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Systemy Chłodzenia Mleka
Chłodzenie mleka pochłania około 30% całkowitych kosztów energii,
potrzebnej do obsługi udoju krów. Fabdec dostarcza szeroki wachlarz
wydajnych energetycznie systemów chłodzenia mleka, które znacząco
wpływają na redukcję kosztów.
Systemy chłodzenia
mleka Fabdec oferują
najnowocześniejszą technologię
na każdym etapie procesu
chłodzenia.
Stosowane na całym świecie
zyskały reputację urządzeń o
wysokiej jakości i niezrównanej
niezawodności.
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Wyprodukowane w Shropshire
w Anglii, przy użyciu najnowszej
technologii i restrykcyjnego
systemu kontroli jakości,
nasze urządzenia chłodzące
zapewniają bezawaryjną i
bezproblemową pracę przez
wiele lat.
Wszystkie nasze systemy
są instalowane przez
przeszkolonych specjalistów

zakresu chłodnictwa i elektryki,
którzy zapewniają również
wsparcie poprzez serwis
posprzedażowy na całym
świecie.
Nasz system zarządzania pracą
i jakością spełnia wszystkie
międzynarodowe standardy, co
poparte jest certyfikatem BS
EN ISO 90001:2000.

Zbiorniki DX-FF
Seria zbiorników DX-FF marki Fabdec została stworzona z myślą o
maksymalnej wydajności w połączeniu z wyjątkową niezawodnością.
Zbiorniki DX-FF stworzone
zgodnie z aktualnymi
zdobyczami technologii,
zapewniają chłodzenie i mycie
na najwyższym poziomie,
przy jednoczesnej dbałości o
zachowaniu jakości mleka.
Każdy zbiornik marki Fabdec
produkowany jest ze stali
nierdzewnej, z gwarancją na
5 lat, dzięki czemu hodowca

DARI-KOOL
zaawansowany system zarządzania

może mieć „spokojną głowę”,
jeśli chodzi o jakość wykonania
zbiornika.
Standardowy zbiornik DX-FF
zaprojektowany jest do użytku
wewnątrz zabudowań.
Jednak model DX-FF KOOL-STOR
jest odporny na działanie różnych
warunków atmosferycznych,
dzięki czemu może on stać pod
gołym niebem, na zewnątrz

Unikalna dysza obrotowa

budynków. Z kolei model DX-FF
‘Low Profile’ jest odpowiedni do
zastosowania na ograniczonych
powierzchniach (również, jeśli
chodzi o wysokość). Wszystkie
modele dostępne są w zakresie
pojemności od 1200 do 34000
litrów, dzieki czemu wychodzą
naprzeciw indywidualnym
potrzebom każdego
gospodarstwa.

Solidny zawór kontroli przepływu
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DX-FF
‘Najlepsze z najlepszych’ zbiorniki marki Fabdec

Rozmiary zbiorników
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Rozmiar
zbiornika
(w litrach)

Szerokość

1000
1200
1600
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
6000
7000
8000
10000
11700
12000
13000
14000
16000
18000
20000
22000
25000
28000

1150
1155
1300
1420
1573
1570
1570
1840
1840
1840
2035
2035
2035
2838
2435
2838
2435
2435
2435
2435
2435
2565
2824
2840

Długość
(zbiornik)

1668
1978
2078
2133
2128
2538
2943
2287
3203
2818
3003
3463
4003
3004
3363
3634
3934
4244
4814
5364
5984
5953
4818
5908

Długość
(zbiornik +
konsola)

Wysokość
(z
mieszadłem)

Wysokość
(bez
mieszadła)

2083
2393
2493
2550
2543
2953
3358
2693
3617
3233
3418
3877
4417
3418
3777
4048
4347
4657
5227
5777
6397
6368
5233
6327

1470
1480
1595
1680
1835
1855
1860
2145
1895
2150
2145
2180
2185
2450
2710
2425
2730
2740
2760
2790
2795
2960
3490
3230

1195
1205
1320
1405
1555
1580
1585
1865
1620
1875
1870
1905
1905
2170
2440
2150
2450
2460
2485
2515
2515
2690
3210
2950
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1. Duża trwałość
Każdy zbiornik DX-FF jest wyprodukowany
z wysokiej jakości stali nierdzewnej, czego
rezultatem jest doskonała higiena.
2. Oszczędność energii
50 mm pianka poliuretanowa umiejscowiona jest
między wewnętrznym a zewnętrznym płaszczem
zbiornika, co zapewnia odpowiednią sztywność
i doskonałą izolację, a przez to zmniejsza koszty
eksploatacyjne.
3. Znakomite mycie
Strumienie wody wypuszczane pod wysokim
ciśnieniem przez obrotowe dysze oraz w pełni
programowalny program mycia z automatycznym
dozowaniem detergentów zapewniają higienę
zbiornika na najwyższym poziomie.
4. Doskonała jakość mleka
Jakość mleka i poziom tłuszczu utrzymywane
są przez delikatny ruch łopatek mieszadła,
umożliwiającego mieszanie mleka przez cały czas.
5. Wydajne chłodzenie
Duża powierzchnia chłodzenia, dzięki
zastosowaniu unikalnej technologii porowatych
płyt, które pozwalają na wydajne chłodzenie mleka
poprzez bezpośredni kontakt z płytami.

Zbiorniki DX-FF
Rozwiązania wydajne energetycznie dla przechowywania mleka
Model z tradycyjnym włazem górnym

DX-FF 25,000 litrów

Model z włazem z tyłu (oszczędzającym przestrzeń)

DX-FF 29,000 litrów

Systemy sterujące i myjące

Milk Manager

GALA-KOOL
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Rozwiązania Zewnętrzne
KOOL-STOR - czyli zbiorniki bezpośrednio chłodzące
Gdy powierzchnia jest
ograniczona, chłodnie
stosowane na zewnątrz
zapewniają możliwość
przechowywania mleka,
bez potrzeby stawiania
dodatkowych budynków,
oszczędzając powierzchnię i
redukując koszty.

Seria zbiorników KOOL-STOR
DX wyposażona jest w
zamykane, odporne na warunki
atmosferyczne obudowy
na mieszadła, sterowniki i
wyposażenie elektryczne.

Wbudowana grzałka utrzymuje
temperaturę w zbiorniku
powyżej stopnia zamarzania,
a duży właz umożliwia łatwy
dostęp i pobór próbek mleka.

Cechy
• Przechowywanie mleka na
zewnątrz bez konieczności
stawiania dodatkowych
budynków
• Rozmiary zbiorników od 1200
do 34000 litrów
• Zamykane, odporne na warunki
atmosferyczne obudowy
• Duży właz umożliwiający łatwy
dostęp i pobór próbek
• Podwójny kurek do próbek z
automatycznym myciem
• Instalacja umożliwiająca mycie
węża cysterny
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Rozwiązania Zewnętrzne
Silosy - czyli przechowywanie mleka na zewnątrz
Silosy mleczne DARI-KOOL
marki Fabdec to dodatkowa
seria rozwiązań dla
przechowywania mleka

Kontrola temperatury mleka
odbywa się za pomocą wody
lodowej z banku lodowego
lub poprzez bezpośrednie
wykorzystanie płyt
chłodzących.

Duża rozpiętość w pojemności
i wielość opcji projektowych
sprawiają, że silosy mogą
być skrojone na miarę
indywidualnych potrzeb
hodowcy.

Cechy
• Pojemność od 10000 do
45000 litrów
• Chłodzenie wodą lodową
lub za pomocą płyt
• Proste lub stożkowe płyty
parownika
• System mieszający
montowany bocznie
• Możliwość wykonania
okładziny zewnętrznej
ze stali nierdzewnej lub
plastizolu
• Podwójny system
pobierania próbek

Łatwo dostępny właz do czyszczenia i
konserwacji
7

Chłodzenie Wstępne
Chłodnie płytowe – wymiennik ciepła dla chłodzenia mleka
Chłodnie płytowe to wydajny
sposób na pobór ciepła z
mleka i zapewnienie jego
szybkiego schłodzenia, a przez
to redukcję kosztów energii
elektrycznej. Są szczególnie
efektywne w warunkach
łatwego dostępu do naturalnie
zimnej wody.
System powinien być
stworzony w oparciu o
przepływ mleka pompowanego
przez pompę mleczną. Równy
przepływ mleka z pompy
mlecznej sprawia, że system
chłodzenia łatwo dopasowuje
się do ilości mleka i efektywniej
wykorzystuje zimną wodę.

Większość chłodni płytowych
wykorzystuje najzimniejszą
wodę dostępną w
gospodarstwie. Mimo iż, w
ciągu roku występują wahania
temperatury wody, jest to
jednak tani sposób na wstępną
redukcję temperatury mleka z
około 35ºC do 18 - 20ºC, a to z
kolei znacznie odciąża system
chłodzenia.
Chłodnie płytowe marki Fabdec
produkowane są z wysokiej
jakości stali nierdzewnej oraz
posiadają uszczelki wykonane
z gumy spożywczej. Są
łatwe do rozmontowania w
przypadku prac serwisowych i
konserwacyjnych.

Cechy
• Wysoce wydajne
chłodzenie niskim kosztem
• Konstrukcja z wysokiej
jakości stali nierdzewnej
• Mniejsze obciążenie
systemu chłodzenia
• Uszczelki z gumy
spożywczej
• Łatwy demontaż do
celów serwisowych i
konserwacyjnych

Jednoetapowy –Układ przepływu

Dwuetapowy – Układ Przepływu
Woda bieżąca lub ze studni

Woda bieżąca lub ze studni

Woda iodowa

Mieszany – Układ Przepływu
Woda bieżąca
mleko wpływa

mleko wypływa

mleko wpływa

woda wpływa

mleko wypływa
woda wpływa

mleko wypływa
woda wpływa

woda wypływa

woda wypływa

odpływ mleka
woda wypływa
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odpływ wody

woda wypływa

odpływ
wody

Typ ‘M’
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odpływ mleka

woda wpływa

mleko wpływa

Typ ‘MM’

Typ ‘MP’

Chłodzenie Wstępne
Banki lodowe – czyli chłodzenie mleka przy pomocy lodu
Banki lodowe dostarczają
hodowcom możliwość
ekonomicznej metody
chłodzenia mleka. Aby można
było schłodzić mleko w ciągu
dnia, kiedy koszt energii
elektrycznej jest wyższy,
lód tworzony jest w nocy,
przy tańszej taryfie za prąd.
Banki lodowe są wysoce
energooszczędne oraz
niezawodne i potencjalnie
mogą zmniejszyć koszty
chłodzenia o jedną trzecią.

która wykorzystuje w
pierwszym etapie wodę ze
studni lub bieżącą. W drugim
etapie użyta zostaje woda
lodowa, wytworzona przez
bank lodowy, co obniża
temperaturę mleka prawie
natychmiast, zanim mleko trafi
do zbiornika.

Cechy
• Ekonomiczny system
chłodzenia
• Wysoka energooszczędność
• Wykorzystanie prądu przy
nocnej taryfie

Lód wytworzony jest przez
bank lodowy głównie przy
wykorzystaniu nocnej taryfy.
Modele banków lodowych
marki Fabdec dostępne są
dla wszystkich chłodni, przy
rozmiarach zbiorników od 660
do 7400 litrów.

Najpierw mleko przepływa
przez chłodnię płytową z
systemem dwuetapowym,

• Zmniejszenie obciążenia
chłodni
• Możliwość wykorzystania
przy wielkościach zbiorników
od 660 do 7400 litrów

widok wewnętrzny – rury chłodzące

Dane produktu
Wymiary

Waga

Rozmiar
zbiornika
(KW/h)

Max waga
lodu
(kg)

Max ilość
wody
(kg)

Ilość
wkładów
parownika

L
(mm)

B
(mm)

H
(mm)

Netto
(Kg)

Brutto
(Kg)

20

215

660

2

1467

992

1130

300

960

40

430

910

4

1467

992

1650

350

1260

70

750

1487

4

2150

992

1650

425

1915

100

1075

2180

4

2976

992

1720

540

2720

150

1610

3700

6

2976

1422

1750

700

4400

200

2150

(2x2180)

8

2976

1968

1720

1080

5440

300

3220

7400

12

3667

2844

1750

1400

8800
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Odzysk Ciepła
SMART-HEAT - System odzysku ciepła
SMART-HEAT czyli jednostka
odzysku ciepła to przyjazna
dla środowiska odpowiedź na
szybujące ceny energii. Każdy
system chłodzenia generuje
ciepło. Zazwyczaj ta energia
ulatuje do atmosfery i jest
marnowana.
SMART-HEAT kumuluje to ciepło
i zużywa je do podgrzewania
wody. To pozwala nie tylko

zaoszczędzić pieniądze,
ale również cenne zasoby
naturalne.

Jak działa SMART-HEAT?
Chłodziwo opuszcza
kompresor w postaci gorącego
gazu. Następnie przelatuje do
powłoki termicznej jednostki
SMART-HEAT, gdzie energia
przesyłana jest do wody w

zbiorniku wewnętrznym. I
tak powstaje gorąca woda.
Gaz/skroplony opuszcza
SMART-HEAT i kończy proces
kondensacji w kondensatorze.
Ponieważ chłodziwo dostające
się do kondensatora zostało
częściowo schłodzone,
usprawnia to proces
kondesacji, a to oszczędza
energię.

Cechy
• Uzyskanie gorącej wody do
codziennego wykorzystania
• Pojemność standardowego
zbiornika od 200 do 2000
litrów
• Możliwość łączenia do 6
jednostek chłodzących
• Prostota i wydajność
systemu
• Brak potrzeby konserwacji
• Obniżenie rachunków za
prąd
• Łatwość dostosowania do
pracy z innymi systemami
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Podgrzewanie Wody
UNI-HEAT - czyli grzejnik do wody dla gospodarstw
Grzejnik do wody UNI-HEAT
dostarcza na żądanie gorącą
wodę w farmach mlecznych,
która może być użyta do mycia
chłodni, lub podobnych celów.

Zbudowany z podwójnej stali
nierdzewnej z przyspawanymi
złączami do zbiornika
wewnętrznego, grzejnik
UNI-HEAT jest szczególnie
odporny na korozję.

Brak anody magnezowej, którą
trzeba by wymieniać, niewielka
ilość części zamiennych
oraz odporna na zadrapania
powłoka zewnętrzna – to
wszystko zapewnia długą
żywotność urządzenia.

Cechy
• Wydajne i oszczędne mycie
• Możliwość mycia zbiorników
• Konstrukcja z podwójnej stali
nierdzewnej
• Znakomita odporność na
korozję
• Długa żywotność
• Brak konkurencyjnych
urządzeń na rynku

Dane produktu
A

B

C

( mm )
D

E

F

G

Waga
pustego

Waga
pełnego

150 litre

574

1056

737

640

230

188

55

32Kg

182Kg

175 litre

574

1213

884

786

230

188

55

35Kg

210Kg

215 litre

574

1455

1108

1011

230

188

55

42Kg

257Kg

255 litre

574

1722

1356

1259

230

188

55

49Kg

304Kg

305 litre

574

199

1612

1516

230

188

55

56Kg

361Kg

Pojemność
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Efektywność
Połączenie energooszczędności z jakością mleka
Woda bieżąca
lub ze studni

SMART-HEAT
System Odzysku Ciepła

DARI-KOOL
Chłodnie płytowe

mleko z hali
udojowej

Gorąca woda

Zimna woda

woda lodowa

DARI-KOOL
Schładzalnik do mleka

Gorący gaz

Napełnianie dołem kieruje mleko
do najzimniejszej części zbiornika

Podsumowanie
System marki Fabdec to
wydajność energetyczna i
dbałość o odpowiednią jakość
mleka.
Mleko wypływa z jednostki
końcowej, przechodzi przez
chłodnię płytową DARI-KOOL
która wykorzystując bieżącą
wodę lub wodę ze studni,
redukuje temperaturę mleka,
zanim wpadnie ono do
schładzalnika.
Natychmiastowe chłodzenie w
znaczący sposób wpływa na
jakość mleka.
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Ciepło generowane przez
kondensator będzie zużyte do
podgrzania wody przez system
odzysku ciepła SMART-HEAT.

Cechy
• Znakomita Jakość Mleka
temperatura mleka jest
szybko redukowana.
• Niskie Koszty Eksploatacyjne
wykorzystanie systemu
odzysku ciepła.
• Dłuższa Żywotność Systemu
mniej kłopotu z wymianą
pomp, grzałek itd.
• Stała Temperatura w Chłodni
stała temperatura w chłodni
bez mieszania.

Efektywność Plus
Połączenie energooszczędności z jakością mleka
Woda bieżąca
lub ze studni

SMART-HEAT
System Odzysku Ciepła

DARI-KOOL
Chłodnia płytowa
dwuetapowa

Zimna woda

mleko z hali
udojowej

Gorąca woda
woda lodowa

DARI-KOOL
Schładzalnik do mleka
Gorący gaz

KOOL-PAK

opcjonalnie
parownik w
dodatkowym
zbiorniku

bank lodowy

Napełnianie dołem kieruje mleko
do najzimniejszej części zbiornika

Podsumowanie
System marki Fabdec to
wydajność energetyczna i
dbałość o odpowiednią jakość
mleka.
Mleko wypływa z jednostki
końcowej, przechodzi przez
Chłodnię Płytową DARI-KOOL
dwuetapową, która wykorzystuje
bieżącą wodę lub wodę ze studni
w pierwszym etapie i redukuje
temperaturę mleka, zanim
wpadnie ono do schładzalnika.
Podczas drugiego etapu
wykorzystywana jest woda
lodowa, wytworzona przez bank
lodowy KOOL-PAK. To spowoduje
obniżenie temperatury mleka
prawie natychmiast, jeszcze
zanim trafi ono do schładzalnika.

Natychmiastowe chłodzenie w
znaczący sposób wpływa na
jakość mleka w porównaniu z
innymi systemami chłodzenia
wstępnego.
Lód wygenerowany przez
KOOL-PAK jest w większości
tworzony w nocy, przy niższej
taryfie za prąd. Woda lodowa
jest wykorzystywana do obiegu
cyrkulacyjnego przez podwójny
płaszcz schładzalnika, celem
dalszego chłodzenia mleka, lecz
bez ryzyka oblodzenia zbiornika.
Podczas użytkowania banku
lodowego KOOL-PAK wymagane
są mniejsze jednostki
kondensacyjne, co obniża
zapotrzebowanie na prąd. Ciepło
generowane przez kondensator
zostaje użyte do podgrzania
wody przez system odzysku
ciepła SMART-HEAT.

.

Cechy
• Znakomita Jakość Mleka
temperatura mleka jest
szybko redukowana.
• Niskie Koszty Eksploatacyjne
wykorzystanie systemu
odzysku ciepła.
• Mniejsza Jednostka
Kondensacyjna
mniejsze wymagania mocy
zasilającej
• Brak Niebezpieczeństwa
   Oblodzenia Chłodni
•D
 łuższa Żywotność Systemu
mniej kłopotu z wymianą
pomp, grzałek itd.
• Stała Temperatura w Chłodni
stała temperatura w chłodni
bez mieszania.
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Technologia dla innowacji
Projekt Robiony Na Zamówienie - Ty dokonujesz wyboru

Odpowiednia Technologia Produktu
Płyty parownika są mocne i wytrzymałe,
testowane pod wysokim ciśnieniem

Prace Spawalnicze Wykonywane
Przez Roboty
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