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HISTÓRIA FIRMY
1972 – začiatok výroby v prevádzke
1976 – nastala organizačná zmena a z dovtedajšej prevádzky vznikol závod s výrobou strojov 

a zariadení pre spracovanie mäsa
1977 – dokončenie areálu závodu
1989 – revolúcia v ČSSR, zmena orientácie na trhoch
1994 – do výrobného programu zaradené pivovary
1995 – transformácia zo štátneho podniku na akciovú spoločnosť
1996 – privatizácia akciovej spoločnosti
1998 – zavedenie novej organizačnej štruktúry
2004 – zavedenie systému manažérstva kvality STN EN ISO 9001:2001
2009 – do výrobného programu zaradené stroje a zariadenia novej generácie pre veľkokapacitné 

spracovanie mäsa

Od začiatku pôsobenia sme sa zamerali na budovanie spolupráce 
s  prevádzkami a  podnikmi potravinárskeho a  mäsospracujúceho 
priemyslu. V  súčasnosti PSS SVIDNÍK, a.s. každoročne dodáva viac ako 
90 % zo svojej produkcie do krajín západnej a východnej Európy, Ázie.
Prioritami spoločnosti sú predovšetkým kvalita, spoľahlivosť a precíznosť. 
Viac ako 40 ročná skúsenosť v  kombinácii s  dôrazom kladeným na 
neustály vývoj produktov z nej robí špičkového výrobcu v danej oblasti 
pôsobenia. PSS SVIDNÍK, a.s. neustále sleduje vývoj nových trendov 

a samotný obsah produkcie tak prispôsobuje meniacim sa požiadavkám 
a potrebám trhu. Našim zákazníkom ponúkame produkty prvotriednej 
kvality, ktoré zodpovedajú všetkým hygienickým a  bezpečnostným 
štandardom. Zabezpečujeme bezproblémovú dodávku produktov, 
montáž a  zaučenie personálu. Rýchly záručný a  pozáručný servis, ako 
aj dodávka náhradných dielov je pre nás  a našich autorizovaných 
obchodných zástupcov prioritou.

PSS SVIDNÍK, a.s. je spoločnosť, ktorá sídli v  malom meste na 
severovýchode Slovenska a  na trhoch úspešne pôsobí od roku 1972. 
Firma je známa ako producent a dodávateľ strojov a  zariadení pre 
mäsospracujúci priemysel a pivovarov, ktoré ponúka jednotlivo alebo 
ako súčasti kompletných výrobných liniek.
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ŠROTOVANIE, VYVÍJAČ PARY



SOLUTIONS FOR QUALITY AND QUANTITY

                                                  PIVOVARY | ŠROTOVANIE, VYVÍJAČ PARY     5     

VYVÍJAČ PARY
Elektrický

ŠROTOVNÍK
Umiestnený na zásobníku sladového šrotu zo šnekovým dopravníkom

ŠROTOVANIE
Na šrotovanie sladu sa používa dvojvalcový alebo štvorvalcový šrotovník 
podľa typu pivovaru, opatrený na vstupe násypkou s bezpečnostnou 
ochrannou mriežkou a silným magnetom k zachytávaniu kovových 
nečistôt, umiestnený na nerezovom zásobníku sladového šrotu. Je 
vybavený pákou pre nastavenie vzdialenosti valcov, ktorou docielime 
požadovanú zrnitosť a zloženie sladového šrotu (pluchy 20-30 %, 
krupica 5-10 %, krupička 40-60 %, múka 12-23 %) . 

Zásobník sladového šrotu je opatrený odklopným vekom, pre vizuálnu 
kontrolu spracovávanej suroviny. Jeho konštrukcia zabezpečuje 
bezprašnú prevádzku celého zariadenia.

VYVÍJAČ PARY
Napojený parovodom k nádobe varne. Vyrába paru potrebnú na ohrev a 
var. Vyvíjač je konštruovaný tak, aby dodával paru 150°C pri 4 baroch, čo 
zabezpečuje rýchlosť ohrevu 1 stupeň za minútu.

Typ vyvíjača pary:
- elektrický + úpravovňa vody
- plynový + úpravovňa vody
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VARŇA EUROTECH CLASSIC/PUB

EUROTECH CLASSIC
Nerezové prevedenie
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Varňa EUROTECH classic, je kompaktný, univerzálny, nerezový 
systém slúžiaci na varenie všetkých druhov pív od ľahkých až 
po ležiaky. Blok varne pozostáva z dvoch hlavných nádob, rámu, 
schodov, obslužnej plošiny, zábradlia, ovládacieho panelu, chladiča 
mladiny, čerpadiel rmutu, mladiny a horúcej vody, miešadla rmutu 
a kopačiek. Technologické prvky varne sú poprepájané nerezovým 
potrubím a potrebnými ventilmi, servo pohonmi, prietokomermi, 
bezpečnostnými ventilmi, priehľadítkami, osvetlením... atď. Tento 
systém umožňuje infúzny a dekokčný spôsob varenia a slúži 
pre náročnejších zákazníkov so zodpovedajúcim počiatočným 
rozpočtom. Systém prináša veľa zábavy a nikdy nekončiacu kreativitu 
pri výrobe vášho piva. 

Varňa EUROTECH pub sa od typu EUROTECH classic odlišuje tým, 
že umožňuje iba infúzny spôsob varenia a slúži pre nenáročných 
zákazníkov s nízkym počiatočným rozpočtom. Pri tomto type varne 
prebieha proces vystierania v scedzovacej nádrži a kotol slúži na 
chmeľovar. Rozmery oboch typov varní sú identické. 

Varňa - Kombi tank, umiestnený naľavo pri pohľade spredu. 
Pozostáva z dvoch častí. Vrchná je scedzovacia nádrž so sitom a 
kopačkami. Spodná je nádrž na horúcu vodu, v ktorej sa pripravuje 
voda na varenie a skrápanie, čo vo veľkej miere šetrí čas, vodu a 
elektrickú energiu. 

Varňa - Vystieracia nádoba, umiestnená napravo pri pohľade 
spredu. Slúži na vystieranie a rmutovanie, ako kotol na varenie, a ako 
nádoba na vírenie  -  teda separáciu usadenín. V jej vnútri je špeciálne 
miešadlo rmutu.

EUROTECH CLASSIC
Medené prevedenie

EUROTECH CLASSIC 4 HL 6 HL 10 HL 12 HL 17,5 HL 24 HL 35 HL

Minimálna výška stropu / mm 3250 3350 3550 3550 3650 3900 5000

Šírka varne A / mm 3000 3400 3900 3900 4400 4700 5700

Hĺbka varne B / mm 1550 2000 2250 2250 2500 2650 3200

Výška varne C / mm 2720 3250 3250 3250 3250 3600 4620

Hmotnosť prázdnej varne / (kg) 1800 1900 2200 2300 2700 3800 4600

Hmotnosť plnej varne / (kg) 3080 4060 5820 6530 8700 12350 16100

Užitočný objem scedzovacej nádoby / (HL) 4,0 6,0 10,0 12,0 17,0 24,0 33,0

Užitočný objem bojlera / (HL) 4,4 9 13 16,8 23 33,6 49

Užitočný objem rmuto-vystieracej nádoby / (HL) 4,4 6,6 11,0 13,2 20,0 27,0 33,0

Objem studenej mladiny na jednu várku / (L) 400 600 1000 1200 1750 2400 3500

EUROTECH CLASSIC
Schéma varne
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SCHÉMA PIVOVARU EUROTECH CLASSIC

6     CHLADIČ

1.VARŇA

4bar
150°C

1.1 3 4

-2°C
GLYCOL

GLYCOL

1.2 1.3

2.FERMENTÁCIA
SLADOVÝ ŠROT

VODA

SLAD

PARA

     MLADINY MLADINA
VODA 85°C

MLADINA 6°C

96°C

VODA 2°C

VODA 2°C

2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.2 2.2

5.ŠROTOVANIE

5.1

5.2

VODA 2°C

VODA > 2°C

5.35.4

10.STÁČANIE
       PIVA

VZDUCH 8 BAR

10.1

10.2

7

9

8

HYDRÁTOR

1. Varňa; 
1.1 Varňa: Rmuto-vystieracia nádoba; 
1.2 Varňa: Kombi tank - scedzovacia nádoba/nádoba na horúcu 
vodu (bojler);
1.3 Nádoba na studenú vodu; 
2. Fermentácia; 
2.1 Fermentačné tanky; 
2.2 Servisné tanky; 
3. Vyvíjač pary; 
4. Glykólová chladiaca jednotka; 
5. Šrotovanie; 

5.1 Šrotovník; 
5.2 Zásobník sladového šrotu; 
5.3 Schodisko; 
5.4 Špirálový dopravník sladového šrotu; 
6. Mobilné CIP čerpadlo; 
7. Kompresor; 
8. Nádoba na kvasinky; 
9. Filter na pivo; 
10. Stáčanie piva; 
10.1 Plnenie do KEG sudov; 
10.2 Výčap.
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VARŇA EUROTECH SOLID

EUROTECH SOLID
Medené prevedenie
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EUROTECH SOLID 4 HL 6 HL 10 HL 12 HL 17,5 HL 24 HL 35 HL

Minimálna výška stropu / mm 2800 3000 3000 3200 3200 3500 3300

Šírka varne A / mm 3000 3400 3900 3900 4400 4700 5700

Hĺbka varne B / mm 1550 2000 2250 2250 2500 2650 3200

Výška varne C / mm 2180 2330 2320 2470 2450 3205 2950

Hmotnosť prázdnej varne / (kg) 1710 1740 2050 2150 2500 3530 4370

Hmotnosť plnej varne / (kg) 2550 3300 4370 4700 6200 8630 10970

Užitočný objem scedzovacej nádoby / (HL) 4,0 6,0 10,0 12,0 17,0 24,0 33,0

Užitočný objem rmuto-vystieracej nádoby / (HL) 4,4 6,6 11,0 13,2 20,0 27,0 33,0

Objem studenej mladiny na jednu várku / (L) 400 600 1000 1200 1750 2400 3500

Eurotech Solid ponúka unikátny a moderný dizajn ktorý je 
založený na charakteristických prvkoch � rmy PSS SVIDNÍK, a.s. 

Pivovar môže byť vyhotovený podľa požiadaviek zákazníka v 
nerezovom, medenom alebo v kombinovanom nerezovo-medenom 
povrchovom prevedení. Tento unikátny a so� stikovaný mechanizmus 
je charakterizovaný priestorovo úsporným dizajnom, maximálne 
prispôsobeným aktuálnym požiadavkám a spĺňa najvyššie kritéria 
kvality pri výrobe rôznych druhov pív. 

Pri práci na tomto zariadení sú splnené všetky hygienické, 
bezpečnostné a technické podmienky. Individuálne technologické 
elementy sú zabudované do základov pivovaru, kde sú chránené 
pred vonkajším poškodením. Zariadenie sa skvele hodí do reštaurácii 
a pubov kvôli svojmu príjemnému dizajnu a jednoduchej obsluhe.

EUROTECH SOLID
Schéma varne



SOLUTIONS FOR QUALITY AND QUANTITY

VARŇA EUROTECH MICRO | PIVOVARY    12     

VARŇA EUROTECH MICRO
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VARŇA EUROTECH MICRO 35 HL 50 HL 60 HL 80 HL

Minimálna výška stropu / mm 3900 4200 4400 5400

Šírka varne A / mm 8100 8500 9000 10600

Hĺbka varne B / mm 5500 6100 6500 7600

Výška varne C / mm 3450 3800 4000 5000

Hmotnosť prázdnej varne / (kg) 12000 14300 15700 17200

Hmotnosť plnej varne / (kg) 37700 48300 56600 78100

Užitočný objem rmuto-vystieracej nádoby / (HL) 33 47 57 75

Užitočný objem scedzovacej nádoby / (HL) 33 47 57 75

Užitočný objem mladinového kotla / (HL) 39 55 66 88

Užitočný objem vírivej nádoby - whirlpool / (HL) 36 51 61 82

Užitočný objem nádrže na horúcu vodu / (HL) 58 70 84 160

Užitočný objem nádrže na chladiacu vodu / (HL) 58 70 84 160

Objem studenej mladiny na jednu várku / (L) 3 500 5 000 6 000 8000

Varňa EUROTECH micro je kompaktný, univerzálny, nerezový systém 
slúžiaci na varenie všetkých druhov pív od ľahkých až po ležiaky. Blok 
varne pozostáva zo šiestich hlavných nádob, rámu, schodov, obslužnej 
plošiny, zábradlia, ovládacieho panelu, chladiča mladiny, čerpadiel 
rmutu, mladiny, horúcej a studenej vody. Technologické prvky varne 
sú poprepájané nerezovým potrubím a potrebnými ventilmi, servo 
pohonmi, prietokomermi, bezpečnostnými ventilmi, priehľadítkami, 
osvetlením... atď. Tento systém umožňuje infúzny aj dekokčný spôsob 
varenia, slúži pre náročných zákazníkov a predstavuje priemyselnú 
výrobu piva.

Varňa - Vystieracia nádoba. Slúži na vystieranie a rmutovanie sladu 
pomocou špeciálneho miešadla.
Varňa - Scedzovacia nádoba. Slúži na gravitačné scedzovanie rmutu 
a získavanie sladiny. Nádrž je vybavená kopačkami s nastaviteľnými 
otáčkami a spätným chodom.
Varňa - Kotol. Slúži na varenie mladiny.
Varňa - Vírivá nádoba - whirlpool. Slúži na separáciu kalov mladiny.
Varňa - Nádrž na horúcu vodu. Slúži na výrobu horúcej vody 
potrebnej počas procesu varenia, a na zachytávanie ohriatej vody z 
chladiča mladiny.
Varňa - Nádrž na studenú vodu. Slúži na výrobu studenej vody 
potrebnej počas procesu schladzovania mladiny pred jej dopravou 
do fermentačných nádob.

EUROTECH MICRO
Schéma varne
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SCHÉMA PIVOVARU EUROTECH MICRO

6

34

-2°C

2.1 2.2

5.3

5.2

5.4

10.1

10.2

7

9

8

1.11.21.3 1.41.5 1.6 5.1

VODA 2°C

2.1 2.1 2.1

1.VARŇA VODA

SLAD

PARA

VODA

GLYKOL GLYKOL
VZDUCH 8 BAR

SLADOVÝ ŠROT

     CHLADIČ
     MLADINY MLADINA

VODA 85°C

MLADINA 6°C

96°C

VODA 2°C
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1. Varňa; 
1.1 Varňa: Rmuto-vystieracia nádrž; 
1.2 Varňa: Scedzovacia nádrž; 
1.3 Varňa: Mladinový kotol; 
1.4 Varňa: Vírivá nádoba - whirlpool; 
1.5 Varňa: Nádrž na horúcu vodu; 
1.6 Varňa: Nádrž na studenú vodu; 
2. Fermentácia; 
2.1 Fermentačné tanky; 
2.2 Servisné tanky; 
3. Vyvíjač pary; 
4. Glykólová chladiaca jednotka; 
5. Šrotovanie; 
5.1 Šrotovník; 
5.2 Zásobník sladového šrotu; 
5.3 Schodisko; 
5.4 Skrutkový dopravník sladového šrotu; 
6. Mobilné CIP čerpadlo; 
7. Kompresor; 
8. Nádoba na kvasinky; 
9. Filter na pivo; 
10. Stáčanie piva; 
10.1 Plnenie do KEG sudov (do � iaš); 
10.2 Výčap.
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OVLÁDACÍ SYSTÉM

RUČNÝ OVLÁDACÍ PANEL
Zahrnuje ovládací panel s elektroskriňou; klapky sú ovládané ručne.
- frekvenčné meniče;
- ovládanie dopravníka šrotu;
- variabilné otáčky čerpadla rmutu a mladiny;
- variabilné otáčky miešadla rmutu a kopačiek;
- ovládanie svetla priehľadítka scedzovania;
- ovládanie svetiel varne;
- ovládanie ohrevu v kotli a nádobe na horúcu vodu;
- kontrola teplôt v nádržiach varne;
- bezpečnostný vypínač.
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POLOAUTOMATICKÝ OVLÁDACÍ PANEL
Zahrnuje ovládací panel s elektroskriňou; klapky sú ovládané 
pneumaticky. Je to poloautomatický systém.
- pneumatické otváranie klapiek - vypínače na paneli;
- frekvenčné meniče;
- ovládanie dopravníka šrotu;
- variabilné otáčky čerpadla rmutu a mladiny;
- variabilné otáčky miešadla rmutu a kopačiek;
- ovládanie svetla priehľadítka scedzovania;
- ovládanie svetiel varne;
- ovládanie ohrevu v kotli a nádobe na horúcu vodu;
- kontrola teplôt v nádržiach varne;
- bezpečnostný vypínač.

POLOAUTOMATICKÝ OVLÁDACÍ PANEL TOUCH SCREEN
Zahrnuje ovládací panel s elektroskriňou; klapky sú ovládané 
pneumaticky. Je to poloautomatický systém.
- pneumatické otváranie klapiek - ovládanie dotykom na obrazovke;
- frekvenčné meniče;
- ovládanie dopravníka šrotu;
- variabilné otáčky čerpadla rmutu a mladiny;
- variabilné otáčky miešadla rmutu a kopačiek;
- ovládanie svetla priehľadítka scedzovania;
- ovládanie svetiel varne;
- ovládanie ohrevu v kotli a nádobe na horúcu vodu;
- kontrola teplôt v nádržiach varne;
- bezpečnostný vypínač.

AUTOMATICKÝ OVLÁDACÍ PANEL
Zahrnuje ovládací panel s elektroskriňou; klapky sú ovládané 
pneumaticky. Je to automatický systém ovládaný softvérom. Varenie 
je riadené pomocou naprogramovaných dát.
- pneumatické otváranie klapiek - program;
- frekvenčné meniče;
- ovládanie dopravníka šrotu;
- variabilné otáčky čerpadla rmutu a mladiny;
- variabilné otáčky miešadla rmutu a kopačiek;
- ovládanie svetla priehľadítka scedzovania;
- ovládanie svetiel varne;
- ovládanie ohrevu v kotli a nádobe na horúcu vodu;
- kontrola teplôt v nádržiach varne;
- bezpečnostný vypínač.
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VARENIE PIVA

Náš systém varenia piva umožňuje výrobu rôznych druhov piva s 
využitím dekokčného spôsobu varenia piva (výroba piva typu ležiak) 
a taktiež infúzneho spôsobu varenia piva.

 
45°C 
52°C
63°C
73°C
78°C

100°C
12°C

Varenie piva metódou infúzie 
vystieranie 
ohrev rmutu 
nižšia cukrotvorná teplota 
vyššia cukrotvorná teplota 
scedzovanie 
chmeľovar 
chladenie mladiny

TEPLOTA
100°C

VYŠŠIA CUKROTVORNÁ TEPLOTA
73°C

64°C

52°C

37°C

12°C

0°C

NIŽŠIA CUKR. TEPLOTA

ZÁPARKA

VYSTIERKA

VAR

SCEDZOVANIE

ČERPANIE ZÁKLADU DO SCEDZ. NÁDRŽE

CHMELOVAR
SEPARÁCIA KALOV

CHLADENIE MLADINY

1h 2h 3h 4h 5h 6h 7h 8h ČAS 

63°C

1h 2h 3h 4h 5h 6h 7h

VYŠŠIA CUKR. TEPLOTA
NIŽŠIA CUKR. TEPL.

ČAS 

CHMELOVAR
SEPARÁCIA KALOV

CHLADENIE MLADINY

SCEDZOVANIE

TEPLOTA
100°C

78°C
72°C

52°C

45°C

12°C

0°C

ZÁPARKA

VYSTIERKA

73°C

63°C

52°C
45°C

 
37°C 
52°C 
63°C 
64°C 

73°C
100°C

73°C
100°C

12°C

Varenie piva metódou dekokcie 
vystieranie 
ohrev rmutu 
nižšia cukrotvorná teplota 
čerpanie časti rmutu do 
scedzovacej nádoby 
vyššia cukrotvorná teplota
varenie rmutu
scedzovanie
chmeľovar
chladenie mladiny



SOLUTIONS FOR QUALITY AND QUANTITY

                                                                 PIVOVARY | VARENIE PIVA     19   



SOLUTIONS FOR QUALITY AND QUANTITY

NÁDRŽ NA CHLADIACU VODU | PIVOVARY    20     

NÁDRŽ NA CHLADIACU VODU
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Nádrž na chladiacu vodu je stojatá dvojplášťová valcová nádrž, 
izolovaná polyuretánom, s rovným vekom a mierne kužeľovým dnom, 
určená na prípravu ľadovej vody pre chladenie mladiny. Pre chladenie 
vody má valcová časť chladenie glykolovým duplikátorom, ovládané 
tepelným čidlom a solenoidovým ventilom v bočnej časti nádrže. 
Voda sa schladzuje na 2°C. Pre vizuálnu kontrolu množstva vody je 
nádrž vybavená stavoznakom. Prívod vody do nádrže je ovládaný 
solenoidovým ventilom, ktorému impulz dáva plavákový hladinový 
snímač. Nádrž má prepad zvedený na kanál, ktorý plní aj funkciu 
odvzdušnenia. 

Na veku nádrže sú: kruhový prielez s priemerom 450 mm, sprchovacia 
sanitačná hlavica a závesné oká pre ľahšiu manipuláciu s nádržou.

NÁDRŽ NA CHLADIACU VODU VYRÁBANÉ OBJEMY OD 5,6 HL DO 70 HL

Typ Vertikálna, valcová, chladená

Materiál AISI 304. Nerez

Povrchová úprava 2B – valcovaný za studena, žíhaný, morený

Izolácia Polyuretánová pena

Vrchné dno Mierne kužeľové

Spodné dno Mierne kužeľové

Nohy Nastaviteľné 4 kusy

Glykólová chladiaca zóna Na valcovej časti; napojenie G ø“ 

Tlak v nádobe 0 bar 

Tlak v chladiacej zóne 1,5 bar 

Sanitačné rameno DN 25 s klapkou DN 40 

Vývod a prívod vody DN 40 s klapkou DN 40 – spodné dno 

Sprcha Odmontovateľná 

Prielez Kruhový tvar (na vrchnom dne)

Manipulačné oká 2 kusy

Klapky DN 40, 3 kusy 

Snímač teploty Ihlový PT – 100, 1 kus 

Stavoznak Sklenená trubica v kovovom puzdre 

Plavákový snímač hladiny LRNH – 31942 

Čerpadlo JE 120 
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FERMENTAČNÝ TANK CKT VYRÁBANÉ OBJEMY OD 4 HL DO 400 HL

Typ Vertikálny, valcovo-kuželový, chladený, tlakový

Materiál AISI 304. Nerez

Povrchová úprava 2B, SB – valcovaný za studena, žíhaný, morený

Izolácia Polyuretánová pena / Nobasil

Vrchné dno Klenuté

Spodné dno 60° Kužeľové

Nohy Nastaviteľné 3 / 4 kusy

Glykólové chladiace zóny Nezávislé, na valcovej a kužeľovej časti; 
napojenie G 3/4“ / G 1“

Tlak v nádobe 1,5 bar / 3,0 bar

Tlak v chladiacich zónach 1,5 bar

Sanitačné a CO2 rameno DN 25 / DN 40 s klapkou DN 40

Vývod a prívod kvasiniek DN 40 / DN 50 s klapkou DN 40 / DN 50 – spodný 
vývod

Vývod a prívod piva DN 40 / DN 50 s klapkou DN 40 / DN 50 – spodný 
vývod

Sprcha Odmontovateľná

Prielez Oválny tvar (na vrchnom dne / na valcovej časti)

Podtlakový bezpečnostný ventil DN 50 / DN 80 umiestnený na vrchnom dne

Pretlakový bezpečnostný ventil DN 25 umiestnený na vrchnom dne, nastavený na 
1,5 bar / 3,0 bar

Manipulačné oká 2 až 4 kusy

Ochutnávací kohút DN 15

Klapky DN 25 / DN 40 / DN 50

Snímač teploty Ihlový PT – 100, 1 až 3 kusy

Hradiací prístroj s manometrom DN 25 / DN 40 

Certi� kácia a RTG testy TÜV alebo Technická inšpekcia SR

Je to vertikálna, valcovo-kuželová nádoba slúžiaca na kvasenie a 
zrenie piva. Tank je vybavený nezávislými chladiacimi zónami a je 
umiestnený na nastaviteľných nohách.

HRADIACI PRÍSTROJ
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CHLADENIE
Glykolové chladenie je zariadenie určené na chladenie 
fermentačných tankov, nádoby na studenú vodu, nádoby na 
kvasinky a servisných tankov. Zariadenie sa skladá zo základového 
rámu, vyrobeného z nerezových L pro� lov, glykolovej nádrže, 
pozostávajúcej z dvojplášťovej izolovanej nádoby a izolovaného 
veka z nehrdzavejúcej ocele, klapiek, čerpadiel chladiacej jednotky a 
elektrorozvádzača. Glykolová nádrž je naplnená monopropylénovým 
glykolom, zriedeným s vodou na -10°C.

FILTRÁCIA
Dokvasené pivo sa môže podávať ako pivo kvasnicové, alebo 
� ltrované, ktoré je výhodnejšie pre distribúciu. Pre � ltráciu sa 
používajú kremelinové alebo doskové � ltre. Filtrované pivo je pred 
stáčaním uchovávané v servisnom tanku.

REGULAČNÁ SKRINKA CHLADENIA CHLADIACI AGREGÁT

CHLADIACI AGREGÁT

ZAPOJENIE CHLADENIA - FERMENTAČNÉ TANKY
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Je to vertikálna, valcová nádoba slúžiaca na skladovanie a 
servírovanie piva. Tank je vybavený chladiacou zónou a je umiestnený 
na nastaviteľných nohách.

SERVISNÝ TANK VYRÁBANÉ OBJEMY OD 4 HL DO 400 HL

Typ Vertikálny, valcový, chladený, tlakový

Materiál AISI 304. Nerez

Povrchová úprava 2B, SB – valcovaný za studena, žíhaný, morený

Izolácia Polyuretánová pena

Vrchné dno Klenuté

Spodné dno Klenuté

Nohy Nastaviteľné 4 kusy

Glykólové chladiace zóny Na valcovej časti a spodnom dne; 
napojenie G 3/4“

Tlak v nádobe 3,0 bar

Tlak v chladiacej zóne 1,5 bar

Sanitačné rameno DN 25 / DN 40 s klapkou DN 40

Vývod a prívod piva DN 40 / DN 50 s klapkou DN 40 / DN 50 - spodné 
dno

Sprcha Odmontovateľná

Prielez Oválny tvar (na vrchnom dne)

Podtlakový bezpečnostný ventil DN 50 / DN 80 umiestnený na vrchnom dne

Pretlakový bezpečnostný ventil DN 25 umiestnený na vrchnom dne, nastavený na 
3,0 bar

Manipulačné oká 2 až 4 kusy

Ochutnávací kohút DN 15

Klapky DN 40 / DN 50

Snímač teploty Ihlový PT – 100, 1 až 2 kusy

Manometer DN 25. Umiestnený na sanitačnom ramene

CO2 sýtiaca sviečka DN 25 s vývodom DN 50

Stavoznak Sklenená trubica v kovovom puzdre

Certi� kácia a RTG testy TÜV alebo Technická inšpekcia SR
UNI TANK
Kombinuje vlastnosti fermentačného tanku a servisného tanku
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Umývačky a plničky KEG sudov sú určené pre vnútorné umývanie a 
plnenie KEG sudov. 

Umývačky a plničky KEG sudov sa vyrábajú na zákazku podľa priania 
zákazníka v prevedení pre umývanie a plnenie rôznych druhov 
KEG sudov alebo malých nádob. Ich oddelené funkcie umožňujú 
umývanie a plnenie KEG sudov súčasne. 

Sú vybavené nádržou na čistiaci prostriedok, ktorý je ohrievaný 
vyhrievacím článkom. Teplota čistiaceho prostriedku je približne 
80°C a je regulovateľná termostatom. Pre kontrolu tlaku v zapojenom 
okruhu slúži manometer. Čerpadlo je nerezové vzhľadom na 
agresívny čistiaci prostriedok. Umývačky a plničky KEG sudov ďalej 
obsahujú prípojky na paru, CO2 a vodu. 

Umývačky majú kapacitu 12 KEG (50 l) sudov za hodinu a plničky 
majú kapacitu 16 až 20 KEG (50 l) sudov za hodinu. Postup umývania 
pozostáva z vyprázdňovania zvyškov piva z KEG sudov, vyplachovania, 
odtoku výplachu, recirkulácie - chemického čistenia, konečného 
výplachu, sterilizácie parou a čistenia a tlakovania - prípravy na 
plnenie. Po ukončení procesov umývania a ochladení KEG sudu na 
prevádzkovú teplotu sa KEG môže plniť.

UPK - 2

Kapacita umývačky KEG sudov 12 kusov - 50 L KEG/h

Príkon čerpadla /kW/ 0,45

Príkon ohrievacieho telesa /kW/ 3,0

Kapacita plničky KEG sudov 16-20 kusov - 50 L KEG/h

Objem zásobnej nádržky sanitačného 
roztoku /L/ 60

Rozmery umývačky KEG sudov /mm/:
šírka x hĺbka x výška 850 x 650 x 1300

Rozmery plničky KEG sudov /mm/:
dĺžka x šírka x výška 400 x 100 x 200

Hmotnosť prázdneho zariadenia /kg/ 95

Hmotnosť plného zariadenia /kg/ 175

Krytie IP 54 NÁDRŽ NA ČISTIACI PROSTRIEDOK
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Poskytujeme kvalitný a rýchly záručný servis a pozáručný servis ako aj 
poskytujeme pomoc pri montáži a uvádzaní nakúpených produktov do 
prevádzky.

Zariadenie bude uvedené do prevádzky a inštalované podľa 
dohodnutých podmienok. 

Naši pracovníci vykonajú nasledovné práce:
- kompletizácia zariadenia na mieste u zákazníka;
- montáž (vrátane elektrického pripojenia a prepojenia potrubí);
- uvedenie do prevádzky a prvú várku;
- zaučenie miestneho personálu. 
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ATYPICKÝ PIVOVAR V SILE
Volám sa Hubert Rabourdin, pracujem ako poľnohospodár a pivár 
vo Francúzsku, v Seine-en-Marne pri Paríži. Náš nový pivovar sme 
nainštalovali do sila v Courpalay, čo je trochu atypická výrobňa, pretože 
ide o silo, ktoré bolo prerobené na pivovar. 

MYSLÍME NA BUDÚCNOSŤ
Keď sme hľadali dodávateľa zariadenia pre náš pivovar, obrátili sme 
sa na � rmu PSS SVIDNÍK, a.s. zo Slovenska. Dodali nám kompletnú 
inštaláciu noveho pivovaru. Celý projekt trval jeden rok. V roku 2014 
sme začali s výberom zariadenia, zvolili sme si plne automatické 
zariadenie s kapacitou 35 HL. Bola to pre nás veľká zmena, pretože naše 
predchádzajúce zariadenie malo 9 HL, takže šlo o štvornásobné zvýšenie 
produkcie. Navyše sme mali výhody plne automatického zariadenia. 
Spustenie pivovaru  začalo v roku 2015. 
Pomerne rýchlo sme získali rovnakú kvalitu piva ako predtým, keď 
sme vyrábali menšie množstvo. Bolo potrebné trochu upraviť recept, 
no zariadenie spĺňalo všetky naše požiadavky na výrobu. Zvolili sme 
varňu EUROTECH micro 35 HL, aby sme mohli v budúcnosti expandovať. 
Máme zariadenie s 5 nádobami, teda vystieracia nádoba, scedzovacia 
nádoba, kotol, vírivá nádoba a máme aj zásobník, ktorý nám umožňuje 
každých 2,5 hodiny variť nové várky.

EUROTECH MICRO 35HL
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PRVÝ KONTAKT
So spoločnosťou PSS sme boli viackrát v osobnom kontakte. Prvýkrát 
sme sa stretli na salóne v Norimbergu, kde sme stretli zástupcov 
spoločnosti PSS a následne sme mali viacero stretnutí. Prvé tri stretnutia 
sa konali na mieste, kde sme sa oboznámili so zariadením a potom 
som osobne trikrát navštívil ich závod na Slovensku, kde som videl, 
ako sa pivovar vyrába. Veľkou výhodou tejto spoločnosti je, že si všetky 
súčiastky pivovaru vyrába sama. Podrobne nám vysvetlili všetky fázy 
výroby a vďaka skúsenostiam spoločnosti PSS sa nám podarilo vytvoriť 
zariadenie, ktoré dokonale zodpovedá našim požiadavkám. 

DVERE VŽDY OTVORENÉ
Náš pivovar je k dispozícii novým klientom PSS, ktorý by sa chceli 
oboznámiť s naším zariadením a prezrieť si prácu spoločnosti PSS. 
Radi vás uvidíme v Pivovare Rabourdin, ktorý sa nachádza pri Paríži vo 
Francúzsku a predstavíme vám zariadenie od spoločnosti PSS priamo v 
praxi.
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SPÄŤ KU KOREŇOM A VÁŠNI K PIVU
Keďže som sa narodil na farme Belle Dalle a som srdcom vidiečan, 
vždy som vedel, že sa chcem vrátiť k svojim koreňom. Vyštudoval 
som poľnohospodárske inžinierstvo (ISA Lille) a potom som sa stal 
amatérskym sládkom. Po 13 - ročnej praxi v „Dupont de Nemours“ 
som sa rozhodol  opustiť svoju prácu a splniť si sen: vybudovať si svoj 
vlastný pivovar na Cote d’Opale a vrátiť sa domov na rodinnú farmu. 
Moja manželka po vyštudovaní Medzinárodnej školy obchodu (National 
School of Commerce - ESSCA Angers) a po vykonávaní humanitárnej 
práce vo Francúzsku a v zahraničí pracovala rok ako riaditeľka pre 
francúzsky štátny vzdelávací systém, než sa rozhodla zanechať prácu, 
aby sa tomuto projektu mohla venovať spolu so mnou. Máme tri malé 
deti, a preto sme si mysleli, že je potrebné snažiť sa nerobiť veľa vecí 
naraz a skombinovať naše schopnosti a zároveň uchovať stabilný životný 
štýl pre rodinu. Tak som sa vo veku 37 rokov stal opäť študentom, aby 
som si rozšíril kvali� káciu o trojročné štúdium v oblasti pivovarníctva v 
Louvain La Neuve v Belgicku. Tento kurz som dokončil dvoma pobytmi v 
malých, belgických pivovaroch.

PRVÝ KROK - ZÁKLADY
V marci 2003 vznikol pivovar Christophe Noyon vďaka úsporám a 
pomoci zo strany viacerých  partnerov z rôznych asociácií a inštitúcií. 

Na jar 2003 sme uviedli na trh naše prvé pivo „2 CAPS“ - svetlé anglické 
pivo v nadväznosti na tradičné, kláštorné pivo. Nakoniec, v jari 2004, 
sa na stoloch objavilo osviežujúce a chutné pšeničné pivo „Blanche 
de Wissant“. Začiatkom roka 2004 som taktiež prevzal rodinnú farmu s 
dlhodobým projektom zaoberajúcim sa celým procesom od pestovania 
sladu až po konečný produkt.

PARÍŽ NEBOL POSTAVENÝ ZA JEDEN DEŇ
Pre zabezpečenie nezávislého, životaschopného, dlhodobého projektu 
na trhu, ktorý sa zameriava rovnomerne na predvýrobný, ako aj na 
povýrobný proces (priemyselní spracovatelia sladu, veľké pivovary, 
hypermarkety, zmluvy o varení piva, ...), je potrebné, aby sa takýto 
projekt tvaroval progresívne. Pred varením v prevádzke sme preto začali 
zdokonaľovať a propagovať naše prvé pivá. Každý víkend sme vítali 
návštevníkov, ktorí sa dozvedeli o našom projekte, a ktorí mohli kupovať 
naše pivo priamo z farmy. Naše pivá sú tiež distribuované do stále 
väčšieho počtu kaviarní, hotelov, reštaurácií, lahôdok, vinoték, malých a 
stredne veľkých supermarketov v regióne, čo nám v roku 2005 umožnilo 
prekonať naše ciele a dosiahnuť 1100 HL predaja piva. Po uspokojujúcom 
úspechu, s ktorým sa stretli naše prvé pivá, sme sa rozhodli v roku 2004 
prijať prvého zamestnanca. V decembri 2005 sme opravili stodolu pre 
inštaláciu varne, fermentačných tankov a pre stáčaciu linku.

EUROTECH CLASSIC 12HL
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DRUHÝ KROK - VARENIE PIVA V PREVÁDZKE
Rok 2006 znamenal významný krok v expanzii našej spoločnosti. V 
nadväznosti na spustenie zariadenia sme začiatkom júna uviedli na trh 
naše prvé pivo varené v prevádzke. Nazvali sme ho „Noire de Slack“ - 
hnedé  pivo s praženou vôňou ... pivo ocenené striebornou medailou na 
poľnohospodárskej výstave v roku 2007. Krôčik po krôčiku sme začali v 
prevádzke variť všetky naše receptúry, mysliac na kľúčové hodnoty našej 
spoločnosti: nezávislosť a kvalita. V júli 2006 sme za účelom narastajúcej 
potreby podniku prijali nového zamestnanca a v auguste sme prijali 
mladého učňa.

Z POĽA DO POHÁRA - „BELLE DALLE“
V pivovarníckom svete je len málo znalostí a vedomostí o pôde. Tak 

ako medzi poľnohospodárom, ktorý pestuje jačmeň pre varenie piva 
(hlavná prísada piva) a sládkom: jačmenné zrná sú prevedené do 
formy sladovníckeho jačmeňa, tento prechodný proces sa vykonáva 
tzv. výrobcom sladu. My ako poľnohospodári a pivovarníci, na samom 
začiatku bolo jednou z našich prvotných túžob oživiť pojem pivovarníckej 
farmy a to, aby sme pestovali vlastný, veľmi dobrý a uznávaný jačmeň 
pre varenie piva. Aby sme to docielili, museli sme nájsť výrobcu sladu, 
ktorý by mal záujem o výrobu niekoľkých desiatok ton sladu...  Tento 
cieľ sme dosiahli a pole jačmeňa zozbierané v lete roku 2006 na farme 
bolo riadne na 100% zošrotované (HACCP) a následne prvýkrát použité 
na varenie piva. Čoskoro uvedieme na trh „BELLE DALLE“ inšpirované 
názvom rodinnej farmy. „BELLE DALLE“ bude svetlé pivo o cca 8° alk./obj 
., varené z jačmeňa pestovaného na našej farme.

ZDIEĽAJTE NAŠE NADŠENIE - PIVO: SPOLOČENSKÝ NÁPOJ S 
MNOŽSTVOM PRÍCHUTÍ A AKO KULINÁRSKA INGREDIENCIA NA 
CESTE OBJAVOVANIA
Vo Francúzku sa z piva stala silne industrializovaná oblasť. Vytratila sa 
chuť a rozmanitosť tradičných, remeselných pív. V posledných rokoch ale 
niektoré malé, nové pivovary ponúkajú rozmanité a chutné pivo. Naša 
� rma sa poberá práve týmto smerom a v najbližších rokoch je našou 
túžbou zorganizovať obhliadku pre turistov, ktorá ponúkne poznanie 
pojmu  „z poľa až ku konečnému produktu“ a objavenie nových receptúr 
pre kvalitné a originálne pivo. Podľa nás je dôležitejšie posilniť, inovovať, 
vysvetliť, spolupracovať, získať miestnu podporu pre naše pivo, než sa 

snažiť o expanziu. Pivo, zložitý a rôznorodý nápoj predkov  je v súčasnej 
dobe nanovo objavovaný. Tak, ako je to u vína, každý druh piva - svetlé, 
silné, pšeničné, tmavé alebo čierne, sa môže podávať na rôznych 
spoločenských príležitostiach ako aperitív, ochutnávka, s jedlom. Pri 
varení sa môže použiť ako súčasť rodinných receptov, no taktiež je 
prísadou, ktorá je v oblasti gastronómie na ceste objavovania...

Christophe et Alexia NOYON
Brasserie artisanale des 2 Caps - www.2caps.fr
Ferme de Belle Dalle
62179 Tardinghen, Francúzsko

EUROTECH CLASSIC 12HL
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Spoločnosť „Svežev“ bola založená v roku 2008. Za 5 rokov práce 
náš kolektív prešiel dlhou cestou od malej predajne piva do veľkej 
obchodnej siete s vlastným pivovarom. „Svežev“ má dnes 21 obchodov 
po celej oblasti Omska a modernú výrobnú linku inštalovanú podľa 
európskych noriem.

Pri zakúpení kompletnej varne výroby PSS SVIDNÍK, a.s. (Slovensko) v 
roku 2013 naša spoločnosť zaviedla novú technologickú schému výroby 
kvalitnej pivnej mladiny s maximálnym výkonom, v dôsledku čoho sa 
podarilo znížiť náklady materiálnych zdrojov.

Daný návrh pivovaru a predstavenie kompletného balíka 
technologických podmienok, ktoré obsahujú základné pokyny, nám 
pomohli dosiahnuť dôležité technologické a technické výhody: 
- jednoduché ovládanie a ľahká údržba počas prevádzky;
- energetická hospodárnosť;
- mechanizácia a automatizácia technologických procesov;
- technologická efektívnosť dekokčného varenia a získanie 
vysokokvalitnej mladiny; 
- automatické umývanie;
- zníženie výrobných nákladov;
- zvýšenie kvality a ďalšie rozšírenie sortimentu produkcie.

EUROTECH CLASSIC 35HL
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Vďaka novému zariadeniu je naše pivo stále výrazným a dobre sýteným, 
s jedinečnou chuťou a ľahkými chmeľovými arómami, umožňujúcimi 
každému znalcovi penivého živého piva nájsť svoj obľúbený druh piva. 
Akékoľvek iné živé omské pivo v sudoch sa s ním nemôže porovnávať 
chuťou a arómou.

„Svežev“ - to je trinásť originálnych druhov živého piva. Kvalita produktu 
bola pre nás vždy na prvom mieste, pretože pre pivovar nie je nič 
cennejšie, ako získať uznanie od svojho zákazníka.

Šestakov A.A
riaditeľ 

Svežev, s.r.o. - www.svegev.ru
ul. Vorovskogo, 116,  
Omsk 644039, Rusko
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INŠTALÁCIE PIVOVAROV
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PSS SVIDNÍK, a.s.
Sovietských hrdinov 460/114               tel.: +421/54/786 21 11                 predaj@pss-svidnik.sk
089 01 Svidník, Slovakia                         fax: +421/54/752 09 04                 www.pss-svidnik.sk

“ „
My v PSS SVIDNÍK, a.s.,
pomáhame našim zákazníkom 
zlepšovať sa a dosahovať ich ciele.

Dodávaním vysokokvalitných produktov
a služieb dosahujeme a staráme sa, 

aby naši zákazníci spolu s nami zažívali radosť.


