
A FOODesign cryo-jet® 5 é um avançado sistema de refrigeração do ar
ambiente para produtos de padaria, doces, café da manhã/petiscos e para
uma grande variedade de alimentos cozidos ou fritos. A tecnologia
patenteada da FOODesign cryo-jet® 5 usa centenas de jatos de resfriamento
e ocupa menos espaço do que outros sistemas de refrigeração, graças ao
rápido resfriamento que requer menos espaço/comprimento da esteira de
transporte.

Dissipa o calor até 10x mais rápido em
menos espaço que os métodos de
resfriamento alternativos. Integração perfeita
como uma unidade autônoma ou como um
sistema de resfriamento completo com
esteira de transporte plástica ou de malha de
arame

Economiza energia, não refrigera o ar para
arrefecimento.

Aumenta a vida de prateleira dos produtos e
evita diferenças no sabor ao possibilitar
embalagens quase ambiente.

Reduz a manutenção do congelador e o
custo de refrigeração, removendo o excesso
de calor antes de congelar.

RECURSOS-PADRAO

Tecnologia de refrigeração patenteada
(usa centenas de jatos de resfriamento)
Gerador de jato

APLICAÇÕES

alimentos para animais de estimação
batatas fritas
carne e aves
cereais
congelados
doces
nozes
petiscos
petiscos assados

BENEFÍCIOS

RECURSOS-OPCIONAIS

Placas de jato de aço inoxidável
(para aplicações onde a esteira de
transporte também passa pelo
forno da fritadeira)
Filtro
Controles

sistema de refrigeração a ar ambiente

https://www.tnasolutions.com.br/aplicacoes/alimentos-para-animais-de-estimacao/
https://www.tnasolutions.com.br/aplicacoes/batatas-fritas/
https://www.tnasolutions.com.br/aplicacoes/carne-e-aves/
https://www.tnasolutions.com.br/aplicacoes/cereais/
https://www.tnasolutions.com.br/aplicacoes/congelados/
https://www.tnasolutions.com.br/aplicacoes/doces/
https://www.tnasolutions.com.br/aplicacoes/nozes/
https://www.tnasolutions.com.br/aplicacoes/petiscos/
https://www.tnasolutions.com.br/aplicacoes/petiscos-assados/


ESPECIFICAÇÕES

FOODesign cryo-jet® 5

nome do modelo CJ-3224-B-XX CJ-3230-B-XX CJ-3236-B-XX CJ-3242-B-XX CJ-3248-B-XX CJ-3260-B-XX

largura com filtro mm (pol.) 610 (24) 762 (30) 915 (36) 1067 (42) 1219 (48) 1524 (60)

altura com filtro mm (pol.) 660 (26)

altura sem filtro mm (pol.) 420 (16,5)

fluxo de ar m3/hr (cfm) 1322 (46686) 1672 (59046) 2039 (72007) 2404 (84897) 2778 (98104) 3344 (118092)

potência elétrica W  (hp) 374 (0,5) 559 (0,8) 746 (1)

peso sem filtro kg (lbs) 82 (181) 95 (209) 118 (260) 132 (291) 139 (306) 145 (320)

peso com filtro kg (lbs) 93 ( 205) 105 (232) 129 (284) 143 (315) 150 (331) 155 (342)

todas as especificações acima estão sujeitas a alterações e podem diferir de acordo com o produto, favor confirmar ao fazer o pedido.

PARA ENCONTRAR COMO VOCÊ E SUA EQUIPE PODEM OBTER MAIS DAS SOLUÇÕES TNA, CONTACTE-NOS

TNA Australia Pty Ltd, 24 Carter Street, Sydney Olympic Park NSW 2127, Australia Tel +61 2 9714 2300 Fax +61 297 482 970 tnasolutions.com info@tnasolutions.com


