Hệ thống kho lạnh

Thứ sáu, 10 Tháng 5 2013 10:32

Công ty chúng tôi chuyên lắp dáp kho lạnh có công suất :

- Công suất chứa: từ 3 tấn đến 10.000 tấn
- Nhiệt độ bảo quản: Từ +15 đến -25 độ C
- Môi chất lạnh: R22; R-134A; R-404A; R-407C; R-410A; R-717 (Ammonia)
- Hệ thống lạnh giải nhiệt gió hoặc nước
- Cửa kho lạnh: cửa mở bản lề hoặc cửa trượt.
- Các thiết bị phụ trợ kho lạnh: Giá để hàng, xe nâng hàng, cửa xuất hàng.

Bên trong kho bảo quản lạnh Bên ngoài kho bảo quản lạnh
Bên trong kho bảo quản lạnh Bên ngoài kho bảo quản lạnh
Máy lạnh giải nhiệt gió Bitzer Máy lạnh giải nhiệt nước Bitzer
Máy lạnh giải nhiệt gió Bitzer Máy lạnh giải nhiệt nước Bitzer
Dàn ngưng giải nhiệt gió Guntner Dàn lạnh Guntner
Dàn ngưng giải nhiệt gió Guntner Dàn lạnh Guntner
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Các yêu cầu kỹ thuật cơ bản của kho lạnh:
- Kho bảo quản lạnh phải đảm bảo cách nhiệt, cách ẩm với môi trường xung quanh.
- Cửa kho lạnh phải có cách nhiệt, có gioăng làm kín, vị trí lắp cửa kho thuận lợi cho việc bốc
xếp và chứa hàng.
- Nhiệt độ và độ ẩm trong kho lạnh phải đồng đều và phù hợp với sản phẩm cần bảo quản.
- Hệ thống máy lạnh được thiết kế, lựa chọn công suất đồng bộ (Máy nén, thiết bị ngưng tụ,
thiết bị bay hơi, van tiết lưu, …), lắp đặt đúng yêu cầu kỹ thuật, hoạt động ổn định, tiết kiệm
năng lượng.
- Hệ thống điện điều khiển và điện động lực an toàn, tự động điều khiển nhiệt độ và tự động bảo
vệ khi có sự cố.
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