
Baktec’s Digitale Voordeel Weken 
 

Van 25 januari t/m 1 mei 2021 organiseren wij de “Baktec Digitale Voordeel Weken”. Tijdens deze weken promoten 

wij onze digitale modellen water meng- en meetapparaten,  B2 UNIVERS en de NIEUWE VARIANT B2 UNIVERS “S”.   

Hiermee willen we meer bakkers kennis laten maken met onze digitale apparaten. Vaak kiest de bakker voor een 

apparaat met een mechanische thermostaat omdat zij gewend zijn hiermee te werken. Andere redenen zijn het 

prijsverschil en de voorloop functie, waarvoor een afvoerleiding moet worden aangelegd. Specifiek om deze reden 

introduceren wij het nieuwe model B2 UNIVERS “S” en hebben we deze aan deze actie toegevoegd. Dit model heeft 

geen voorloop en komt ook prijstechnisch, meer in de buurt van de thermostatische variant.  

 

Waarom de keuze voor een B2 UNIVERS i.p.v. een thermostatisch model?  

• Sneller in te stellen  

• Binnen enkele seconden de gewenste temperatuur  

• Bewaakt het bereiken van de ingestelde temperatuur 

• Meer controle over het deeg  

• Gekoeld water doseerfunctie voor in de zomer (altijd het meest koude water beschikbaar) 

 

Het werken met een digitaal apparaat bied meer efficiëntie en controle over het productieproces. 
Doordat de gewenste temperatuur en de waterhoeveelheid makkelijk worden ingesteld en de gewenste 

temperatuur binnen enkele seconde wordt bereikt, bespaart dit tijd. Digitale apparaten zijn zeer nauwkeurig met 

een maximum temperatuurafwijking van 0,4°C en < 1 % afwijking van de water hoeveelheid. Hierdoor heeft de 

bakker meer controle over de kwaliteit van zijn deeg. De digitale modellen hebben een gekoeld water doseerfunctie, 

waarmee alleen het meest koude water wat beschikbaar is, wordt gedoseerd. Deze functie is vooral handig in de 

zomer.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het model B2 UNIVERS is uitgerust met een automatische voorloop. Dit verzekert u dat alleen water met de vereiste 
temperatuur wordt gedoseerd. Wilt u liever geen voorloop? Dan adviseren wij de B2 UNIVERS “S”.  
 
I.v.m. seizoensmatig werken met gekoeld water in de zomer of warm water in de winter, is het ook mogelijk om 
optioneel een set 3-wegkranen te bestellen. Hiermee kan warmwater met leiding water of gekoeld water met 
leidingwater worden gemengd. 


