Simplification for Highest Efficiency

Kryo’D Freezer (KD) นวัตกรรมลาสุดของไอทีซี ที่ออกแบบใหขั้นตอนการแชแข็งและการทำแหงอยูใน Chamber เดียวกัน

โดดเดนดวยการผนวกเทคโนโลยีทำความเย็น 3 มิติเพื่อใหสินคาแชแข็งไดเร็วยิ่งขึ้น สินคาที่ไดจึงมีรูพรุนเล็ก สีสันและรสชาติใกล
เคียงธรรมชาติ และไมถูกจำกัดรูปรางสินคาเปนแบบแลหรือหั่นชิ้นเล็ก

Kryo’D Freezer (KD) is ITC’s latest innovation is designed to freeze and vacuum-dry the product within one single

chamber. This innovation features 3 dimensions freezing technology in order to freeze products quickly. Thus, the
Kryo’D Freezer(KD) ensures that product output has the preferable features such as smaller perforated traces on
texture and virtually natural color and taste. This design also accommodates products with various shapes and sizes, not just
plain ﬂat-shaped or small-sized products.

ออกแบบระบบทำความเย็นเปนแบบ Direct Freezing จึงมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 15% เมื่อเทียบกับระบบที่ใช Hot/cold Fluid
ประหยัดพลังงานยิ่งขึ้นดวยระบบ Direct Heating ในขั้นตอนการทำแหงสินคา และการนำความรอนที่ตองระบายทิ้งที่คอนเดนเซอร
ของชุดระบบทำความเย็นมาใชในการละลายน้ำแข็งออกจากคอยลดักจับไอน้ำ (Ice Condenser) จึงตัดงานเดินทอน้ำสำหรับ
ชะลางน้ำแข็งจากภายนอกมายังเครื่อง ชวยประหยัดน้ำและยังชวยลดเวลาในการดึงสุญญากาศลงไดอีกดวย
The refrigeration system is designed for direct freezing that is up to 15% more efﬁcient compared to the hot/cold
ﬂuid-type freeze drying machines. The direct heating system also requires less energy in product drying and utilizes
heat to be rejected from the refrigeration system in melting ice from the moisture trapping chamber (Ice Condenser).
This feature reduces water consumption, eliminates water piping required in typical freeze drying machines, and cuts
down on vacuum pull-down time.
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Kryo.’D.Fz Model KD-150
ขอกำหนด

• ปริมาณสินคาเขาเครื่องโดยประมาณ
• อุณหภูมิสินคาเขา
• ระยะเวลาแชแข็ง
• ระยะเวลาในการดึงความชื้นออกจากสินคา

ระบบทำความเย็น (Refrigeration System)
• ระบบทำความเย็น (Refrigeration system)
• จำนวนคอมเพรสเซอร
• สารทำความเย็น
• อุปกรณควบคุมการระเหย
• อุณหภูมิไอระเหย (Evaporating Temperature)
• ถัง Freezing Chamber
• ถัง Ice Condenser
• อุณหภูมิควบแนน (Condensing temperature)
• ตัวกลางระบายความรอน

ระบบควบคุมการผลิต (Control System)
• PLC
• ฟงกชันการทำงาน
• หนาจอควบคุม

ถังแชแข็งสินคา (Freezing Chamber)
• วัสดุตัวถัง
• วัสดุทำเฟรมชั้นวางสินคา
• วัสดุแผนเพลท
• จำนวนชั้นวางสินคา
• พื้นที่วางสินคารวม
• ชองหางระหวางชั้น
• การฟรีซสินคา
• สารทำความเย็น
• แหลงความรอนในการทำแหง
• ระบบไฮดรอลิกกดปดฝาหองแชแข็ง

ถังดักจับไอน้ำ (ice Condenser)

• วัสดุตัวถัง
• วัสดุผลิตคอยลดักจับไอน้ำ
• ระบบละลายน้ำแข็งที่คอยลดักจับไอน้ำ

ระบบดึงสุญญากาศ (Vacuum System)
• ปมสุญญากาศ
• ระดับสุญญากาศที่ดึงได
• อุปกรณประกอบ

150 กิโลกรัม/รอบ (คิดที่น้ำหนักชิ้นละ 300-320 กรัม จำนวน 450-480 ชิ้น)
สูงกวา +25 ๐C
ไมเกิน 4 ชั่วโมง/รอบ
36-70 ชั่วโมง/รอบ ขึ้นอยูกับความหนาของสินคา
2 stages compression
1 ชุด
R-507 หรือชนิดอื่นที่เปน Non-CFC
Electronic Expansion Valve
-40๐C
ต่ำกวาหรือเทากับ -50๐C
45๐C
อากาศ
Eliwell
มีใหเลือกเปนฟรีสอยางเดียว, ดึงความชื้นอยางเดียว, และทั้งฟรีสและดึงความชื้น
Touch Screen ขนาดตั้งแต 10 นิ้วขึ้นไป
แผนเหล็ก เกรด A 516.G.70 ความหนาไมนอยกวา 9 มม.
SS304
Aluminium alloy หรือ SS304
8 ชั้น
6.4 ตารางเมตร
130 มิลลิเมตร
เทคโนโลยีการทำความเย็นแบบ 3 มิติ
Direct Refrigerant (R-507 หรือชนิดอื่นที่เปน Non-CFC)
ฮีตเตอรไฟฟา (Electric Heater)
แรงกดไมนอยกวา 300 บาร
เหล็กแผน เกรด A 516.G.70 ความหนาไมนอยกวา 9 มม.
Stainless tube coil
ไอรอนของสารทำความเย็น (Hot gas defrost)
2 stages rotary vane pump
เทากับหรือต่ำกวา 100 ไมครอน (13.3 ปาสคาล)
Gas Ballast และ Vacuum gauge

อื่นๆ

• ถังแชแข็งสินคาและคอยลดักจับไอน้ำแยกชุดออกจากกัน (ระบบ 2 ถัง)
• ขนาดเครื่องโดยรวม (Overall dimension)
• น้ำหนักรวม

Note:

W 2.40m x L 5.20m x H 2.35m
8,000 กิโลกรัม

1.) Other capacity and dimensions are available. Please contact the manufacturer.
2.) Speciﬁcations are subject to change without notice.
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