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Congelator CRP Fast Blast 
Fabricat in Franta 
 

Agitatoare rapide 
 
UN CONCEPT UNIC:  

Protecție maximă a unității de răcire pentru o putere maximă 

 

Bazat pe o tehnologie de înaltă performanță cu compressor dublu in cascadă, 

arhitectura sistemului de răcire FROILABO combinată cu o viteză mare de 

răcire a fluidelor permite o simplificare extremă a circuitului de răcire, 

reducând riscurile de coagulare foarte semnificativ și astfel minimizând 

cererea de întreținere considerabilă. 

 

 Nu există separator de ulei, nici rezervor de decompresie (întreținere limitată) 

 Standarde de răcire a fluidelor: R417A și R508A (fără CFC și HCFC) 

 Presiune scăzută de lucru / scădere de presiune limitată 

 La temperaturi joasa, gazul revine in compresor: viata compresorului este extinsa 
 

PERFORMANȚE EXCEPȚIONALE: 
 

 De la + 20 °C până la -30 °C în 60 de minute pentru pungi de plasmă de 250 ml, 650 ml sau 800 ml 

 Rezervare de puterea de rezervă pentru a asigura performanțelor necesare și reproductibilitatea congelării 

 Inghetare adanca si uniforma 

 Testul de calificare a performanței la fața locului după instalare 
 

O CONSTRUCTIE PROVENATA: 
 

 Ventilatie cu aer rece 

 Izolarea prin panouri de izolare cu vid (VIP) pentru o eficiență energetică maximă 

 Rezervor din oțel inoxidabil, precum și toate echipamentele interioare 

 Nu există coroziune asociată cu utilizarea detergenților și a dezinfectanților 

 În conformitate cu toate standardele de siguranță pentru personal, produse, dezinfecție, instalații și mediu 

 Dezghețarea rapidă prin gaze fierbinti 
 

TRACEABILITATE: 

 

 Stocarea datelor în memorie flash  

 Transfer de date și stocare pe server la distanță prin Ethernet 

 Procesarea software-ului și înregistrarea ciclurilor de congelare 

 Imprimarea curbelor de temperatura 

 Ieșire pentru senzorul de temperatură  
 

OPERARE: 

 

 Încărcarea directă pe rafturi interne sau detașabile cu cărucior de încărcare 
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 Sisteme de congelare cu ecran tactil și gestionarea ciclului prin PLC 

 Setarea parametrilor protejați de parolă 

 Semnal sonor și vizual la sfârșitul ciclului de congelare 

 Confirmarea sfârșitului ciclului de temperatură de la -50 ° C 

 Menținerea temperaturii la -40 ° C la sfârșitul ciclului de înghețare (temperatură reglabilă care permite 

recuperarea produsului la câteva ore după terminarea ciclului) 

 Dezghețarea manuală este sigura și protejată 

 

 

 
 


