SILVERSAS
Cryogene koelcel/invriescel

U wenst uw producten zeer snel af te koelen of in te vriezen zonder
kwaliteitsverlies. U werkt in batch met trolleys. De koelcel Silversas
beantwoordt aan uw behoeften. Geniet van haar voordelen...

Haar koelcapaciteit verhoogt uw productiviteit
Silversas functioneert met cryogene vloeistoffen (stikstof of kooldioxide voor
voedselgebruik) die 50 000 frigorieën per uur bij -50°C opleveren. Resultaat:
u vriest uw producten in (vis, vlees, traiteurproducten) in 10-20 min.

De snelle invriezing of afkoeling bewaart de kwaliteit van
uw producten
Door cryogene invriezing ontstaan er microkristallen. Deze technologie
beschermt de initiële textuur van uw voedsel

In 2 klikken past u uw recepten aan aan de te behandelen
producten
Dankzij de snelle temperatuurdaling kan Silversas voor alle producten
gebruikt worden. U beschikt over verschillende recepten in functie van de
verschillende productievereisten.

www.airliquide-benelux.com

Wenst u deze voordelen te ontdekken? Wij stellen u een studie met
simulatie voor evenals een test in reële omstandigheden op onze
testplatform.

Werkingsprincipe

Extractie koud gas

• De cryogene vloeistof Aligal (vloeibare stikstof
of CO2 voor de voeding) wordt rechtstreeks in
de Silversas koelcel geïnjecteerd met een debiet
aangepast aan de producteigenschappen.

Injectie Aligal CO2
of stikstof

• Een ventilatiesysteem zorgt voor de snelle
verdamping van de cryogene vloeistof en een
homogene temperatuur.

Injectietubes

Technische kenmerken
Circulatieturbine van koud
gas

• Andere afmetingen van het apparaat zijn
beschikbaar op aanvraag.
• Silversas werd ontworpen voor een zeer breed
gamma aan trolleys van het type Euronorme en
Gastronome.
Junior

Standaard

GT4

Nuttige hoogte (mm)

1 150

1 850

2 150

Nuttige breedte (mm)

690

690

1 130

Nuttige diepte (mm)

970

970

1 200

Totale hoogte (mm)

1 585

2 105

2 405

Totale breedte (mm)

1 380

1 380

1 820

Totale diepte (mm)

1 340

1 340

1 570

955

955

1 395

Openingswijdte deur (mm)
Gewicht (Kg)

450

600

850

Vermogen (Kw)

0,65

1,75

2,6

Principeschema van de
installatie
1. SILVERSAS
2. Bedieningskast
3. Extractieleidingen
4. Extractor
5. Zuurstofdetector

Vloeibare
stikstoftank
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Vloeibare
stikstofleiding
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Air Liquide is wereldleider in gassen voor de industrie, gezondheid en milieu en daarmee verband houdende diensten. Het bedrijf is momenteel in 80 landen gevestigd. De Groep biedt
innovatieve oplossingen gebaseerd op technologieën die constant worden verbeterd. Deze oplossingen helpen het leven te beschermen en stellen onze klanten in staat veel onmisbare
dagelijkse producten te fabriceren. Air Liquide, dat in 1902 is opgericht, heeft 50.000 werknemers in dienst.
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