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Konvekční malé pece

BONGARD KRYSTAL

Elektrická konvekční pec KRYSTAL je vhodná pro menší pekařské nebo 
cukrářské provozy. Je velmi snadná na používání. Lze ji skládat na sebe, 
vedle sebe nebo kombinovat se sázecí pecí SOLEO. Volitelně ji lze vyba-
vit kondenzační digestoří, díky které nebudete muset řešit komín odta-
hu par. Pára v digestoři zkondenzuje na vodu a odtéká do odpadu.

t�pojme 4, 9 nebo 10 plechů 600 x 400 mm (dle modelu), 
t�výkonný generátor páry s kaskádou na boční straně (volitelně),
t�programovatelný ovládací panel Opticom,
t�nerezové provedení,

t�dvojité sklo ve dveřích,
t�střídavý ventilační cyklus,
t�halogenové osvětlení vnitřního prostoru,
t�motorizovaná klapka odtahu par,
t�variabilita podstavců na kolečkách pro snadnou manipulaci,
t�napájení 400V/3PH/50Hz,
t�maximální teplota 280°C.

Kombinace KRYSTAL a SOLEO

Kondenzační digestoř

Konvekční malé pece
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Možné varianty

! ke stropu (komín)

!
tah mezi
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m3/h 

! Požadovaný
technický přístup

nad pecí

Convection oven Krystal 

 

Water drain, Ø 100 mm.

Steam exhaust, Ø 100 mm.
Oven with steam exhaust hood : steam duct Ø 150 mm.
Extraction between 450-800 m³/h or 15892-28252 ft³/h.

Cold water connection from the rear side of the oven. 
In case of oven with steam generator: copper pipe Ø 1/2"-12/14 mm, 
Pressure : 2.5-4 bars

Electrical connection outlet at 1.5 m from the floor
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Technical features  Oven with steam Oven without steam 

 Dimensions (1m = 10.764 ft ) 46.4V 48.4V 46.9V 48.9V 46.4 46.10 

A  mm 5641 mm 5641 mm 0661 mm 5641 mm 0661 mm 5641  )dooh htiw( htpeD

B Depth (with headband)  1145 mm 1340 mm 1145 mm 1340 mm 1145 mm 1145 mm 

C  mm 5071 mm 5071 mm 0091 mm 5071 mm 0091 mm 5071 ) denepo rood( htpeD

D  mm 087 mm 087 mm 087 mm 087 mm 087 mm 087 roolf eht no ,htdiW

E  mm 5501 mm 035 mm 5501 mm 5501 mm 035 mm 035 thgieh nevO

G  mm 113  - mm 113 mm 113  -  - thgieh dooH

  m 0,1  m 0,1  m 1,1  m 1,1  m 1,1  m 1,1 aera roolF 

 gk 061 gk 041 thgiew teN 220 kg 290 kg 140 kg 220 kg 

Accessories  
  mm 878 .ixam - mm 948 .inim srotsac htiw dnats nevO

  mm 279 srotsac tuohtiw dnats nevO

  gk 81 )dnats nevo( thgiew teN

   gk 62 )sedils yart htiw dnats nevo( thgiew teN

  mm 878 .ixam - mm 948 .inim  srotsac htiw xobfoorP

  mm 279  srotsac tuohtiw xobfoorP

   gk 49 )nevo eht rednu xobfoorp( thgiew teN

Power  (1kg= 2.2046 Lbs) 

  Wk 6,81 Wk 3,8 Wk 6,81 Wk 6,81 Wk 3,01 Wk 3,01 rewop gnitcennoC

 Proofbox connecting power 1,0 kW 1,0 kW 1,0 kW 1,0 kW 1,0 kW 1,0 kW 

 Hood connecting power 0,2 kW 0,2 kW 0,2 kW 0,2 kW 0,2 kW 0,2 kW 
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(*) variabilní rozměry podle použitého podstavce

Spojení mezi 
výstupem a odpadem
na podlaze je na 
odpovědnosti
zákazníka

Požadovaný
technický přístup

nad pecí
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Konvekční malé pece

Rozměr Parametr Krystal 46.4V Krystal 46.9V Krystal 46.4 Krystal 46.10

Generátor páry ano ano ne ne

Kapacita plechů 600x400mm 4 9 4 10

A Hloubka s digestoří 1465 mm

B Hloubka bez digestoře 1145 mm

C Hloubka s otevřenými dveřmi 1705 mm

D Šířka na podlaze 780 mm

E Výška pece 530 mm 1055 mm 530 mm 1055 mm

Výška digestoře 300 mm

Celková hmotnost 140 kg 220 kg 140 kg 220 kg

Tepelný výkon 10,3 kW 18,6 kW 8,3 kW 18,6 kW

Příslušenství

Podstavec s kolečky nebo kynárna výška 850 mm

Podstavec bez koleček nebo kynárna výška 850 mm

Hmotnost podstavce 18 kg

Hmotnost podstavce s 8 nosníky na pečné plechy 26 kg

Hmotnost kynárny pod pecí 94 kg

Odpad vody.

Elektrický přívod.

Přípojka vody, Ø 1/2“ , tlak min.: 2,5-4 bar

Komín odtahu par bez digestoře, Ø 100 mm. 
Komín odtahu par z digestoře, Ø 150 mm. 
Tah mezi 0,1-0,4 mbar.
Výkon mezi 450-800 m3/h.

Konvekční malé pece


