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Firma Air Products, największy dostawca gazów technicznych w Polsce, posiadający ponad
dwadzieścia lat doświadczenia w zakresie mrożenia kriogenicznego, ogłosiła dzisiaj, że
wprowadza na polski rynek nowoczesny i  wielofunkcyjny tunel zamrażalniczy Freshline® MP.
Urządzenie to zostało stworzone z myślą o zapewnieniu producentom żywności wysokiej
jakości i dużej wydajności mrożonych produktów, zgodnie z najnowszymi międzynarodowymi
normami w zakresie higieny.

  

      

Tunel Freshline MP znajduje zastosowanie m.in. w chłodzeniu, zamrażaniu powierzchniowym,
szybkim zamrażaniu pojedynczych małych porcji metodą IQF (indywidualne szybkie
zamrażanie) oraz tradycyjnym mrożeniu. Z jego pomocą producenci żywności mogą schładzać i
mrozić wiele różnych produktów spożywczych, w tym: mięso, drób, ryby, owoce morza, owoce,
warzywa, przetwory mleczne (np. sery), makarony, gotowe posiłki (np. pizza, dania gotowe do
podgrzania) oraz ciasta, wypieki i produkty piekarnicze.

  

  

Wydajniejszy od innych tuneli kriogenicznych, tunel zamrażalniczy Freshline MP umożliwia
wysokiej jakości zamrażanie do 3000 kg żywności na godzinę, przy czym urządzenie może
pracować nawet do 20 godzin dziennie w systemie ciągłym. Istotną cechą tunelu Freshline MP
jest to, iż dzięki krótkiemu czasowi rozruchu mrożenie produktów można rozpocząć w zaledwie
kilka minut od włączenia tunelu.
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    Dzięki unikalnej i modułowej konstrukcji tunelu Freshline MP, producenci żywości mogą gołatwo zaadaptować do każdego procesu w zakresie wielkości modułów od 6 do 3 metrów, przyczym w urządzeniu można instalować wiele typów taśm, których szerokość wynosi 720 lub1220 mm.  Nowatorska konstrukcja tunelu zamrażalniczego Freshline MP pozwala na jego prostą obsługęza pomocą panelu dotykowego dostępnego w wielu językach. Ponadto w urządzeniu możnazapisać wstępnie zaprogramowane receptury, co stanowi udogodnienie w trakcie produkcjiżywności. Rozwiązanie zostało również wyposażone w interfejs operatora, który umożliwiaszybką diagnostykę i lokalizację potencjalnych usterek.  Tunel zamrażalniczy Freshline MP spełnia także najwyższe normy higieny i bezpieczeństwa. Tokompaktowe urządzenie otwiera się pionowo do góry, co zapewnia łatwy dostęp, a systemczyszczenia taśm jest elementem standardowego wyposażenia, dzięki czemu tunel możnałatwo i sprawnie czyścić. Producenci żywności mają również możliwość zamówieniaopcjonalnego systemu wspomagania czyszczenia tunelu. Dodatkowo, aby zapobiecpotencjalnemu zanieczyszczeniu żywności, konstruktorzy Air Products zamontowali bocznywylot gazu pod taśmami oraz wyposażyli tunel w system czyszczenia przewoduodprowadzającego gaz.    W tunelach zamrażalniczych firmy Air Products wykorzystywany jest ciekły azot o bardzo niskiejtemperaturze -196 stopni Celsjusza, który umożliwia znaczne obniżenie temperatury produktów spożywczych. Urządzenia te pozwalają na szybkie mrożenie żywności liczone w minutach, anie w godzinach, jak ma to miejsce w przypadku tradycyjnych systemów do mrożeniadziałających z zastosowaniem amoniaku czy freonu. Szybkie mrożenie przyczynia się nie tylkodo uzyskiwania większej ilości zamrożonej żywności w jednostce czasu, ale także dopodniesienia jakości zamrożonych produktów. W trakcie szybkiego zamrażania, w produktachspożywczych rozwijają się mniejsze kryształy lodu, dzięki czemu nie dochodzi do znacznegouszkodzenia komórek w strukturze produktów. W rezultacie produkty żywnościowe zachowująwłaściwą wilgotność, która nie tylko poprawia ich strukturę, kolor i smak, ale także przekłada sięna ich mniejsze straty wagowe spowodowane utratą wody.  Więcej informacji na temat tunelu zamrażalniczego Freshline MP, a także innych rozwiązań AirProducts do schładzania i mrożenia kriogenicznego oraz pakowania żywności znajduje się nastronie: www.airproducts-freshthinking.com/pl/.      
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