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Anotácia:
Inkubátorové vyhrievacie zariadenie je elektrické zariadenie, ktoré je tvorené digitálnym termostatom (1), na ktorý je
napojená vyhrievacia fólia (4). Vyhrievacia fólia (4) sa nachádza medzi dvoma plechovými komponentmi (3) a (5),
s ktorými je vodivo spojená. Komponenty (1) a ( 4) spolu
s plechovými komponentmi (3) a (5) sú kompaktne umiestnené v kryte (2), vyrobenom z dreva. Drevený kryt (2) je
umiestnený na vrchnej časti nádoby (7). Inkubátorové vyhrievacie zariadenie je do elektrickej siete zapojené pomocou adaptéra (6). Drevený kryt spolu s elektrickými a plechovými komponentmi tvoria spolu s miskou uzavretý prvok. Toto elektrické zariadenie je určené na využitie v potravinárstve a umožňuje efektívne vytvorenie a regulovanie
požadovanej teploty pri procese kvasenia cesta umiestneného v nádobe (7).
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Oblasť techniky
Technické riešenie sa týka konštrukčného vyhotovenia regulovaného vyhrievacieho zariadenia na vytvorenie správnych tepelných podmienok pri kvasení cesta.
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Doterajší stav techniky
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Doterajšie vyhrievacie zariadenia, ako napr. akumulačné ohrievacie podložky pod misky, neumožňujú
efektívne nastavenie a regulovanie správnej teploty pri procese kvasenia cesta v nádobe. Správne vykvasenie
cesta si vyžaduje konkrétne a konštantné tepelné podmienky počas celého času kvasenia v nádobe. Doterajšie
vyhrievacie zariadenia pracujú na princípe akumulácií tepla pomocou zohriatia v mikrovlnnej rúre a ich následnom pripevnení na spodnú časť nádoby v ktorej cesto kvasí. Tieto riešenia neumožňujú vytvorenie takých teplotných podmienok pre kvasenie, ktoré sú hodnotovo správne a konštantné počas celej doby kvasenia v nádobe.
Je žiadané a nie je známe také riešenie, ktoré bude v nádobe vytvárať správnu teplotu a zároveň ju efektívne regulovať počas celej doby kvasenia v nádobe.
Podstata technického riešenia
Uvedené nedostatky doterajších vyhrievacích zariadení do značnej miery odstraňuje inkubátorové vyhrievacie zariadenie podľa tohto technického riešenia, ktorého podstata spočíva v tom, že zariadenie pozostáva
z krytu, výhodne z dreveného materiálu, ktorý obsahuje elektrické a plechové prvky. Vyhrievanie a regulácia
sa uskutočňuje pomocou digitálneho termostatu a vykurovacej fólie. Táto fólia je vodivo upevnená na plechových prvkoch z nerezovej ocele. Prostredníctvom tohto plechového prvku je teplo odovzdávané do priestoru misky, v ktorej kysne cesto. Digitálny termostat je dimenzovaný na udržiavanie požadovanej teploty
v priestore nádoby.
Toto zariadenie je napájané zo štandardnej domácej elektrickej siete 220 V pomocou spínaného sieťového
adaptéra s výstupným napätím 12 V. Toto zapojenie radí zariadenie medzi bezpečné elektrické zariadenia
vhodné aj do priestorov s výskytom zvýšenej vlhkosti a vody. Takýmto priestorom je napríklad kuchyňa,
priestor kde je umiestnenie tohto zariadenia najčastejšie.
Technické riešenie prináša jednoduchá a účinnú konštrukciu zariadenia, kde sú všetky komponenty
umiestnené v jednom kompaktnom prvku. Inkubátorové vyhrievacie zariadenie spolu s miskou vytvoria
uzavretý prvok, v ktorom sa dá efektívne vytvoriť a udržiavať požadovaná teplota pomocou tohto technického riešenia.
Prehľad obrázkov na výkresoch
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Technické riešenie je bližšie vysvetlené pomocou obrázkov 1 a 2. Použitý dizajn a pomer veľkosti jednotlivých prvkov k miske nemusia zodpovedať opisu v príkladoch a tento dizajn a pomery veľkostí nie je možné
vysvetľovať ako zužujúci rozsah ochrany.
Na obrázku 1 je znázornený rozpad zariadenia na komponenty vzájomnej nadväznosti. Na obrázku 2 je
znázornené inkubátorové vyhrievacie zariadenie spolu s miskou v reze.
Príklady uskutočnenia
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V tomto príklade podľa obrázku 2 inkubátorové vyhrievacie zariadenie pozostáva z digitálneho termostatu 1 umiestneného v drevenom kryte 2 zariadenia. Digitálny termostat 1 sa do elektrickej siete zapája pomocou sieťového adaptéra 6. Pomocou digitálneho termostatu 1 je spínaná vyhrievacia fólia 4. Vyhrievacia fólia
4 je vodivo pripevnená na plechové komponenty 3 a 5. Prostredníctvom týchto plechových komponentov je
teplo odovzdávané do priestoru misky 7. Inkubátorové vyhrievacie zariadenie spolu z miskou 7 takto tvoria
uzavretý prvok v ktorom sa dá efektívne nastaviť a regulovať teplota ideálna pre podmienky kvasenia cesta.
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Priemyselná využiteľnosť
Inkubátorové vyhrievacie zariadenie je možné priemyselne a opakovateľne vyrábať a používať v potravinárskom priemysle pri procesoch kvasenia cesta.
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NÁROKY NA OCHRANU
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1. Inkubátorové vyhrievacie zariadenie, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že je vytvorené elektrickým
termostatom (1), na ktorý je napojená vyhrievacia fólia (4), ktorá sa nachádza medzi dvoma plechovými
komponentmi (3) a (5), s ktorými je vodivo spojená.
2. Inkubátorové vyhrievacie zariadenie podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že komponenty (1) a (4) spolu s plechovými komponentmi (3) a (5) sú kompaktne umiestnené v kryte (2), vyrobeného
z dreva.
3. Inkubátorové vyhrievacie zariadenie podľa nároku 2, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že drevený
kryt (2) je umiestnený na vrchnej časti nádoby (7).
1 výkres
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