SIA ''ARMIKS'' - Krustpils nov., Kūku pag., "Osīši",
LV-5222

Phone: 29775133 - Email: sales@armiks.eu

Piena dzesētājs AT 3.Fāzes 400-2000L
Ražotājs: SIA ''ARMIKS''
Produkta kods: 55400
Svars: 170.00kg
Izmērs: 160.00cm x 101.00cm x 125.00cm

Īss apraksts
Cilindriska tvertne, kas izgatavota no divām nerūsējošā tērauda hrom-niķeļa loksnēm AISI
304
Apraksts
Cilindriska tvertne, kas izgatavota no divām nerūsējošā tērauda hrom-niķeļa loksnēm AISI
304
• Siltumizolācija augsta blīvuma poliuretāna putu formā (46kg / m3), kas efektīvi aizsargā
pret atdzesēta piena temperatūras paaugstināšanos
• Katrai piena dzesēšanas tvertnei ir dubultais dibens (evaporator) ir metināts ar lāzeru, kas
nodrošina izturību,
drošību un augstāko dzesēšanas efektivitāte
• Piena piepildīšana, izmantojot ērtu ieplūdi ar diametru 200 mm piena izvads atbilstoši
standartiem DN 50
• Kājas izgatavotas no nerūsējošā tērauda ar iespēju regulēt to augstumu.
• Augsta piena tilpuma mērīšanas precizitāte, pateicoties mērstieņa un mērīšanas tabulai.
Kompresors
• Piena tieša atdzesēšana
• Hermētisks kompresors, kas darbojas ar R404A freonu
• Kompresoru atdzesē ar gaisa ventilāciju
• Ekonomiska un vienmērīga dzesēšana
Piena maisītājs
• Pateicoties speciāli profilētam maisītājam un pielāgotam tā apgriezienu skaitam, piens
neatkarīgi no pieplūdes
tvertne vienmēr ir vienmērīgi sajaukts

• Maisītāja reduktora pašeļļošanas mehānisms nodrošina ilgu un drošu kalpošanu.
Ērts vadības bloks
• Regulē ieslēgšanās un izslēgšanās temperatūru
Maisītāja ieslēgšanos un atslēgšanos
Trauksmes sistēma, pēdēja cikla datums, izgaismots LCD displejs
Mēs piedāvājam jums risinājumu, lai ātri, ekonomiski, efektīvi un regulāri atdzesētu lielus
piena daudzumus !!

Tehniskie parametri
Tilpums 400L 380V 50Hz/ 0.75 Zs
Garantija
Standarta garantija visām precēm ir 1-2.gadi , garantija tiek izvērtēta katram klientam
individuāli. Garantijas termiņš ir atkarīgs no tā, kas veic preces uzstādīšanu klients vai SIA
''ARMIKS''.
Piegāde
Piegāde tiek aprēķināta katram individuāli , piegādes izmaksas ir atkarīgas no attāluma
līdz saimniecībai. Piegāde tiek aprēķināta no SIA ''ARMIKS'', adress Krustpils nov., Kūku
pag., "Osīši", LV-5222
Uzstādīšana
Uzstādīšanas izmaksas katram klientam tiek aprēķinātas individuāli. Izmaksas ir atkarīgas
no tā , kas veic piegādi , ja piegādi veic SIA ''ARMIKS'' , tad netiek rēķinātas transporta
izmaksas. Darbs un papildus materiāli tiek rēķināti pēc fakta.
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