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MODELLO - MODEL PEA20 PEA40 
Diametro esterno gabbia 
Cage external diameter                  D1  (mm) 

 
270 

 
350 

Altezza gabbia 
Cage height                                     h   (mm) 

 
385 

 
475 

Capacità nominale 
Nominal volume                                       (L) 

 
20 

 
40 

Diametro esterno membrana 
External diameter of membrane    D2 (mm) 

 
139 

 
190 

Pressione massima ammissibile 
Max.  allowable pressure               PS (bar) 

 
3,0 

 
3,0 

Temperatura ammissibile min./max. 
Allowable temperature Min/Max    TS  (°C) 

 
-10/+50 

 
-10/+50 

Massa 
Mass                                                       (kg) 

 
20 

 
26 

Altezza totale 
Total height                                      H  (mm) 

 
800 

 
920 

Altezza canale di scarico 
Discharge channel clearance           h1 (mm) 

 
300 

 
300 

Diametro esterno base 
External diameter of base               D  (mm) 

 
410 

 
480 

 

Kasutusjuhend suruõhupress 
 

1.1  Tootekirjeldus 
 

PEA tooteseeria suruõhupress pressib õhuga täidetud membraani abil eelpurustatud puuvilju ja muid 
vilju.Selle osade hulka kuulub sisemine looduslik kummimembraan, roostevabast terasest korv 
(võrejas silinder) ja kaks alumiiniumsulamist  kaant (kaas ja põhi), mis on ühendatud roostevabast 
terasest tihvtiga (keskvõll). Toiduga kokkupuutuvad materjalid vastavad rakenduvate Euroopa 
direktiivide nõuetele.Rõhuagregaati kaitseb kaitseklapp, mis avaneb 3-baarise rõhu juures. 

 
1.1 Seadme andmed 

 

 
 
 
 
 
 

1.2  Ettevaatusabinõud 

 
Pressi membraani suruõhuga täitmisel järgige märgisel kirjeldatud piiranguid ning täitke membraan 
aeglaselt. Ärge kasutage pressi lahtise tule, soojusallikate ja kergestisüttivate esemete lähedal. 
 
Kontrollige korrapäraselt kaitseklapi ohutust. Klapp peab avanema 3-baarise rõhu juures (mahla äravoolu 
ajal maksimaalselt 3,3 baari). Tõrgete korral tuleb see välja vahetada.  
 
Välist tihendit ei tohi mitte mingil juhul eemaldada. Õhu sissevõtu ajal peab rõhk olema alla 3 baari. 
Kui rõhk on kõrgem, reguleerige rõhu sissevõtu reduktsioonklappi 
 
Kaitske membraani teravate esemete ja otsese päikesevalguse eest.  
 
1.3 Paigaldamine ja kasutusjuhend. 
 
1    Kruvige tugijalad pressi põhja külge. 
2    Peske press korralikult veega puhtaks. 
3    Asetage presskorv põhjale. 
4    Asetage kott korvi ja lükake sissepoole. 
5    Täitke kott  pressitava toiduainega ja suruge kergelt ülevalt kokku. 
6    Katke press kaanega, asetage kaan keskvõllile ja keerake kaanekinniti kõvasti kinni. 
7    Katke korv komplektis oleva pritsmekotiga. 
8   Asetage mahla äravoolurenni alla saaduse korjenõu. 
9    Ühendage suruõhu kiirliide pressi sisendava külge. Reguleerige suruõhuseade (ei ole komplektis) 
töötama 3bar rõhuga. 
10  Avage suruõhu sissevõtu klapp (must kang) ja lükake see all, kuni saavutate maksimaalse rõhu 3 

MUDEL PEA20 PEA40 

Puuri välisdiameeter   D1 (mm) 270 350 

Puuri kõrgus  h (mm) 385 475 

Nominaalmaht  (L) 20 40 

Membraani välisdiameeter   D2 (mm) 139 190 

Maksimaalne lubatud rõhk   PS (bar) 3,0 3,0 

Lubatud temperatuur min/maks  (TS (°C) -10/+50 -10/+50 

Kaal    (kg) 20 26 

Kõrgus    H  (mm) 800 920 

Äravoolurenni kõrgus   h1 (mm) 300 300 

Põhja välisdiameeter   D  (mm) 410 480 
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baari. Membraani täitumist saate reguleerida või sulgeda ventiiliga (vasakul küljel). 
11  Mahl voolab läbi korvi äravoolurenni ja väljalaskeavasse. 
12  Kui viljade pressimine on lõppenud, tõmmake kang ülesse asendisse (membraanist väljub suruõhk 
susinal) ja membraan tühjeneb. 
13   Kui kogu õhk on välja tulnud ja rõhumõõtur on nullis, eemaldage kaanekinniti keerates ja eemaldage 
kaas. 
14  Kui kogu mahl on välja voolanud, eemaldage viljaliha jääkidega kott ning tühjendage see. Soovitav 
on tõsta pakk koos kotiga pressist välja ja suruda käega pakk külgedelt lahti, et mitte kahjustada filtrit. 
 
Märkus: selleks, et saada võimalikult palju mahla, koguge kokku mitme pressimise käigus tekkinud 
viljaliha jäägid, tehke need katki ning pressige veelkord. 
 
GRIFO  press ei vaja hooldust. Pärast kasutamist peske korralikult veega ning hoiustage kohas, kus ei ole 
otsest päikesevalgust. 
 
 

 

 


