PONUDBA HLADILNIH-MEGLILNIH NAPRAV 2019

HUMI FOOD

NAJ BO SADJE, ZELENJAVA, RIBE IN CVETJE VEDNO SVEŽE
Linija izdelkov HUMI FOOD so specifično razviti sistemi za vlaženje sadja, zelenjave, rib,.. Sistem preprečuje dehidracijo
svežih produktov z filtrirano sterilizirano razpršeno vodno meglico.
Sveža živila so predmet velike izgube teže, povzročene z dehidracijo: za sadje in zelenjavo od 15 do 58 %, za meso 15 %, za
ribe 15 %,. Gledano z ekonomskega vidika je izguba lahko sila pomemben faktor.
Sistemi živilom podaljšuje rok uporabe, ter z rehidracijo živil ZMANJŠUJEJO IZGUBO TEŽE do 50%.

KAKO DELUJE
Filtrirano vodo (filter in UV sterilizator) s pomočjo črpalke (25-60 bar) razpršimo preko posebnih razpršilnih šob na drobne
kapljice (10-12 mikronov). Drobna meglica ne ustvarja neprijetnih občutkov za stranke v območju razprševanja in sestavlja
tanko plast mikronizirane vode na izdelkih, jih ščiti in rehidrira za podaljšanje svežine in polepša njihov izgled. Vsestranskost
sistema nam dovoljuje prilagoditev vsem tipom pultov, vključno z vertikalnimi in horizontalnimi omarami, itd. V skladiščni
hladilnici lahko ustvarimo cone nadzorovane vlažnosti na enostaven in ugoden način. Vzdrževanje je omejeno na minimum;
omogoča nizke stroške vzdrževanja.

PRIHRANKI
Primer, kako prihraniti s HUMI FOOD:

Vzemimo sadni in zelenjavni sektor v nekem supermarketu:
- dnevna prodaja 500 €
- škoda, povzročene z izgubo teže ali poslabšanjem videza 8 % : 40 €
- ob uporabi HUMI FOOD sistema je izguba teže ali poslabšanje videza 4 % : 20 €
- dnevni prihranki: 20 €
- letni prihranki 20 € x 300 delovnih dni je okvirno 6.000,00 €

HUMI FOOD sistem je nadzorovan z merilcem časa. Izbere se primeren interval (najboljši čas 4 sekund vsakih 10 -15 minut).
Poraba električne energije in vode je zelo nizka.

BONITETE
Spodnji grafi primerjajo hlajene prostore pri 5° C brez vlaženja in z sistemom HUMI FOOD (rumena črta). Pomembno je
upoštevati, da je pri grafih upoštevana idealna vlažnost, ki je zaradi dolgih transportov in prekladanj med skladišči, v resnici
slabša od prikazane. S pomočjo sistema HUMI FOOD in rehidracijo živilom podaljšamo rok uporabe.

HUMI FOG kompleti so dobavljivi s ČRPALKO (filter , UV sterilizator in časovnik), priključnimi spojkami, cevmi in
razpršilnimi šobami v dveh izvedbah:
Komplet za manjše površine HUMI FOG z črpalko do 25 barov pritiska z vsemi priključki:
- 3m PRŠILNE LINIJE (6 razpršilnih šob in priključni material)
Cena:
- 1580,00 EUR brez DDV
- 1927,60 EUR z DDV
Možnost tudi kompleta z 6m pršilne linije.
Komplet za večje površine HUMI EXTRA z črpalko do 60 barov pritiska z vsemi priključki:
- 3m PRŠILNE LINIJE (6 razpršilnih šob in priključni material)
Cena:
- 2235,00 EUR brez DDV
- 2726,70 EUR z DDV
Možnost kompleta z 6, 9, 12, 15 in 18m pršilne linije, ter dodatno vgradnjo termostata.
Glede na projekt vam ustrezno svetujemo in pripravimo specifično ponudbo.

