Met onze 25 jaren ervaring op koelgebied verzekeren wij 
U de hoogte kwaliteitsstandaard die U gewoon bent van 
onze ovens.
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Het is vanzelfsprekend dat de nieuwe HEIN koelinstallati es 
opgebouwd zijn met de beste op de markt verkrijgbare 
onderdelen.
Dit garandeert naast een ongestoorde en betrouwbare 
werking, bovendien een sterk gereduceerd energieverbruik.
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HET LAGERKLIMA

•  Het SupraCooler Systeem biedt een betrouwbare opti male klimati sering voor uw deegstukken met ca. 92 % vocht  
 zowel gedurende het bewaren als invriezen, daarom geen uitdroging van opgeslagen deegstukken bij het dagelijks  
 invriezen van nieuwe deegstukken.

• Zeer laag energieverbruik.

De koelinstallati es voor de bakkerij / 
banket-bakkerij bestaan in principe uit 3 
soorten gebruiksmogelijkheden :
(Dit geldt voor enkelvoudige en voor gecombineerde 
installati es)

· Diepvriescellen FreezeLux

· Half-automaten SemiLux

· Vol-automaten PerfectLux

Het verschil tussen een traditi oneel koudesysteem met  thermoventi el en het 
gepatenteerde SupraCooler Systeem. (zie ook pagina 9)

1  Geklimati seerde bewaarruimte met een traditi oneel
  koudesysteem met thermoventi el = UITDROGING.

2  Geklimati seerde ruimte met SupraCooler
 = GEEN UITDROGING.

3  Dichtheid en waterinhoud van de lucht bij
  760 mm Hg alsmede dauwpuntt abel.
  

4  Dauwpuntt abel in °C.
5  Thermoventi el.
6   SupraCooler.
7   De Drukverdeelwand zorgt voor gelijkmati g invriezen

  en voorkomt ijsvorming in de ruimte.
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HET KOELSYSTEEM

Het is vanzelfsprekend dat de nieuwe HEIN koelinstallati es 
opgebouwd zijn met de beste op de markt verkrijgbare 
onderdelen.
Dit garandeert naast een ongestoorde en betrouwbare 
werking, bovendien een sterk gereduceerd energieverbruik.



FREEZELUX (Schockvriezen, diepvriezen en Opslag)

•  Voorraad kunnen maken voor een  
 hele week

•  Deeg ter beschikking als u extra   
 verse producten nodig hebt

•  Grotere deeghoeveelheden 1-2   
 maal per week te maken

•  Vermindering van personeels- en  
 productiekosten

•  Kostenverlaging van nacht naar dag
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Uw voordelen van de HEIN-FreezeLux:

SEMILUX (Diepvriezen, opslag en ontdooien)

• Het beter tot hun recht komen   
 van de aromaten

• ‘s Morgens voorverwarmd deeg   
 met + 10 / + 15 °C

•  Niet afhankelijk van vrije   
 ovencapaciteit

•  Optimale arbeidstijdindeling

•  Beter gebruik van de beschikbare
 ovencapaciteit

Uw voordelen van de HEIN-SemiLux:

Uw voordelen van de HEIN-PerfectLux:

Opslag

Schockvriezen

Diepvriezen & Opslag

Schockvriezen Opslag

Diepvriezen, opslag & ontdooien

Opslag Ontdooien

Diepvriezen, opslag,
ontdooien en gisting

PERFECTLUX (Diepvriezen, opslag, ontdooien en gisting)

• Het beter tot hun recht komen   
 van de aromaten

• ‘s Morgens volledig gerezen   
 waren voor de productiestart

•  Vermindering van personeels- en  
 productiekosten

•  Kostenverlaging van nacht naar dag

Opslag Ontdooien Gisting



SCHOCKLUX (Schockvriezer)

Het schockvriezer:

U weet beter dan wij dat de het voor bepaalde producten 
noodzakelijk is om zo snel mogelijk het punt te bereiken 
dat het gist geen reacti e meer toont en de achteruitgang, 
het oud worden dus, wordt verhinderd. Door de snel om 
het deeg getrokken „ijsfi lm“ wordt het ontt rekkken van 
vocht en aromaten verhinderd.

TOPLUX-SHOP

De kleinste eenheid
- 1 draaibare wagen

Voor de deegbewaring bij het «zichtbaar 
bakken» bieden wij van de kleinste 
eenheid - 1 draaibare wagen - een naar 
behoeft e afgestemd koelsysteem.

U weet beter dan wij dat de het voor bepaalde producten 
noodzakelijk is om zo snel mogelijk het punt te bereiken 
dat het gist geen reacti e meer toont en de achteruitgang, 
het oud worden dus, wordt verhinderd. Door de snel om 
het deeg getrokken „ijsfi lm“ wordt het ontt rekkken van 

Voor de deegbewaring bij het «zichtbaar 

eenheid - 1 draaibare wagen - een naar 

TOPLUX IS EEN MODULAIR SYSTEEM

Een effi  ciënte en economische bouwgroott e van de systeem-
elelementen biedt ons de mogelijkheid u een gewenste 
groott e uit serieproducti e te leveren. Wij bieden uw 
waren en producten een aangenaam verblijf. Vaststaande 
ruimtelijke voorwaarden zijn voor ons geen probleem. 

Ook gecombineerde installati es zijn voor ons standaard.

Onze sterk geïsoleerde, met sandwich-techniek gemaakte 
celpanelen zorgen er voor dat de omgevingstemperatuur, 
voor zover mogelijk, wordt geneutraliseerd en de tempe-
ratuur in de cel wordt beschermd. 

De roestvaststalen buitenmantel is zo sterk als u het van 
onze ovens gewend bent. 

Veel meer dan een simpele „bouwdoos“
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CARELUX (remote monitoring-systeem)

Uw zekerheid : HEIN-CareLux

Deze buitengewone en niet dure bewakingseenheid 
beschermt u in brede zin tegen producti e-uitval en 
fi nanciâle schade.

Wij verzekeren uw producti ekwaliteit.

Een of meerdere eenheden worden via een modem 
centraal gecontroleerd .

Eventuele defecten worden automati sch aan onze 24 uur 
werkende centrale gemeld. Hier wordt de defectmelding 
geanalyseerd . Wij nemen de voor u meest gunsti ge 
beslissing. In de meeste gevallen is het voldoende u op te 
bellen, daar in de regel bedieningsfouten de hoofdoorzaak 
van storingen zijn; bij voorbeeld „U had slechts vergeten 
om de deur van de Froster - FreezeLux - te sluiten“ .

Bij elektrische storingen informeren wij u, zodat u uw 
eigen electricien kan bellen. In andere gevallen is onze 
gespecialiseerde monteur al op weg naar U .

INTERNET INTERNET

INTERNET INTERNET

HEIN
CARELUX

Slaap goed!



Standaard met:

• Bekleding binnen volledig in inox (RVS)
 afgeronde vloer aan de zijkanten

• 3mm inox (RVS) vloer

• 26mm verwarmde vloer

• driedubbele beglazing per deur

• Inox (RVS) of kunststof stootbalken en    
 wagengeleidingen

• Inox-deurscharnier
 (opdraaiende en zelfsluitende deuren)
 diepte van de deuren: 90mm
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VAN S TOT XXXL

Meer dan 100 modelvarianten voor 
alle wagenmaten:

Zo zijn we in staat om installati es op 
maat te bouwen, die voldoen aan 
de eisen van iedere bakkerij met 
betrekking tot benodigde capaciteit en 
gevraagde afmeti ngen. 

DE VOORDELEN

Duurzaam en ergonomisch:

Bij elke temperatuurwisseling ontstaat vocht.
Indien het temperatuurverschil bijzonder groot is, 
zoals bij vries- en gistautomaten naar omgevings- of 
bodemtemperatuur is het gevaar voor doorvriezen 
aanwezig. Het gevolg hiervan is schade aan de 
samenstelling.
Daarom heeft  onze volautomati sche rijsapparatuur 
PerfectLux een verwarmde bodem. Dit betekent dat de 
bodem maar 26 mm dik is. Hierdoor vervalt het dure 
uitgraven van de bodem, daar de hoogte van de oprit 
de loopvrijheid en de wageningang niet hindert. Alles 
verloopt bijna op gelijke hoogte.

Hygiëne:

Onze sterke 3 mm dikke edelstalen bodem met in de vorm 
geperste verhogingen maken het probleemloos reinigen 
mogelijk.

De bodemverwarming verhindert condensvorming.
 

VEREENVOUDIGD BESTURING

U beheerst de techniek:

HEIN-koeltechniek helpt u «slapend» geld te verdienen.
Zo eenvoudig is het om de Hein-koudesturing te bedienen.

Enkele drukknoppen bedienen en u heeft  de benodigde 
parameters ingesteld. Op de display wordt in duidelijke taal 
uw bediening aangegeven.

Er zijn zowel dag- als weekprogramma’s in te toetsen.

Hoogte:
256cm



VAN S TOT XXXL
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DE BIJZONDERE EXCLUSIVITEITEN

HEIN SUPRACOOLER
de 100% effi  ciënte koeltechniek.

• Constante luchtvochti gheid van 92%
•  Geen uitdroging ti jdens bewaring
•  Slechts 1 ontdooicyclus per etmaal
•  Hoge energiebesparing

PID - De bekroonde regeling
(Proporti onal, Integral, Diff erenti al)

Exacte gelijkmati ge regeling van de relati eve vochti gheid, 
de warmte en de koude. Deze sturing is bekroond met de 
gerenomeerde “DBZ Iba-Trophy” uitgereikt voor vooruit-

strevende vernieuwing, door een onafh ankelijke jury.

100%

90%

80%

70%

60%

TIJD

A B C

Vernieuwend en toekomstgericht. De revoluti onaire koeltechniek van Hein, bijvoorbeeld:

In het ganse TOPLUX gamma wordt de luchtsnelheid geregeld in 200 stappen ((!) 2 à 3 stappen in de klassieke 
cellen). Dit vermindert nog eens enorm het energieverbruik en voorkomt de uitdroging van de produkten.

A  Met thermoventi el - Compressorloopti jd: 35% - venti latorloopti jd: 100%

B  Met power control (verstelbaar frequenti e)
 Compressorloopti jd: 100% - venti latorloopti jd: 50-100%

C    Met SUPRACOOLER
-  Compressorloopti jd: 17%
-  venti latorsnelheden
 regelbaar in 200 stappen

Hoogte:
256cm



FLEXBAKER - WARME BAKKERIJPRODUCTEN DE HELE DAG DOOR

HEIN biedt met FlexBaker een uniek systeem voor 
het koelen en rijzen aan, dat de ambachtelijke bakker 
in staat stelt volledig gerezen bakklare deegstukken 
tot 10 uur lang op stand-by te bewaren en dit zonder 
kwaliteitsvermindering.

Ondanks de complexiteit van de verschillende processen 
is het gelukt om in samenwerking met bakkerijen en 
grondstofspecialisten een uniek procesverloop voor het 
koelen en rijzen te ontwikkelen, dat in staat is het volledige 
proces van begin tot einde te sturen, zonder dat de 
deegstukken door een inkoelinstallati e (zuigkoeling) eerst 
in bewaring en vervolgens naar een ontdooi-installati e 
moeten worden verplaatst.

Het volledige proces wordt door de nieuw ontwikkelde 
computersoft ware met geïntegreerde 200-traps 
luchtsnelheidregeling gestuurd en gecontroleerd. De 
PID-regeling stuurt de temperatuur en vochti gheid, 
evenals de regeling van het horizontale en verti cale 
luchtgeleidingssysteem. Zo wordt het perfecte klimaat - 
ook op planken/legbordkasten – gewaarborgd.

Door dit stapsgewijze automati sch proces worden 
de deegstukken in één enkel procedé gerijpt, de 
deegstructuur wordt versterkt, aroma’s en smaak worden 
verhoogd en in stand-by geplaatst.

FLEXBAKER:

• Een installati e voor 6 processen (afk oelen - bewaren
 - ontdooien - gisti ng - soft  cooling - stand-by)

• Verhoogde ontwikkeling van aroma’s en smaak

• Volledig gegiste deegstukken in de winkel /   
 verkooppunt om af te bakken 

• 1-10 uren verse bakwaren tot sluiti ng van de winkel

• Grote fl exibiliteit

• Geen omslachti g transport naar het verkooppunt

• Geen omslachti ge opslag in het verkooppunt

• Bakken met geopti maliseerde winstopbrengst

TOPLUX

TOPLUX

UNIVERSAL
CONDILUX

CONDILUX

VERKOOPPUNT
BAKKERIJ

BAKKERIJ

BAKKERIJ

uren

uren

Met FlexBaker kunt u tot 10 uur lang 
gebruik maken van volledig gegiste, 
bakklare deegstukken in stand-by.

WERKINGSPRINCIPE:
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BAKESHOP

1 2 3 4

5

6 7

6
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FlexBaker vormt aldus een perfect alternati ef voor de 
bakkerijen die graag een verkooppunt willen openen of 
die graag een bestaand verkooppunt willen versterken. 
De vakmensen in de verkoop worden met het systeem 
in de gelegenheid gesteld af te bakken zonder te moeten 
denken aan ontdooien en gisti ng.

FlexBaker is ook ideaal voor de hantering van planken/
legbordkasten, waarbij het transport van deegstukken 
naar de verkooppunten en de bewaring ter plaatse zonder 
kostbare systeemkoeling kunnen plaatsvinden.

Het FlexBaker-programma biedt natuurlijk ook voordelen 
voor bakkers die een grote fl exibiliteit en effi  ciënti e in 
de op de  producti e aangesloten winkel wensen, zodat 
steeds bakklare producten de hele dag door voorradig zijn 
en snel en eenvoudig door het winkelpersoneel kunnen 
worden afgebakken.

Ten slott e draagt het FlexBaker-systeem met de lange 
stand-by ti jd bij tot een grotere fl exibiliteit en betere 
benutti  ng van de ovencapaciteit.

1  Afk oelen
 0°C tot -5°C/ Duur: 1 tot 3 uren

2  Bewaren
 -2°C tot +5°C

3  Ontdooien en gisti ng
 FlexBaker: Programma 11 tot 15
 Gisti ngsproces: +10°C tot +18°C/ 70 tot 95% RV
 Duur: 1 tot 4 uren

4  Afb akken (bakkerij)
 Grote deegstukken (600-1000 g) Duur: 1 tot 6 uren
 Kleine deegstukken (60 tot 599 g) Duur: 1 tot 10 uren

5  Soft -Cooling
 +3°C tot +8°C/ Duur: 1 tot 3 uur

6   Transport         
7   Afb akken (verkooppunt)
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Overzicht van onze ovens, koel- en gisti ng kamers
en geautomati seerde producti e-technologie:

HEIN UNIVERSAL : Ringbuis-etageovens,
  met massief gemetste thermosteen vuring en 22 mm dikke stenen ovenvloeren

HEIN LUXROTOR
& ECOSTONE® :  Rotati ewagenovens, voor 1, 2 of 4 draaiende bakwagens
  (ECOSTONE® - met ingebouwde warmteterugwinning en warmteafgift e naar binnen via   
  geïsoleerde stenen wanden)

HEIN STONEROLL :  Ringbuiswagenoven met massieve uit thermosteen gegoten „Monoblokstookruimte“

HEIN EUROLUX :  Cyclotherm-etageovens

HEIN ELECTRO :  Elektrische etageovens

HEIN BAKELUX
& CONDILUX  :  Het zichtbare baksysteem: Convecti eovens en/of Etageovens voor de winkel

HEIN TOPLUX :  Koeltechniek van A tot Z (koel- en gisti ng kamers)

HEIN SPIDER :  Automati sch in- en uitschiet systeem

HEIN HUBILUX :  Halfautomati sch in- en uitschiet systeem
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102, rue du Kiem · L-8030 Strassen - Luxemburg
Tel.: (+352) 45 50 55 -1 · Fax: (+352) 45 50 55 -333 

e-mail: info@hein.lu · internet: www.hein.lu


