
ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΨΥΞΗΣ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ:

- Εσωτερική δεξαμενή και εξωτερικό περίβλημα από 
   ανοξείδωτο ατσάλι AISI 304.
- Επιφάνεια εξάτμισης Trapold TM για μέγιστη απόδοση.
- Θυρίδα με αεροστεγές κάλυμμα AISI 304.
- Αποδοτική και ενισχυμένη σε πάχος μόνωση, φιλική προς
   το περιβάλλον, από αφρό πολυουρεθάνης.
- Εξωτερική βαλβίδα πεταλούδας.
- Βυθομετρική ράβδος χιλιοστών από ανοξείδωτο ατσάλι 
   με πίνακα μετατροπής σε λίτρα για άμεση καταγραφή του 
   επιπέδου γάλακτος.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ:
- Ψύξη χωρίς πάγωμα ακόμη και σε χαμηλή 
    ποσότητα γεμίσματος.
-  Άμεση επέκταση.
- Ψυκτικό υγρό R404A για όλα τα μοντέλα.
- Σε συμμόρφωση με το ΕΝ 13732.

ΠΛΥΣΙΜΟ:
    Αυτόματο πλύσιμο τύπου Ramset μέσω ελεγκτή γάλακτος
     FIPO 1 με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
- Χαμηλή κατανάλωση νερού και απορρυπαντικού.
- Αποτελεσματικό σύστημα πλυσίματος με περιστρεφόμενη 
   κατασκευή Fic υψηλής απόδοσης. 
- Δοσομετρικές αντλίες.
- Σύστημα ελέγχου επιπέδου ποσότητας νερού 
- Υψηλής απόδοσης περιστρεφόμενες σφαίρες ψεκασμού 
    δικής μας κατασκευής.
- Αυτόματη επιλογή του απορρυπαντικού και του οξέος,

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ:
- Ηλεκτρονικός ελεγκτής γάλακτος FIPO 1 για τη διαχείριση 
   όλων των λειτουργιών:
- Έλεγχος θερμοκρασίας γάλακτος.
- Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας.
- Πρόγραμμα ανάδευσης.
- Προγραμματισμένη εκκίνηση του συστήματος ψύξης.
- Αυτόματο πρόγραμμα ψύξης.
- Ευρεία ευελιξία λειτουργιών.
- Ρελέ προστασίας θερμοκρασίας για τους συμπιεστές καθώς 
   και εσωτερική προστασία συμπιεστών.
- Ρελέ θερμικής ισχύος για τριφασικούς αναδευτήρες.
- Θερμική ασφάλεια για την αντλία πλυσίαμτος.
- Μαγνητοθερμικός διακόπτης.
- Τριφασική παροχή 400V 50HZ + γείωση.
- Τροφοδοσία 24V για έλεγχο συσκευής και 
- XFIC: Με οθόνη φιλική προς το περιβάλλον, παρέχει 
   καινοτόμες λύσεις για τη διαχείριση δεδομένων: όλες οι 
   πληροφορίες καταγράφονται και αποστέλλονται σε όλες τις 
   γνωστές ηλεκτρονικές συσκευές (smarphone, tablet, και PC).
- FIPO 1: Το βασικό σύστημα προσφέρει πολλές προηγμένες 
   λειτουργίες σχετικά με την ψύξη, τον έλεγχο της 
    θερμοκρασίας του γάλακτος, το πλύσιμο και την ανάδευση. 
   Διαθέτει επίσης δυνατότητα καταγραφής δεδομένων.
- Τριφασική τροφοδοσία 400V 50hz + γείωση ή διαφορετική 
   τάση αν ζητηθεί.
- Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος 24V για τον έλεγχο της 
   συσκευής και μαγνητοδιακόπτης.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ:
- Ηλεκτρονική μέτρηση γάλακτος.
- Προκαθορισμός ρομποτικού αρμέγματος.
- Σύστημα καταγραφής γεγονότων για PC.
- Αντίσταση πλυσίματος για το ζέσταμα νερού 
  κατά την διάρκεια της διαδικασίας πλυσίματος.
- Έξοδος αυτο-καθαρισμού.

FRIGOMILK G9 από 2.000 έως 30.000 λίτρα
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