ULTIMO

EFICIÊNCIA MÁXIMA PARA
AMADURECIMENTO UNIFORME
Recorrendo à aplicação de cortinas laterais, o ar atinge as
paletes individuais com uma perda de energia mínima e filtra
continuamente todas as caixas de bananas.
Para reduzir a desidratação e a perda de produtos, o sistema
de arrefecimento do ar abrange a sala em comprimento,
maximizando, deste modo, a área de arrefecimento e mantendo
uma temperatura constante. O sistema de arrefecimento do
ar está equipado com ventoinhas REVERSO reversíveis de
poupança de energia CE que podem ser ligadas e desligadas
individualmente através de um protocolo de rede.

Os atuais consumidores querem bananas de excelente
qualidade prontas para comer, o que apresenta um desafio

Estas ventoinhas consome menos de 100 watts de energia

aos grossistas, distribuidores e vendedores. A Interko

por palete, com um fluxo de ar total, garantindo uma redução

especializa-se em criar o ambiente perfeito para amadurecer

considerável dos custos. As salas ULTIMO da Interko são

eficientemente e na perfeição grandes volumes de bananas ou

robustas e fiáveis. As salas podem ser controladas em formato

de outra fruta. As Salas de Amadurecimento ULTIMO da Interko

de nível único, duplo e triplo com sistema robusto de estantes.

são criadas para gerar um fluxo uniforme de ar sobre filas
únicas ou duplas de paletes para amadurecer uniformemente
bananas armazenadas num espaço concentrado.

As nossas salas de nível duplo incluem já um
sistema de empilhamento de paletes com “espaço
livre no chão”, garantindo o livre movimento no
nível inferior.
Devido à extrema variação dos tamanhos das
paletes, as salas ULTIMO podem ser adaptadas
para receber paletes ISSO de 1,2 m x 1 m, paletes
europeias de 1,2 m x 0,8 m e paletes usadas nas
Filipinas de 1,07 m x 1,05 m.
A Interko orgulha-se da criação e desenvolvimento
de soluções personalizadas para fazer face a
desafios individuais. Para saber mais, contacte os
nossos agentes de vendas.

NÍVEL I

NÍVEL II

NÍVEL III

Única | Dupla

Única | Dupla

Única | Dupla

Pilha estreita, LiFo

Pilha estreita, LiFo

Pilha estreita, LiFo

Tipo de arrefecimento

ETH | ESH

ETH | ESH

ETH | ESH

Número de posições de paletes

2..30 | 1..15

4..60 | 2..30

6..90 | 3..45

Dimensões padrão das paletes

1.2 x 1.0 (0.8 x 1.2)

1.2 x 1.0 (0.8 x 1.2)

1.2 x 1.0 (0.8 x 1.2)

Outras dimensões das paletes

1,07 x 1,05 ou 48” x 40”

1,07 x 1,05 ou 48” x 40”

1,07 x 1,05 ou 48” x 40”

3|3

3|3

3|3

Por definir no produto

Por definir no produto

Por definir no produto

Água refrigerada

Água refrigerada

Água refrigerada

Por pedido

Por pedido

Por pedido

✓

✓

✓

200 / 400 W por palete

200 / 400 W por palete

200 / 400 W por palete

o

o

o

Por definir no produto

Por definir no produto

Por definir no produto

Ventoinha REVERSO Interko com fluxo de ar reversível

✓

✓

✓

Ventoinha de substituição rápida

✓

✓

✓

Bobinas de limpeza fácil

✓

✓

✓

Sensores de CO2/RH e de temperatura integrados

o

o

o

Iluminação LED de alto CRI integrada

✓

✓

✓

Filas de paletes
Empilhamento

Número máx. zonas em fila única
Capacidade de arrefecimento
Refrigerador padrão
Outro refrigerante
Tubos de aço inoxidável
Capacidade de aquecimento elétrico
Aquecimento com bobina de recuperação de calor
Fluxo de ar

