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Ψυκτικά Τούνελ Σοκολάτας Σειρά CT
Chocolate Cooling Tunnels Series CT

Η σειρά ψυκτικών τούνελ CT800 σχεδιάστηκε για να ψύχει
προϊόντα που είναι επικαλυμένα η αποτελούνται από σοκολάτα
όπως τα σοκολατάκια, τα κεράσματα φόρμας, τις πλάκες
σοκολάτας, τα παστάκια, τις καριόκες κ.α.

Σχεδιάστηκαν για μεγάλα εργαστήρια, βιοτεχνίες και εργοστάσια
επεξεργασίας της σοκολάτας.

Διαθέτουν φωτιζόμενα παράθυρα με LED φωτισμό όπου ο
χειριστής βλέπει τα προϊόντα καθώς ψύχονται και είναι πολύ
ενδιαφέρον ειδικά στις περιπτώσεις όπου το τούνελ τοποθετείται
σε χώρο όπου βλέπουν οι πελάτες την παραγωγή.

Η ταχύτητα παραγωγής κυμαίνεται από 20 έως 150 cm το λεπτό,
ενώ ο ψυχρός αέρας διαχέεται στον θάλαμο από δύο
ρυθμιζόμενους διανεμητές που τοποθετούνται σε όλο το μήκος
του τούνελ.



Ψυκτικά Τούνελ Σοκολάτας Σειρά CT
Chocolate Cooling Tunnels Series CT

The cooling tunnel series CT800 is designed to cool products
which are covered with chocolate or are made of chocolate like
chocolate candies, treats in moulds, chocolate bars, little cream
cakes, cariocas, etc.

These tunnels are designed for big chocolate processing
laboratories, and factories.

They have got windows with LED lighting through which the
operator sees the products as they are cooled and this is really
interesting, especially in cases when the tunnel is put in a place
where the customers see the manufacture.

The speed of the belt ranges from 20 to 150 cm per minute and
the cold air is dispersed in the chamber through two adjustable
distributors which are placed throughout the tunnel.



TEXNIKA ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ 
TECHNICAL SPECIFICATION

CT 800

Working width:

Installed power (kw):

Power supply:

Dimensions:

• Έγχρωμη οθόνη αφής προγραμματισμού και ελέγχου των λειτουργιών.
• Colored touch screen for programming and controlling the machine’s functions

•Ταινία 31 cm.
•31 cm conveyor

•Ομοιόμορφη κατανομή αέρα μέσω 2 ρυθμιζόμενων διανεμητών.

•The air is evenly distributed through two adjustable distributors.

•Ταιριάζει σε οποιαδήποτε επικαλυπτική μηχανή της σειράς ChocovisionEX.

•It fits in any enrobing machine of the Chocovision EX Series.
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