
MROŻENIE SZOKOWE, 
PRZECHOWYWANIE, GAROWANIE

Since 1938

WWW.KOMA.COM



Otwarcie w 1938 roku
KKKOOOMMMAAA   ---   KKKoooeeelllttteeeccchhhnnniiisssccchhheee   OOOnnndddeeerrrnnneeemmmiiinnnggg   MMMaaattthhhiiieeeuuu   AAAaaarrrtttsss

KKKOOOMMMAAA to rodzinna firma posiadająca holenderskie korzenie,

działająca w branży produkcji maszyn i urządzeń od 1938

roku. Podstawą jej działalności jest produkcja systemów

chłodniczych, projektowanych i instalowanych na zamówienie.

Szczególna wiedza firmy dotyczy również najistotniejszych

warunków - temperatury, objętości powietrza i wilgotności

względnej - wewnętrznie określanych jako formuła TLR.

Odnalezienie idealnego balansu pomiędzy tymi trzema czyn-

nikami sprawia, że wszystkie systemy KKKOOOMMMAAA zapewniają 

zrównoważone warunki chłodzenia i garowania, zarówno dla ryb,

mięsa, owoców, warzyw, pizzy, leków, sera, produktów gast-

ronomicznych czy piekarniczych. KKKOOOMMMAAA oferuje rozwiązania 

dostosowane do wszystkich wyżej wymienionych produktów.

Podobny sposób myślenia, inspirowanie i zorientowanie na 

Klienta to motto firmy KKKOOOMMMAAA od momentu powstania. 

OOOddddddzzziiiaaałłłyyy   nnnaaa   cccaaałłłyyymmm   śśśwwwiiieeeccciiieee

KKKOOOMMMAAA zarządza oddziałami na całym świecie: w Niemczech, we Włoszech, Japonii, Hiszpanii, Zjednoczonych Emiratach

Arabskich, Francji, Belgii i Wielkiej Brytanii. Wszyscy nasi pracownicy przechodzą intensywne i regularne szkolenia w

siedzibie w Roermond w Holandii, aby być na bieżąco w szybko zmieniającym się świecie systemów chłodniczych.

Eksport od 1956 roku
RRRooozzzwwwóóójjj   dddzzziiięęękkkiii   iiinnnnnnooowwwaaacccjjjooommm

Innowacyjne systemy chłodzenia firmy KKKOOOMMMAAA zapewniają efektywne, 

ale przede wszystkim ekonomiczne procesy produkcyjjne. Rosnące 

koszty eksploatacyjne i coraz bardziej rygorystyczne normy higieny stały 

się nieustannym wyzwaniem. Współczesne, bardzo wysokie wymagania 

dotyczące jakości i standardów higieny są zgodne z systemami KKKOOOMMMAAA i 

pomagają osiągnąć wymogi higieniczne, poprawić wyniki oraz obniżyć 

koszty energii i eksploatacji. Dzięki naszym systemom gwarantujemy jakość

produktów końcowych. W wyniku intensywnej współpracy z naszymi 

klientami, możemy w praktyce wykorzystać wiedzę i doświadczenie. Na 

całym świecie uznane i wiodące firmy każdego dnia czerpią korzyści z 

instalacji i systemów KKKOOOMMMAAA.

Nieustannie pracujemy nad udoskonaleniem konstrukcji 

naszych systemów. W tym celu mamy niezależny dział rozwo-

ju z centrum technicznym, zajmujący się testowaniem nowych

rozwiązań przed wprowadzeniem ich na rynek. Nasi klienci 

oczekują najwyższych standardów w kwestii jakości usług 

KKKOOOMMMAAA. Naszym zamiarem jest zaspokojenie tych wymagań 

każdego dnia, abyśmy mogli wspólnie osiągnąć sukces. 

Systemy i instalacje KKKOOOMMMAAA używane są na całym świecie - na 

każdym kontynencie. Wraz z hasłem “Świat to nasze miejsce 

pracy” czekamy na przyszłość z całkowitą pewnością siebie.

Znamy się na chłodzeniu

W świecie produkcji żywności wszystko opiera się na smaku.

KKKOOOMMMAAA uważa za istotne nie tylko możliwości chłodzenia, ale

także to, w jaki sposób można je zintegrować z procesami

produkcyjnymi. W jaki sposób technologia łączy się ze

smakiem?

W jaki sposób można zagwarantować maksymalną elastyczność

w procesie produkcji i jaka jest najwyższa możliwa

efektywność kosztowa przy największych oszczędnościach?

KKKOOOMMMAAA nieustannie poszukuje innowacji. Sam sukces nie jest

dla nas wystarczający. Chcemy również odgrywać wiodącą rolę

w technologii przechowywania.

KKKOOOMMMAAA   ---   ooogggóóólllnnnooośśśwwwiiiaaatttooowwwyyy   pppaaarrrtttnnneeerrr



Przemysłowa mroźnia szokowa
TTTuuunnneeelll   mmmrrroooźźźnnniii   ssszzzoookkkooowwweeejjj   zzz   llliiiccceeennncccjjjooonnnooowwwaaannnyyymmmiii   ssspppeeecccjjjaaalllnnnyyymmmiii   pppaaarrrooowwwnnniiikkkaaammmiii   sssuuufffiiitttooowwwyyymmmiii   (((---111888°°°CCC///---333888°°°CCC)))

Solidna konstrukcja, maksymalna moc chłodzenia, innowacyjna konstrukcja parownika i 
inteligentne zarządzanie przepływem powietrza - to podstawy wydajnej mroźni szokowej. 
Wysoka wydajność - do 800 kg/godz. nie stanowi problemu. Dzięki parownikom sufitowym 
ze skośnymi silnikami wentylatorów, produkowanymi wyłącznie dla firmy KKKOOOMMMAAA, 
urządzenie nie zajmuje dużo przestrzeni - system może więc być idealnie zintegrowany z 
istniejącą linią produkcyjną.

Mrożenie szokowe, 
przechowywanie, garowanie
WWWyyy   dddaaajjjnnneee   sss   yyysssttteeemmmyyy   ccc   hhhłłłooodddzzząąąccceee

Dzisiaj i w przyszłości przedsiębiorstwa zajmujące się przetwór-

stem spożywczym będą jeszcze bardziej rygorystycznie sprawdzać 

zgodność urządzeń ze standardami higieny. Nawet obecnie 

temperatura musi być zarejestrowana, a jej autentyczność 

potwierdzona. Standardy KKK   OOOMMMAAA zapewniają to w nowych sys-

temach. Dokumentacja wykonywana jest automatycznie. 

KKK   OOOMMMAAA zajmuje się produkcją i rozwojem systemów chłod-

niczych od dawna, nie tylko od momentu, kiedy władze or-

ganizacji zajmujących się branżą spożywczą, zaczęły publicznie 

skarżyć się na higienę w niektórych przedsiębiorstwach.

Myśleć wraz z klientem i inspirować go, zamiast kroczyć 

utartymi ścieżkami - to motto firmy KKK   OOOMMMAAA od momentu 

założenia w 1938 roku. Wzrost kosztów operacyjnych i coraz 

bardziej rygorystyczne standardy higieny są nieustannym 

wyzwaniem w branży piekarniczej. Współczesne, niezwykle 

wysokie wymagania dotyczące jakości i standardów higieny, 

zgodne z systemami KKK   OOOMMMAAA, pozwalają osiągnąć 

normy higieny, poprawić jakość i obniżyć koszty energii.

Jednym z zadań jest opracowanie systemów łatwych do 

czyszczenia i - jeśli to możliwe - takich, 

które nie mają żadnych obszarów łapiących brud lub kurz. 

KKKOOOMMMAAA montuje drzwi w obudowie, dzięki czemu oferuje higien-

icznie czyste rozwiązanie, rezygnując tym samym z konwenc-

jonalnych, niehigienicznych uszczelnień, stosowanych na rynku.

Aktualnie KKKOOOMMMAAA oferuje w standardzie urządzenia wykonane ze 

stali nierdzewnej, z zabezpieczeniami przeciw uderzeniom oraz 

specjalne uszczelki, chroniące przed zagnieżdżeniem się szkod-

ników. Urządzenia zaprojektowane są tak, aby nie było w nich 

kątów, w których gromadzi się brud, a ściany można wyczyścić 

za pomocą wilgotnej ścierki. Istotne są również takie elementy, 

jak ściany ciśnieniowe możliwe do zdjęcia bez użycia narzędzi, 

zdejmowane wentylatory, zdejmowane wanny, podłączenia, 

cykle czyszczenia wanny zapisywane w komputerowym systemie 

sterowania. 

Kolejne strony to wprowadzenie do naszego asortymentu. W 

przypadku jakichkolwiek dodatkowych pytań lub wątpliwości, 

zawsze jesteśmy do dyspozycji. Przedstawiciel odpowiedzialny 

za dany obszar zawsze gotowy jest do spotkania.

PPPrrrzzzeeemmmyyysssłłłooowwwaaa   mmmrrroooźźźnnniiiaaa   ssszzzoookkkooowwwaaa MMMrrroooźźźnnniiiaaa   KKKTTTTTT   BBBllliiizzzzzzaaarrrddd   KKKooommmooorrryyy   dddooo   ppprrrzzzeeeccchhhooowwwyyywwwaaannniiiaaa   
ppprrroooddduuukkktttóóówww   gggłłłeeebbboookkkooo   mmmrrrooożżżooonnnyyyccchhh

UUUnnniiiwwweeerrrsssaaalllnnneee   kkkooommmooorrryyy   dddooo   
ppprrrzzzeeeccchhhooowwwyyywwwaaannniiiaaa

WWW   pppeeełłłnnniii   aaauuutttooommmaaatttyyyccczzznnnaaa   
kkkooommmooorrraaa   RRReeecccooovvveeerrryyy®®®   

WWW   pppeeełłłnnniii   aaauuutttooommmaaatttyyyccczzznnnaaa   
kkkooommmooorrraaa   dddooo   gggaaarrrooowwwaaannniiiaaa

GGGaaarrrooowwwnnniiiaaa JJJeeedddnnnooossstttkkkiii   łłłąąąccczzzooonnneee

Scan QR code and 
view Industrial Blast 

Freezer video:

OOOPPPIIISSS   SSSYYYSSSTTTEEEMMMUUU

Przelotowy system mrożenia szokowego 

Licencjonowane specjalne parowniki ze skośnymi silnikami wentylatorów

Idealne proporcje  między zajmowanym miejscem a wydajnością chłodzenia

Obwód chłodzenia zgody z surowymi standardami STEK firmy KKKOOOMMMAAA

Komputerowy system sterowania KKKCCCooonnntttrrrooolll

Zdalny mmmooonnniiitttooorrriiinnnggg 

Opcjonalnie z punktami zamarzania KDS i funkcją timera

•
•
•
•
•
•
•

WWWYYYPPPOOOSSSAAAŻŻŻEEENNNIIIEEE

Izolacja 12/16 cm PU  

Masywna 3 mm podstawa o kształcie wanny ze stali nierdzewnej

System dopływu powietrza ze stali nierdzewnej 

Stal nierdzewna wewnątrz i na zewnątrz

•
•
•
•

OOOPPPCCCJJJEEE

NRE ochrona przed 
hałasem 

System transportu wózków

Ruchome wentylatory KDS punkt zamarzania



Scan QR code and 
view KTT Blizzard 

video:

Jednostki do przechowywania produktów głeboko mrożonych

DDDooo   ppprrroooddduuukkktttóóówww   pppaaakkkooowwwaaannnyyyccchhh,,,   nnniiieeezzzaaapppaaakkkooowwwaaannnyyyccchhh   llluuubbb   wwwssstttęęępppnnniiieee   mmmrrrooożżżooonnnyyyccchhh   (((---111888°°°CCC///---222888°°°CCC)))

Produkty zamrażane są do rdzenia, co 

zwiększa ich jakość. Ze względu na swoją 

konstrukcję bez kontroli przepływu 

powietrza, komora głębokiego mrożenia 

UVD nie jest odpowiednia do przechow-

ywania produktów niezapakowanych. Jest 

natomiast znacznie bardziej odpowiednia do 

przechowywania głęboko mrożonych kar-

tonów lub palet ze wstępnie zamrożonymi 

produktami.

UUUVVVRRR z regulacją przepływu
powietrza przez krótką ścianę
ciśnieniową

W przeciwieństwie do UVD, komora UVR 

zaopatrzona jest w system sufitowy i krótką 

ścianę ciśnieniową do regulacji przepływu 

powietrza. Dzięki temu produkty nie są 

wystawione na niekontrolowany strumień 

powietrza. W związku z tym komora UVR 

może być również stosowana do 

krótkotrwałego przechowywania świeżych 

produktów.

RRRDDDVVV z regulacją przepływu powie
trza przez długą ścianę ciśnieniową

Dzięki systemowi sufitowemu i długiej 

ścianie ciśnieniowej, komora RDV pozwala 

na prachowywanie świeżych produktów 

nawet do ośmiu dni. Dzięki swojej kon-

strukcji z długą ścianą ciśnieniową, a tym 

samym pośrednim zarządzaniem przepły-

wem powietrza, produkty nie są narażone 

na niekontrolowany strumień powietrza. W 

rezultacie produkty są chronione przed 

niepożądaną wilgocią lub wysuszeniem.

OOOPPPIIISSS   SSSYYYSSSTTTEEEMMMUUU

Wydajne parowniki i sprężarki

Komputerowy system sterowania KKKOOOMMMAAA   KKKCCCooonnntttrrrooolll   

Zdalny mmmooonnniiitttooorrriiinnnggg 

Wytrzymałe, energooszczędne oświetlenie LED

•
•
•
•

OOOPPPCCCJJJEEE

Drzwi wahadłowe lub kurtyna powietrzna KKKOOOMMMAAA 

Ochronne ogrzewanie glikolem poniżej punktu zamarzania 

Dźwiękoszczelność NRE 

KDS punkt zamarzania i funkcja timera

Z systemem oddzielania wózków

•
•
•
•
•

UUUVVVDDD bez zarządzania 
przepływem powietrza

Solidna konstrukcja, maksymalna moc chłodzenia, innowacyjna konstrukcja parownika 
i inteligentne zarządzanie przepływem powietrza - to cechy potężnej mroźni szokowej 
typu BBB llliiizzzzzzaaarrrddd. Pojemność przechowywania również przeznaczona jest do dużych ilości 
produktów, ze stojącym parownikiem o dużej powierzchni i dużymi odstępami pom-
iędzy lamelami. Podczas procesu tworzenia i produkcji, największa możliwa wielkość 
została połączona z nromami higieny, takimi jak łatwość dostępu i opcje czyszczenia. 

KTT Blizzard
TTTuuunnneeelll   mmmrrrooożżżeeennniiiaaa   ssszzzoookkkooowwweeegggooo   zzzeee   ssstttooojjjąąącccyyymmmiii   pppaaarrrooowwwnnniiikkkaaammmiii   (((---111888°°°CCC///---333888°°°CCC)))

OOOPPPIIISSS   SSSYYYSSSTTTEEEMMMUUU

Przelotowy system mrożenia szokowego 

Stojący parownik o dużej wydajności do mrożenia szokowego 

Obwód chłodzenia zgodny z rygorystycznymi standardami STEK 

Komputerowy system sterowania KKKOOOMMMAAA   KKKCCCooonnntttrrrooolll 

Zdalny mmmooonnniiitttooorrriiinnnggg

•
•
•
•
•

WWWYYYPPPOOOSSSAAAŻŻŻEEENNNIIIEEE

Izolacja 12/16 cm PU 

Masywna 3 mm podstawa o kształcie wanny ze stali nierdzewnej 

System dopływu powietrza ze stali nierdzewnej 

Stal nierdzewna na zewnątrz i wewnątrz 

Ochrona przed uderzeniami za zewnątrz i wewnątrz

•
•
•
•
•

OOOPPPCCCJJJEEE

Dźwiękoszczelna obudowa NRE  

System transportu wózków KKKRRRCCC   RRRaaaccckkkCCCooommmmmmaaannndddeeerrr 

Wizualne i dźwiękowe urządzenia alarmowe 

Wbudowany w podłogę wylot dla skroplin 

Elektryczne drzwi przesuwne 

Ochronne ogrzewanie glikolem poniżej punktu zamarzania

•
•
•
•
•
•

Inteligentne zarządzanie przepływem powietrza

Scan QR code and 
view deep freeze 

cells video:



Komory do przechowywania surowców
UUUnnniiiwwweeerrrsssaaalllnnnyyy   sssyyysssttteeemmm   ppprrrzzzeeeccchhhooowwwyyywwwaaannniiiaaa   iii   ccchhhłłłooodddzzzeeennniiiaaa   (((+++222°°°CCC///+++888°°°CCC)))

Komory do przechowywania i mrożenia KKKOOOMMMAAA produkowane są z wysokiej jakości paneli 
KKKOOOMMMAAA, wbudowanych i oddanych do użytku w zakładzie klienta przez wyszkolonych 
inżynierów KKKOOOMMMAAA. Systemy mogą być zaprojektowane jako chłodnie na surowce (głównie 
klimat suchy) lub jako komory do przechowywanie śmietany (głównie klimat wilgotny), 
dzięki czemu zawsze zapewniają odpowiednie warunki, a produkty nie tracą smaku oraz 
jakości w czasie przechowywania. Opcjonalnie systemy mogą być dostarczane z 
systemem sufitowym, ścianą ciśnieniową lub ogrzewaniem.

OOOPPPIIISSS   SSSYYYSSSTTTEEEMMMUUU

Wydajne parowniki i sprężarki 

Komputerowy system sterowania KKKOOOMMMAAA   KKKCCCooonnntttrrrooolll 

Zdalny mmmooonnniiitttooorrriiinnnggg 

Dźwiękoszczelność NRE dostępna jako opcja 

Oświetlenie zgodne z normami higieny może być używane 

opcjonalnie w celu zapobiegania powstawaniu pleśni 

Wydajne, energooszczędne oświetlenie LED

•
•
•
•
•

•

Recovery®
WWWssszzzyyyssstttkkkooo,,,   ccczzzeeegggooo   pppoootttrrrzzzeeebbbuuujjjeee   nnnooowwwoooccczzzeeesssnnnaaa   pppiiieeekkkaaarrrnnniiiaaa   (((---222000°°°CCC///+++111555°°°CCC)))

Systemy   KKKOOOMMMAAA   RRReeecccooovvveeerrryyy® gwarantują trwałość produktu, zapewniając czas kondensacji i 
garowania, przy odpowiedniej wilgotności. KKKOOOMMMAAA   RRReeecccooovvveeerrryyy® zapewnia możliwość 
poruszania się po każdej krzywej, dzięki czemu odpowiada wymaganiom produktu.

OOOPPPIIISSS   SSSYYYSSSTTTEEEMMMUUU

Aktywna wilgotność 

Wydajne parowniki i sprężarki 

Obieg chłodzenia zgodny z rygorystycznymi normami dotyczącymi szczelności 
Specjalny system dopływu powietrza, zapobiegający odwadnianiu 

Zasada wewnętrznego parowania (brak zewnętrznego urządzenia)

Komputerowy system sterowania KKKOOOMMMAAA   KKKCCCooonnntttrrrooolll   z funkcją programowania tygodniowego

Zdalny mmmooonnniiitttooorrriiinnnggg 
Wydajne, energooszczędne oświetlenie LED 
Opcjonalne opóźnione garowanie (-20℃/+20℃)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Komora   KKKOOOMMMAAA   RRReeecccooovvveeerrryyy® zapewnia możliwość garowania, 

zależnie od kolejności programowania, przez bardzo długi czas, 

zmiennie, zależnie od potrzeb punktów sprzedaży. Duża 

powierzchnia parownika, zarządzanie przepływem powietrza dz-

ięki podwieszanym sufitom i ścianie ciśnieniowej ze stali 

nierdzewnej, sterowanie komputerowe KKKOOOMMMAAA   KKKCCCooonnntttrrrooolll, ak-

tywne nawilżanie zgodne z zasadą odparowywania oraz 

perfekcyjnie zaprojektowana moc chłodzenia,, zapewniają 

doskonałą powtarzalność, połysk, kolor, kruchą skórkę, a także 

zapach i smak - w każdym momencie, każdego dnia.

Są to niezrównane cechy produktów KKKOOOMMMAAA   RRReeecccooovvveeerrryyy®,

które spodobają się Klientom.

Dzięki odpowiedniej mocy chłodzenia, delikatnemu sterowaniu 

przepływem powietrza i opcji odszraniania parownika, kiedy to 

konieczne, każdy system RRReeecccooovvveeerrryyy® może być używany również

jako komora do przechowywania głęboko mrożonych wyrobów

cukierniczych.

Ochrona przed warunkami 
atmosferycznymi

Scan QR code and 
view raw material 

storage units video:



Automatyczna komora do kondycjonowania
CCCDDDSSS   SSSuuunnnRRRiiissseeerrr:::   KKKooonnndddyyycccjjjooonnnooowwwaaannniiieee   ccciiiaaasssttt   (((---222000°°°CCC///+++333555°°°CCC)))

Kluczowe znaczenie dla wysokiej jakości produktów z komory CCCDDDSSS   SSSuuunnnRRRiiissseeerrr mają kon-
strukcja i techniczne elementy systemu.  Poza typową potężną konstrukcją KOMA należy 
zwrócić uwagę na następujące cechy techniczne: parownik zapewniający ochronę przed 
kwasami,  nawilżanie (higieniczne, wyjmowane do czyszczenia) do kontroli wilgotności 
w komorze, w całym systemie, szerokie uszczelnienie drzwi KOMA, zapobiegające 
powstawaniu pleśni, tylna ściana ze stali nierdzewnej, zapewniające równomierne roz-
przestrzenianie powietrza w celu wyeliminowania zabrudzeń i wysychania produktów.

OOOPPPIIISSS   SSSYYYSSSTTTEEEMMMUUU

Oddzielne wentylatory promieniowe o regulowanej prędkości 
Komputerowy system sterowania KKKOOOMMMAAA   KKKCCCooonnntttrrrooolll    

Zdalny mmmooonnniiitttooorrriiinnnggg 

Wewnętrzny system parowania (brak zewnętrznego urządzenia)

Parownik na całej długości komory, z powłoką ochronną 

Specjalny parownik do bardzo dużych powierzchni o dużej przepustowości powietrza

Wydajne i energooszczędne oświetlenie LED

•
•
•
•
•
•
•

WWWYYYPPPOOOSSSAAAŻŻŻEEENNNIIIEEE

Izolacja 8/12 cm PU  

Masywna 3 mm podstawa o kształcie wanny ze stali nierdzewnej

Możliwa do zdjęcia i regulowana ściana ciśnieniowa ze stali nier-

dzewnej 

Wnętrze ze stali nierdzewnej 

Ochrona przed uderzeniami wewnątrz i panel kontrolny w 

drzwiach

•
•
•

•
•

OOOPPPCCCJJJEEE

Dźwiękoszczelna obudowa NRE  

Oddzielny kondensator 

Ochrona przeciw uderzeniami na zewnątrz 

Rejestry glikolu oszczędzają koszty na energię elektryczną

Przedłużony próg drzwi

•
•
•
•
•

Nawilżanie

Garownia
CCCAAA:::   GGGaaarrrooowwwnnniiiaaa   zzz   ooopppcccjjjąąą   nnneeeuuutttrrraaallliiizzzaaacccjjjiii   ccchhhłłłooodddzzzeeennniiiaaa   llluuubbb   bbbeeezzz

Komora KKKOOOMMMAAA   CCCAAA   zapewnia wymaganą temperaturę i wilgotność powietrza dzięki systemowi nawilżania z regulacją 
temperatury.  Tylko w tej komorze pieczywo ma szansę odpowiednio garować. Kontr-chłodzenie oznacza, że temperatura 
otoczenia jest neutralizowana. Przykład: w temperaturze otoczenia +40°C, żądaną temperaturę w CCCAAA +30°C osiąga się 
dzięki neutralizacji chłodzenia. Neutralizacja chłodzenia pozwala systemowi kontroli nie tylko na podgrzanie 
temperatury, ale również można ją dokładnie wyrównać. W zależności od mocy chłodzenia można również 
wybrać fazę chłodzenia. Opcjonalna jednostka podgrzewania wody umożliwia znaczne oszczędności energii.

OOOPPPIIISSS   SSSYYYSSSTTTEEEMMMUUU

Komputerowy system sterowania   KKKOOOMMMAAA   KKKCCCooonnntttrrrooolll 

Zdalny mmmooonnniiitttooorrriiinnnggg 

Wnętrze ze stali nierdzewnej 

Wydajne i energooszczędne oświetlenie LED 

Możliwa do usunięcia i regulowana ściana doprowadzająca powietrze ze stali nierdzewnej

•
•
•
•
•

Scan QR code and view 
conditioning area video:

Ochrona przed uderzeniem

Scan QR code and 
view fully automatic 

conditioning unit video:

BBBeeezzz   nnneeeuuutttrrraaallliiizzzaaacccjjjiii   ccchhhłłłooodddzzzeeennniiiaaa

Elementy takie jak w przypadku 

automatycznej komory do kondycjonow-

ania CCCDDDSSS   SSSuuunnnRRRiiissseeerrr (bez parownika, 

kondensatora). Zastosowanie: kondyc-

jonowanie otwartych produktów pow-

yżej temperatury zewnętrznej (kontrola 

tylko poprzez włączenie lub wyłączenie 

ogrzewania i nawilżania (+30°C/+35°C).

SSSłłłaaabbbaaa   nnneeeuuutttrrraaallliiizzzaaacccjjjaaa   ccchhhłłłooodddzzzeeennniiiaaa

Elementy takie jak w przypadku auto-

matycznej komory do kondycjonowania 

CCCDDDSSS   SSSuuunnnRRRiiissseeerrr (z mniejszą wydajnością 

chłodzenia - mały parownik, kondens-

ator). Zastosowanie: kondycjonowanie 

otwartych produktów z opcją neutral-

izacji chłodzenia (zwykle +20°C/+35°C).

MMMooocccnnnaaa   nnneeeuuutttrrraaallliiizzzaaacccjjjaaa   ccchhhłłłooodddzzzeeennniiiaaa

Elementy takie jak w przypadku auto-

matycznej komory do kondycjonowania 

CCCDDDSSS   SSSuuunnnRRRiiissseeerrr (z większą wydajnością 

chłodzenia). Zastosowanie: kondycjonow-

anie otwartych produktów z opcją neut-

ralizacji chłodzenia (zwykle +5°C/+35°C).



Jednostki łączone
IIIdddeeeaaalllnnneee   ppplllaaannnooowwwaaannniiieee   ---   nnnooowwwoooccczzzeeesssnnneee   jjjeeedddnnnooossstttkkkiii   łłłąąąccczzzooonnneee

Obecnie, w dziedzinie procesów produkcyjnych, wymagania stawiane w stosunku do 
systemów chłodzenia są bardzo wysokie. Planowanie chłodzenia musi być dostosow-
ane do procesu produkcji. Kombinacje KKKOOOMMMAAA, które oferują przestrzenie o różnych za-
kresach temperatur w bloku jednostkowym, stawiają wysokie wymagania pra-
cownikom serwisu, kierownikom projektów oraz zespołom instalacyjnym, a także 
wymagają dokładności w planowaniu i wdrażaniu.

IIIdddeeeaaalllnnneee   wwwyyykkkooorrrzzzyyyssstttaaannniiieee   ppprrrzzzeeessstttrrrzzzeeennniii,,,   dddooossstttooosssooowwwaaannneee   dddooo   pppoootttrrrzzzeeebbb   KKKllliiieeennntttaaa

Dzięki tunelowi mroźniczemu KKKOOOMMMAAA   PPPrrrzzzeeemmmyyysssłłłooowwwaaa   MMMrrroooźźźnnniiiaaa   SSSzzzoookkkooowwwaaa

(-18°C/-38°C), produkty wprowadzane są do kkkooommmooorrryyy   dddooo   ppprrrzzzeeeccchhhooowwwyyywwwaaannniiiaaa   

ppprrroooddduuukkktttóóówww   gggłłłęęębbboookkkooo   mmmrrrooożżżooonnnyyyccchhh (-18°C/-28°C), a stamtąd do auto-

matycznej komory kondycjonowania CCCDDDSSS   SSSuuunnnRRRiiissseeerrr (-20°C/ 

+35°C) lub komory RRReeecccooovvveeerrryyy   ///   (((SSSlllooowww)))   RRReeecccooovvveeerrryyy  (-20°C/+20°C). 

W łączonych komorach KKKOOOMMMAAA zapewniony jest również 

standardowy zakres chłodzenia (+2°C/+8°C). 

PPPooommmooożżżeeemmmyyy   www   kkkwwweeessstttiiiiii   ppprrrooojjjeeekkktttuuu   iii   dddooossstttaaarrrccczzzyyymmmyyy   iiinnndddyyywwwiiiddduuuaaalllnnneee   rrrooozzzwwwiiiąąązzzaaannniiiaaa

Nasi specjaliści przeanalizują istniejące procesy produkcyjne i 

zaproponują rozwiązania chłodzące, dostosowane do po-

trzeb. Ochronne systemy grzewcze, które działają neutralnie 

w kwestii energii, poprzez ciepło utracone przez jednostki 

chłodzące, wymienniki ciepła w maszynach chłodniczych,

centralizacja agregatów chłodniczych, instalowanie 

kondensatorów na dachu i poziom ciśnienia dźwięku - to 

tylko niektóre z tematów, które muszą być uwzględnione 

przy planowaniu systemu chłodzenia.

Porozmawiaj z nami

Mrożenie szokowe, przechowywanie, 
kondycjonowanie

Scan QR code and 
view combination 

cells video:



Monitoring
KKKooorrrzzzyyyśśśccciii   dddoootttyyyccczzząąąccceee   jjjaaakkkooośśśccciii   iii   kkkooossszzztttóóówww

Części zamienne
OOOrrryyygggiiinnnaaalllnnneee   ccczzzęęęśśśccciii   KKKOOOMMMAAA   dddooossstttęęępppnnneee   oooddd   rrręęękkkiii

Co oznacza monitoring 24/7?

• Nasi pracownicy kontrolują Twój sprzęt w dzień i w

nocy: kontrola jakośi 24/7 !

• Zminimalizowane ryzyko strat i przestojów

produkcyjnych

• Dzięki szybkiej interwencji zapewniona jest jakość

produktu

•K iedy pojawia się zagrożenie (np. otwarte drzwi) nasi

pracownicy szybko zareagują, aby zapobiec utracie

produktów i dodatkowym kosztom.

•Po moc w zarządzaniu systemami i pomoc ekspertów w

zakresie garowania i optymalizacji zużycia energii. 

Pracownicy naszego serwisu doradzą w kwestii wyboru i

dostawy oryginalnych części zamiennych KKKOOOMMMAAA. KKKOOOMMMAAA

dysponuje dużym magazynem części, które szybko 

pomogą w razie awarii.

Nasze usługi obejmują także doradztwo i dostawę rekomen-

dowanych części zamiennych na własny magazyn klienta.

Zwiększa to niezawodność firmy i zapobiega niepotrzebnym

kosztom i stracie czasu w nagłych przypadkach.

Kontrakt KKKOOOMMMAAA JB gwarantuje niezbędną coroczną kon-

serwację urządzeń. Specjaliści firmy KKKOOOMMMAAA dbają o to, by 

urządzenia pozostawały w najlepszym stanie i spełniały 

wymogi prawne.

W przypadku kompleksowej umowy serwisowej za-

pewniona jest optymalna kontrola kosztów. Opłaty i 

godziny pracy inżynierów są pokryte za cały rok. Przy 

wyborze umowy serwisowej klienci otrzymują także 

atrakcyjne zniżki na części zamienne i materiały.

Nasz serwis
OOObbbsssłłłuuugggaaa   ppprrreeewwweeennncccyyyjjjnnnaaa   llluuubbb   kkkooommmpppllleeekkksssooowwwaaa

EEEkkkrrraaannn   dddoootttyyykkkooowwwyyy   ---   nnnooowwwyyy   wwwiiieeelllooofffuuunnnkkkcccyyyjjjnnnyyy   sssyyysssttteeemmm   sssttteeerrrooowwwaaannniiiaaa   KKKOOOMMMAAA

Nasze oprogramowanie oferuje szereg opcji rejestracji krzywych

temperatury i analizy danych. Forma graficzna lub tabelaryczna

i rejestracja temperatury spełniają wymogi ustawowe 

(dokumentacja HACCP i wymogi związane z zachowaniem zapisu).

System sterowania może być obsługiwany bezpośrednio z 

systemem lub pośrednio za pomocą smartfonu, tabletu lub 

oddzielnego komputera. Jeden lub wiele systemów sterowania, 

połączenie z istniejącym systemem - wszystko jest możliwe.

Oprogramowanie
PPPrrrzzzeeekkkooonnnaaajjj   sssiiięęę   ooo   nnnaaassszzzyyyccchhh   nnnaaajjjnnnooowwwoooccczzzeeeśśśnnniiieeejjjssszzzyyyccchhh   sssyyysssttteeemmmaaaccchhh   sssttteeerrrooowwwaaannniiiaaa

W 2006 roku KKKOOOMMMAAA otrzymała zasłużone nagrody za nowo 

opracowany system sterowania Sunriser z ekranem 

dotykowym AT (Advanced Technology), ustanawiając w ten 

sposób standardy dotyczące systemów chłodzenia. Jak 

wiadomo, stanie w miejscu oznacza cofanie się, dlatego 

systemy sterowania były nieustannie ulepszane.

W 2012 roku KKKOOOMMMAAA zdecydowała się na modernizację 

sprawdzonego systemu Sunriser, ponieważ osiągnął on swo-

je granice jako system AT. Nowy komputerowy system 

sterowania KKKOOOMMMAAA   KKKCCCooonnntttrrrooolll został opracowany przez dział 

zajmujący się sprzętem i oprogramowaniem i będzie stale 

rozwijany, aby sprostać wymaganiom klientów.
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KOMA KTI B.V.
Energieweg 2
6045 JE  Roermond
Netherlands
Tel.: +31 (0) 475 / 47 47 00
E-mail: info@koma.com
www.koma.com

KOMA Kältekonditionierungstechniken
Gladbacher Straße 69
52525 Heinsberg-Dremmen 
Germany
Tel.: +49 (0) 2452 / 965-0
E-mail: de-info@koma.com
www.koma.com / www.koma-deutschland.de

ELBOMA S.A.
Boîte Postale 449
59474 Seclin Cedex
France
Tel.: +33 (0) 3 / 20901023
E-mail: elboma@elboma-koma.com
www.elboma-koma.com

KOMA JAPAN Co., Ltd.
8-9-8, Nishikamata, Ota-ku
144-0051 Tokyo
Japan
Tel.: +81 (0) 3 / 57102701
E-mail: k-nishijima@komajapan.co.jp
www.komajapan.co.jp

KOMA Middle East FZCO
LOB 16 office 612, Jebel Ali Free Zone
P.O. Box 18411
Dubai
United Arab Emirates
Tel.: +971 4 / 8873334
E-mail: info@koma.ae
www.koma.com

KOMA N.V.
Boslaan 3
8300 Knokke-Heist 
Belgium
Tel.: +32 (0) 2 / 6601680
E-mail: be-info@koma.com
www.koma.com

BEDA KOMA S.r.l.
Via Zamenhof 110
36100 Vicenza
Italy
Tel.: +39 (0) 444 / 913110
E-mail: info@bedakoma.it
www.koma.it

ELKOMA S.A.
Calle Motors 149 - Nave 5
08038 Barcelona
Spain
Tel.: +34 (0) 932 / 232900
E-mail: elkoma@elkoma.com
www.elkoma.com

KOMA Conservation Systems U.K. Ltd.
60 Goswell Road 
EC1 M7AD London 
United Kingdom
Tel.: +44 (0) 7704 / 889642
E-mail: kent.s@btinternet.com
www.koma.com
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