
CRYOLINE® a Linde Group bejegyzett védjegye.

Cryoline® CF. Sokkoló fagyasztó szekrény.

A hagyományos berendezésekkel szem ben a Linde Cryoline® CF fa gyasz tó szekrénye a legújabb vezérlési, 
és gépgyártási techno lógiák alkal ma zá sának köszönhetően számos előnyös tulajdonsággal rendelkezik. 
A szek rényt egy könnyen kezelhető vízálló vezérlő panel segítségével működ tetjük, amely 10 különböző 
utasítást képes tárolni az átfutási idő, illetve hőmérsékleti követelmények tekintetében. Olyan fagyasztási, 
és hűtési technológiai vonalakra terveztük, ahol a termelés szakaszos. Különösen ha tékony sütőipari termé
kek, cukrászati termékek, húskészítmények, készéte lek, halak, és hosszú fagyasztási időt igénylő egyéb ter
mékek esetében.
A Cryoline® CF fagyasztott, és hűtött termékek átmeneti tárolására is alkalmas.

A fagyasztó szekrény megfelel a mo dern kor higiéniás követelményeinek. Alkatrészei korrózióálló acélból 
ké szültek és minden hegesztési varrata belső védelemmel gyökre hegesztett. Belseje egyszerűen tisztít
ható, mivel könnyen eltávolítható részeket tartalmaz.

A fagyasztó szekrény két alaptípusa ke rült forgalomba, a Cryoline® CF Twin, és a Cryoline® CF Single. A Twin 
egy ség – amely nek mindkét ol dalán található ventilátor –  gyorsabb, és ha té  konyabb fagyasztást tesz lehe
tővé nagy igényeket támasztó termé kek esetében. A Single típusnak csak az egyik oldalán vannak kering
tető ven ti  látorok, így egyszerűbb hűtési, vagy fa gyasztási eljárások esetén ajánlott. Igény szerint átjárható, 
elülső és há tul só ajtókat is tartalmazó berende zések is gyárt ha tóak. 
Nagyobb kapacitási igény ese tén, a hi deg gáz hő el vonó képes ségének jobb ki hasz ná lása érde kében cél
szerű két szekrényt össze kötni.

A Cryoline® CF cseppfolyós nitrogé nes, vagy szén-dioxidos változatát kínáljuk. A cseppfolyós gáz beporlasz-
tását elektromágneses szelepek szabályozzák. A hűtőközeg maximális haté kony ságát a keringtető ventiláto
rok műkö dése biztosítja.
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Számos szabvány jellemzője van a Cryoline® CF-nek:
• a berendezés egyszerűen mozgat ható daru, vagy villás targonca segítsé gével
• külső irányítását megbízható jel adás biztosítja
• a ventilátorok sebessége frekvencia szabályozók segítségével változtatható
• az ajtó tömítése fűtőszálas
• a kocsik ki-be juttatása zökkenőmen tes
• a  felhasznált hűtőközeg elvezetését az egység te te jén található peremre csatlakoztatott 

elszívó cső biztosítja.

A fagyasztó szekrényt úgy terveztük, hogy lehetővé tegye a magas szintű félautomata irányítást és ellen-
őrzést. A fagyasztási sebesség megfigyelése céljából olyan szondával van ellátva, mely ké pes mérni a ter
mék maghőjét és felszíni hőmérsékletét is. Minden berendezést ellátunk fény- és hangjelző egységekkel, 
a hőmérsékleti görbét rögzítő műszerrel, valamint egy RS458 egységgel, mely távirányításra, vagy adatok 
rögzítésére szolgál.

• fagyasztó kocsi
• adatletöltés számítógépre
• külső jeladók
• az üzem oxigénszintjét mérő műszer
• elszívó ventilátor
• fűtőszálas hőmérő, ami könnyen el tá volítható a fagyasztott termékből
• a szabványtól eltérő méretek igény szerinti rendelése

• gyors és biztos minőségi fagyasztás
• alacsony beruházási költségek
• takarékos energiafogyasztás
• alacsony munkaerőigény
• könnyű beépíthetőség a meglévő tech nológiai vonalakba
• gyors szerelés
• egyszerű kezelés
• egyszerű karbantartás
• könnyű hozzáférhetőség tisztításkor
• eredményesen kiegészítheti, vagy se gítheti a meglévő fagyasztó berendezések működését.
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Modell Cryoline® CF-Single Cryoline® CF-Twin
Szélesség [mm] 1900 2350
Magasság [mm] 2300 2300
Hosszúság [mm] 1900 1900
Ajtónyílás magassága [mm] 2100 2100
Fagyasztótér [mm] 1100 × 1250 × 2050 1100 × 1250 × 2050
Ajtónyílás szélessége [mm] 1100 1100
Elszívó csövek [Ø] [mm] 200 200
Energiaigény [kW] 2,5 4,5
Zajszint [dB(A)] < 70 < 70
A Linde fenntartja a jogot, hogy figyelmeztetés nélkül megváltoztassa a technikai paramétereket.


