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Strokovnjak za molžo s pametjo...

Zelo hitro ohlajanje mleka
50% manjša poraba energije
Večja učinkovitost hlajenja

Cevni hladilnik 

delta



Vaš pooblaščeni

servisni partner

Pazljivo hlajenje mleka

Cevni hladilnik delta* je cev-v-cevi konstrukcija, pri kateri 
po notranji cevi iz nerjavečega jekla teče mleko, medtem 
ko po obodni cevi v  nasprotnem toku teče hladilna voda. 
Mleko tako prihaja v stik samo z deli iz nerjavečega jekla. 
Pri tem se mleko pri nizki notranji upornosti toka skrajno 
previdno in higienično obdela 

Cevni hladilnik se brez težav lahko integrira tako v 
obstoječe kot tudi v nove sisteme za hlajenje mleka.

Idealen tudi za hitro hlajenje s tehniko zalogovnika ledu

Tudi vi se sedaj odločite 
za Fullwood cevni 
hladilnik 
in vsak dan privarčujte 
pri stroških za 
električno energijo!

---------------------------------------------------------------
Da, zanimam se za cevni hladilnik

Hitro in istočasno pazljivo hlajenje mleka je osnovna 
predpostavka za zagotavljanje kakovosti na kmetiji. 
Hitreje ko pade temperatura mleka pod kritično mejo +10° C 
in se ustali na temperaturo skladiščenja  +4° C, toliko boljše je 
zagotovilo za ohranjanje kakovosti mleka.

Poraba energije za znižanje temperature iz 35°C na 4°C znaša 
glede na izvedbo hladilnega rezervoarja povprečno 
1,5 kWh/100 litrov mleka. Ob upoštevanju naraščajoče cene 
energije je zato še zlasti pomembno varčevati z energijo.

S Fullwood cevnim hladilnikom deltat se mleko 
še pred vstopom v hladilni rezervoar, glede na 
temperaturo vode, ohladi na manj kot 15°C.
V rezervoarju za hlajenje mleka poteka nato 
nadaljnje zniževanje temperature mleka vse do 
temperature skladiščenja 4°C. Na ta način se lahko 
privarčuje do 50 % stroškov električnega toka za 
hlajenje mleka.

S spodnjim primerom izračuna 
ponazarjamo možen prihranek:

Letna količina mleka 500.000 kg:
    
Brez cevnega hladilnika:
7.500 kWh porabe električnega toka
in 1.125 € stroškov za električni tok letno
(pri 0,15€/kWh)

S cevnim hladilnikom  deltat:
3750 kWh porabe električnega toka
in samo še 562,50 € na leto!
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Hitro in energijsko varčno hlajenje mleka...

Ime in priimek

Ulica, številka

Pošta, kraj

Telefon

Elektronski naslov

Želim: Ponudbo Svetovanje Predstavitveni material
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