
PRODUCŢIE & CONTAINERE
gheaţă carbonică

seria CIP & CIC

ECHIPAMENTE



detector CO2 Cântar integrat

Aparatele de sablare pot fi umplute 
direct cu gheață carbonică

Schimbare rapidă cu 4 șuruburi

Peletizatorul, cântarul și detectorul de 
CO2 pot fi controlate cu o 

telecomandă

Panou control Touchscreen

Producție eficientă de gheață carbonică!

Caracteristici unice a seriei CIP-5

Gheața carbonică este forma solidă de 
CO2 cu o temperatură de -79 ° C. În 
condiții ambientale, gheața carbonică 
sublimează direct de la solid la gaz. 
Gheața carbonică poate fi folosită pentru 
o mulțime de aplicații în diferite sectoare:
› sablare cu gheață carbonică 
› depozitare și transport refrigerat
› catering
› transport domeniul medical
› debavurarea pieselor metalice
› efecte speciale (fum) 
› macerare carbonică
› procese de răcire
› inertarea rezervoarelor de depozitare

Peletizatoarele CRYONOMIC® CIP-5 
oferă o soluție versatilă și economică 
pentru producerea a până la 300 kg / h 
de gheață carbonică de înaltă densitate.

Seria CIP-5 poate fi livrată cu 
diferite matrițe de extrudare. 
Peletizatorii pot produce:

› Peleți de gheață carbonică de 3 mm  
pentru curățare  
› Bețe de gheață carbonică de 10 și 16 
mm pentru răcire și alte aplicații Seria CIP-5 există în 4 modele:

› CIP-5XS           produce   până la 35 kg/h
› CIP-5S până la 80 kg/h
› CIP-5M până la 180 kg/h
› CIP-5L până la 300 kg/h

› Măsurarea continuă și automatizarea parametrilor importanți ai procesului pentru a garanta o funcționare sigură și fiabilă.
› Regulatorul de presiune integrat permite funcționarea sigură, calitatea constantă și rata de producție a peleților indiferent de

variațiile presiunii setate.
› Alarma vizuală și acustică cu înregistrarea erorilor și oprirea producției când acești parametri au depășit specificația.
› Toate funcționalitățile sunt afișate pe un ecran tactil ergonomic.
› Trei moduri de oprire a producției: manuală, la timp și prin declanșare externă, precum scala sau detectorul de CO2.
› Posibilitate pornire / oprire de la distanță.
› Funcție de pauză a producției pentru a preveni risipa în timpul schimbării containerului.
› Rularea funcției ˝timp uscat˝ care permite golirea conductei de alimentare cu CO2 după închiderea robinetului de alimentare.
› Comutarea plăcilor de extrudare se poate face în câteva minute
› Motor hidraulic silențios cu protocol de pornire rapidă

Options:
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Balama integrată integral2 închideri ajustabile din 
oțel inoxidabil (blocabile)

Peletizoare seria CIP-5

The CIP-5 series exist in 4 models:

› CIP-5XS          produces up to 35 kg/h
› CIP-5S up to 80 kg/h
› CIP-5M up to 180 kg/h
› CIP-5L up to 300 kg/h

Containere Gheață Carbonică

Containerele puternice și bine izolate pentru gheață carbonică seria CIC, combină calitatea și igiena structurii monobloc din 
polietilenă cu armături din oțel inoxidabil.
Recipientele pentru gheață carbonică au izolație foarte ridicată cu valoare K de 0,29 W / m²K.

Containerele sunt realizate cu o tehnică de izolare care asigură o atașare perfectă a izolației cu pereții interiori și exteriori ai 
containerului. Chiar și în contact cu temperaturile scăzute a gheții carbonice, pereții nu se vor deforma.

Caracteristici unice a seriei CIC

CIP-5XS
art. P22800

CIP-5S
art. P22700

CIP-5M
art. P22600

CIP-5L
art. P22500

Până la 35 kg/h Până la 80 kg/h Până la180 kg/h Până la 300 kg/h

3 mm, 10 mm, 16 mm

1.000 x 400 x 880 1.000 x 705 x 1.035 1.380 x 710 x 1.785 1.600 x 830 x 1.805

130 kg 310 kg 530 kg 800 kg

8 36 54 90

3 kW 3 kW 7,5 kW 9 kW

400V/ 50Hz/ 3Ph+N+PE                                               400V/ 50Hz/ 3Ph+PE    

Lichid CO2 umiditate: 65 ppm și complet fără ulei

16 - 21 bar

1/2" BSP 1/2" BSP 3/4" BSP 3/4" BSP

Capacitate Producție (1) 

Diametru Peleți 

Dimensiuni excl. ext în mm 

(L x W x H)

Greutate (excl. ulei 

hidraulic) / Conținut Ulei (l)

Consum Energie 

Alimentare Electrică

Aprovizionare Lichid CO2 

Presiune Lichid CO2

Conexiune Intr. Lichid CO2 

Ieșire Gaz CO2 1" BSP 1" 1/4 BSP 2" BSP

(1) Capacitatea de producție depinde de diametrul peleților, presiunea și setarea rezervorului de gaz, temperatura lichidului CO2, condițiile atmosferice și setările utilizatorului

garnituri igienice din silicon, buzunar documente

perfect stivuibil: deschiderea capacului 
asistată de arcuri cu gaz

gaură de scurgere la bază picioare de oțel schimbabile 
sau 4 roți pivotante

(cu 2 frâne)
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Informații Technice

Caracteristici suplimentare

www.cryonomic.ro

MERIDIAN INVEST SRL
Str. Harghita nr 94, Miercurea
Ciuc, HR
Tel: +40 742 446 516
info@hdcleaners.com
www.hdcleaners.ro

Referințe CRYONOMIC®

Containerele pentru gheață carbonică CRYONOMIC® sunt: 

› Calificate Food grade

› Complet reciclabil la sfârșitul vieții 
› Perfect lavabile
› Înălțime limitată pentru umplere ușoară și golire sigură
› Realizat cu tehnologie de turnare rotativă: dintr-o bucată și capac (fără margini, îmbinări sau suduri)

... și mulți alții! 

 Containerele CRYONOMIC®  sunt utilizate în întreaga lume în condiții extreme de temperatură în Africa, America de Sud, Asia, ...

Scan me to

visit our website

CIC85
art. Q22080

CIC151
art. Q22073P (pe palet) 
art. Q22073W (pe roți)

CIC370
art. Q22063P (pe palet) 
art. Q22063W (pe roți)

CIC550
art. Q22053P (pe palet)

Dimens. exterior pe 
palet (L x W x H) în mm

800 x 480 x 550 800 x 600 x 900 800 x 1.200 x 900 1.100 x 1.200 x 900

Dimens. interior (L x W x H) 
în mm

620 x 320 x 360 620 x 420 x 578 620 x 1.020 x 578 920 x 1.020 x 578

Volum Interior 85 ltr 151 ltr 370 ltr 550 ltr

± 70 kg ± 125 kg ± 300 kg ± 440 kgCapacitate stocare 
pentru peleți 3 mm 
Greutate goală 49 kg 85 kg 100 kg

Grosime perete 90 mm 90 mm 90 mm

Palet sau roți palet sau roți palet sau roți palet

Închideri reglabile

20 kg

95 mm

opțiune troleu separat 

Nu Da Da Da




