
 

Směšovač a dávkovač 
vody MAPIC bMW 3 
 
Směšovače a dávkovače vody bMW jsou určeny 
do potravinářských provozů k dávkování vody o 
nastavené teplotě a množství. Požadované 
parametry se zadávají pomocí přehledné 
klávesnice s informací pro uživatele led displejem 

a akustickou signalizací. Teplota dávkované vody se řídí pomocí směšovacího 
elektromagnetického ventilu, který přesně míchá dvě vstupní vody. Ventil je ovládán servem 
řízeným mikroprocesorem v závislosti na požadované teplotě. Garantovaná přesnost teploty 
vody je ±1°C. Velikou výhodou je také programovatelná kalibrace čerpadla (model bMW 3.0). 
Před začátkem každého cyklu zařízení odpouští vodu, pokud nedosáhne požadované teploty. 
Zařízení informuje o nesprávné teplotě vstupní vody nebo nedostatku tlaku vody v zařízení. 
Vstup vody je připojen ze spodní strany pro zamezení případného zalití elektroniky. Veškeré 
vnitřní díly náchylné na vlhkost jsou izolované speciální izolační vrstvou. 
 
Výhody zařízení 

• Dávkování vody v rozsahu 3 až 60 °C 
• Dávkování objemu vody s přesností: do 1 litru v rozmezí 1 ÷ 999 l  
• Nastavení teploty a dávkování pomocí klávesnice                                                 
• Možnost nastavení až 50-ti uložených receptur (teplota, objem – model bMW 3.0) 
• Dvoudílné displeje teploty, zobrazující objem směšované vody (aktuální průtok vody, 

nastavená hodnota) 
• Po zakončení procesu se zařízení přepne do pohotovostního režimu 
• Automatické ukončení procesu dávkování, pokud není možno dosáhnout požadovanou 

teplotu vody 
• Akustický a světelný alarm, který informuje o zastavení procesu dávkování a jeho příčině 
• Spuštění alarmu v případě zastavení procesu dávkování z důvodu zastavení průtoku vody 

zařízením 
• Možnost přerušit a znovu spustit proces dávkování v libovolném okamžiku 
• Možnost dalšího dávkování vody bez nastavení, pokud byl proces zastaven z důvodu 

nedosažení požadované teploty vody 



 

• Dvoupolohový, voděodolný hlavní vypínač 
• Přepjeťová pojistka, dostupná zvenčí 
• Obal zařízení z kvalitních plastů 
• Konstrukční díly z nerezové oceli, mosazi a kvalitních plastů 
• Součástí zařízení jsou uzavírací ventily, filtry a spojovací svorky (chróm, mosaz) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

PARAMETR BMW 3.0 BMW 3.1 

Rozměr (š x h x v) (mm) 300 x 130 x 400 300 x 130 x 400 

Dávkované množství (l) 1 – 999/0,1 – 99,9  1 – 999  

Rozsah výstupní teploty (°C) +3 až +60  +3 až +60  

Maximální teplota vstupní vody (°C) +65  +65  

Průtok vody při tlaku 3 bar (l/min) 30 - 35 30 - 35  

Přesnost dávkování od 5 litrů (%) +/-1  +/-1  

Přesnost teploty od 5 litrů (°C) +/-1 +/-1 

Maximální tlak v přívodu (bar) 10  10  

Počet programů 50 - 

Programové nastavení přesnosti ano  - 

Přívod 3/4 ´´ vnitřní závit 3/4´´ vnitřní závit 

Jmenovité napětí (V) 230 V, 50/60 Hz, 50 VA 230 V, 50/60 Hz, 50 VA 

Hmotnost (kg) 13,6 13,6 

 

 


	Směšovač a dávkovač vody MAPIC bMW 3
	Směšovače a dávkovače vody bMW jsou určeny do potravinářských provozů k dávkování vody o nastavené teplotě a množství. Požadované parametry se zadávají pomocí přehledné klávesnice s informací pro uživatele led displejem a akustickou signalizací. Teplo...

