
 Meeselitusnõu 120L / 230L

Kasutusotsarve:

 Pakendamise eelseks mee  sulatamiseks.

 Vurritamise järgse mee selitamiseks. 

Meeselitusnõu mahutavus on olenevalt suurusest, kas: 120 liitrit või 230 liitrit. 

Vurrituse  järgsel  mee  selitamisel  pumpame  või  kallame  vurrist  tulnud  mee  (sisaldab

vahapuru)  selitusnõusse,  reguleerime  temperatuuri  +30c.  Järgmisel  päeval  koorime  peale

kerkinud vaha ja alumise kraani kaudu filtreerime mee säilitusnõudesse. 

Meesulatamisel sulatame säilitusnõudes mee sellise tasemeni, et meil oleks võimalik mesi 

pumbata/kallata meesegajasse. Temperatuuri reguleerime 40-45c juurde. Olenevalt mee 

iseloomust ja olekust, saavutame ühtlase meesulamistaseme ca. 24H jooksul. Seejärel 

reguleerime temperatuuri alla (tavatemperatuurile ca. 28c.) 

Temperatuuri reguleerimine toimub temperatuurianduri ja regulaatori abil.  



Temperatuuriandur asub tünni alumisel kolmandikul. Meeselitusnõus ei tohi olla 1/3 või 

vähem mett, on oht mee ülekuumenemisele kuna temperatuuriandur ei fikseeri täpset 

temperatuuri. 

Tehnilised andmed:
 Toide 230V
 Soojendusega kuni 55c.
 Roostevabast terasest topeltseintega, soojustatud, siseseinte pleki paksus 0.8mm, 

välisseinte pleki paksus 0.5mm. 

Tootegarantii on 2-aastat elektriseadmetele. Keredetailidele 10 aastat. 

Temperatuuri kontrolleri ESM-3711 HN kasutusjuhend

Nuppude definitsioonid:

 Väärtuse suurendamise nupp. Nuppu kasutatakse selleks, et suurendada etteantud 
väärtust.

 Väärtuse vähendamise nupp. Nuppu kasutatakse selleks, et vähendada etteantud 
väärtust.

 Väärtuse muutmise nupp. Vajutades sellele nupule, ilmub ekraanile parameetrite 
muutmise režiim. Olles muutnud parameetreid, siis on vajalik vajutada sellele nupule 
uuesti, et salvestada paika pandud parameetrid. Programmeerimise režiimi 
sisenemiseks hoida seda nuppu 5 sekundit all. Tähelepanu! Programmeerimise 
režiimis on väga suur oht ajada paika pandud seaded sassi ning seetõttu rikkuda 
temperatuuri kontrolleri korrapärane töötamine. Programmeerimise režiimi kasutada 
ainult juhul kui olete endale täielikult selgeks teinud antud temperatuuri kontrolleri 
tööpõhimõte ja oskate seadeid muuta!

 Küpsetamise nupp. 
LED-ide definitsioonid:

 Küpsetamise LED. Annab märku, et küpsetamise režiim on sees.
 Väljundi LED. 
 Alarmi LED
 Celciuse LED. Annab märku, et seade töötab C režiimis.
 Fahrenheiti LED. Annab märku, et seade töötab F režiimis.



  Muutmise režiim. Annab märku, et seade on parameetrite muutmise režiimis.
 Programmi LED. Vilgub kui seade on programeerimise režiimis.

Kui temperatuuri kontroller ei ole sisselülitatud, siis ei põle ega vilgu ühtegi tulukest:

Kontrolleri sisse lülitades ilmuvad ekraanile numbrid, mis näitavad hetkel saavutatud 

temperatuuri:

Pildilt näeme, et hetke temperatuur on 27 kraadi ning selleks, et sooviksime näha mis on meie 

sätestatud temperatuur mille kontroller peab saavutama või kui soovime muuta 

olemasolevaid parameetreid, vajutame all paremal nurgas olevale linnukese märgile. Seejärel 

ilmub ekraanile paika pandud parameetrid (üldjuhul on tehase sätestes pandud tootja poolt 

40c) ning ekraani üleval ribale C märgi kõrvale ilmub tähis S mis tähistab sõna „Set“ ehk 

annab märku sellest, et seade on parameetrite muutmise režiimis:

Joonis 3. Parameetrite muutmise režiim, mida näitab ka üleval ribal asetsev „S“ täht.

Jooniselt saame järeldada, et hetkel sätestatud parameetriteks on 40c. Parameetrite 

suurendamiseks vajutada ülemist noolt (temp. Kontrolleril vasakul üleval nurgas) ning 

parameetrite vähendamiseks vajutada alumist noolt (vasakul all nurgas). Muudatuste 

kinnitamiseks vajutada taas linnukese märki. 



Kui olete parameetrid paika pannud ning vajutanud uuesti linnukest, siis ilmub ekraanile 

uuesti hetkel saavutatud temperaatur. Kui soovite olla kindel kas Teie poolt määratud 

parameetrid ikkagi jäid paika, siis vajutage uuesti linnukese märki ja ilmub ekraanile taas 

parameetrite muutmise režiim. 
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