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Tunel zamrażalniczy CH4000
Przeznaczenie : tunel zamrażalniczy o wydajności 
zamrażania truskawki nie mniejszej niż 3000 kg/h
dane techniczne:
- czynnik chłodniczy :  R507 lub R404
- wydajność tunelu dla zielonego groszku : 5500 kg/h
- wydajność tunelu dla truskawki : 4500 kg/h
- wydajność tunelu dla pieczarki w plastrach : 4500 kg/h
- zapotrzebowanie mocy chłodniczej przypadająca na tonę
zamrażanego zielonego groszku - poniżej 132 kW.

Podane wydajności są dla następujących parametrów surowca : 
temperatura wejściowa do +15 stopni C , temperatura na wyjściu - 
18stopni C, temperatura parowania czynnika chłodniczego od - 38 
do - 40 stopni C
- wykonanie konstrukcji ze stali kwasoodpornej i tworzyw 
sztucznych
- urządzenia posiada certyfikat CE
- producent: Chenno Trading Co. LTD
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Tunele zamrażalnicze fluidyzacyjne  są nowoczesnymi i wysoko 
sprawnymi aparatami chłodniczymi, służącymi do mrożenia 
szerokiego asortymentu owoców, warzyw i drobnych produktów 
kulinarnych. Nasze urządzenia są dedykowane głównie zakładom 
związanym z przetwórstwem i przechowywaniem żywności (jak 
chłodnie składowe czy zamrażalnie owoców i warzyw), lecz mogą 
być wykorzystywane również do mrożenia bądź wychładzania 
surowców nie będących żywnością.
 Taśmy wykonane są ze stali kwasoodpornej lub tworzywa 
sztucznego (acetal) i posiadają indywidualne zespoły napędowe. 
Regulacja prędkości taśm jest płynna w szerokim zakresie prędkości. 
Mycie taśmy I odbywa się na zewnątrz tunelu, w urządzeniu 
myjącym, zasilanym bieżącą wodą. u. W  obudowie, wykonanej z płyt 
warstwowych z rdzeniem poliuretanowym, ustawiony jest zestaw 
fluidyzacyjny, składający się ze skrzyń powietrza z wentylatorami, 
oziębiaczy i łoża fluidyzacyjnego. W celu rozluźnienia warstwy 
surowca we wszystkich skrzyniach powietrza zastosowano 
wysokosprawne wentylatory  pozwalające zapewnić pełną fluidyzację 
w strefie mrożenia. 
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Opis techniczny
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1 List of major components 

1.1 List of major components 

1.1.1 CH-4000 IQF fludization quick freezer List of major components 

number item SPC 

1 Model CH-4000 

2 Structure and air supply 
Fluidized continuous, 

centrifugal air supply 

3 Total Dimensions (L × W × H) 12640×4700×4700mm 

4 Cabinet freezer Dimensions 
Pre-cool 5500×4700×4600mm 

Deep-cool 15000×4700×4600mm 

5 Height of food pass 300mm 

6 Belt length Around 56m 

7 Belt width / effective width 1100/1020mm 

8 Inlet length / height above the ground 1300mm/2390mm 

9 Out  length / height above the ground 840mm/1250mm 

10 Number of doors 14 

11 Library thickness 120mm 

1.1.1 CH-4000 IQF fludization quick freezer running condition 

Number Item Specification 

1 Electric 

Install power 198KW 

Configuring voltage / frequency 380V/50HZ/4P 

Connection Type 3phase 4 line 

2 
Cooling 

system 

Operating conditions 

(evaporation / condensation 

temperature) 

Pre-cool -35℃/+35℃

Deep-cool -42℃/+35℃

Cooling capacity 
Pre-cool 190KW 

Deep-cool 560KW 

Refrigerants  R507 lub R404
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1.1.1 CH-4000 IQF quick freezer Parts Configuration 

Name Description 

1. Freezer cabinet plate Top plate t=120mm ,inner stainless steel 0.4mm,outside 0.4mm 

Down floor t=120mm, inner stainless steel 0.4mm,outside 0.4mm 

Wall plate t=120mm, inner stainless steel 0.4mm,outside 0.4mm 

Door two side plate 0.8mm stainless steel 

Polyurethane density of 40 kg / m3. 

Accessories (sealant, plastic block 

The down floor plate is designed with slopes and ditches, and the 

net belt sideway and the bottom plate are covered with 3 mm 

pattern aluminum plate 

2. Evaporator Aluminum fins by the aluminum cover sheet, The outer frame is 

made of stainless steel SUS304 

Aluminum tube diameter φ19mm, wall thickness 1.6mm 

The thickness of the aluminum sheet was 0.28 mm. 

Variable film from the design, the largest chip distance ≥ 32 

mm 

Liquid supply pipe diameter φ76mm * 4 roots, back to the 

trachea diameter φ108mm * 4 roots 

Evaporator 24MPa pressure holding more than 48 hours. 

Chip from the chip structure, can be a long time continuous and 

efficient operation. 

3.mesh belt Conveyor belt for the SUS304 stainless steel spring mesh with a 

center distance of 1100mm, wire diameter of 1.4mm, pitch 

3.5mm, rod wire for the 2 mm, rod 8 mm . material SUS304, 

mesh belt 1 inch double pitch 

4.Centrifugal air fan The fan adopts the high wind pressure high pressure centrifugal 

3 water 

Defrost in the form of evaporator water 

Evaporator defrost water consumption 
20m3/h(Water temperature 

not higher than 40 ℃) 
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fan, the impeller is made of aluminum alloy 

Drive impeller diameter 800mm, And drive impeller diameter 

840mm  

A total of 11 fans, the motor power 5* 11Kw 6*18.5Kw 

Air gather hole made of δ 1.5mm stainless steel plate 

production, equip with stainless steel air fan protect hood. 

The fan bracket is made of 5mm stainless steel plate 

The motor is Y6 type waterproof moisture motor 

Motor protection class IP55 

5.air cooler frame Shell frame for the 4 # stainless steel angle, aluminum tube 

support plate for the 3mm aluminum 

The plate is made of 1mm stainless steel plate 

6. Reducer External bipolar synchronous gear motor(2station) 

Built-in bipolar gearmotor(1station) 

6. Hit chain vibration device Total 12 sets hit chain vibration device , SUS304 stainless steel 

shaft, nylon cam, shaft diameter 45 m, with 7 units 1.5kw motors. 
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7.inside freezer structure The delivery frame 100 * 60 * 3.0 and 75 * 45 * 2.5 and 40 * 40 * 

1.5 mm SUS304 stainless steel square production 

Mesh belt guard plate thick 1.5mmSUS304 stainless steel plate 

and silicone soft leather production 

Guide for the thickness of 3.0mmSUS304 stainless steel and nylon 

bar 

The evaporator bracket is made of 60 * 40 * 2.5 and 40 * 40 * 1.5 

mm SUS304 stainless steel square tube 

The seal and the sealing plate are made of 1.5mm stainless steel plate 

8. Electric Cabinet Shell for the 1.5mmSUS304 stainless steel, 

Electrical components used Chint 

Set the temperature measurement point, the temperature 

displayed on the control box 

The frequency changer is Taiwan brand 

Indoor LED moistureproof lamp with 36V  

9. Standard Parts Nylon and stainless steel 
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