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Eksport od 1956 roku
R ozwój dzięki innowacjom
Innowacyjne systemy chłodzenia firmy K OMA 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 K OMA 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 K OMA .

Nieustannie pracujemy nad udoskonaleniem konstrukcji
naszych systemów. W tym celu mamy niezależny dział rozwoju
z centrum technicznym, zajmujący się testowaniem nowych
rozwiązań przed wprowadzeniem ich na rynek. Nasi klienci
oczekują najwyższych standardów w kwestii jakości usług
K OMA . Naszym zamiarem jest zaspokojenie tych wymagań
każdego dnia, abyśmy mogli wspólnie osiągnąć sukces.
Systemy i instalacje KOMA używane są na całym świecie - na
każdym kontynencie. Wraz z hasłem “Świat to nasze miejsce
pracy” czekamy na przyszłość z całkowitą pewnością siebie.

Otwarcie w 1938 roku
K OMA - Koeltechnische Onderneming Mathieu Aarts
K OMA 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 czynnikami sprawia, że wszystkie systemy K OMA zapewniają
zrównoważone warunki chłodzenia i garowania, zarówno dla ryb,
mięsa, owoców, warzyw, pizzy, leków, sera, produktów gastronomicznych czy piekarniczych. K OMA oferuje rozwiązania
dostosowane do wszystkich wyżej wymienionych produktów.
Podobny sposób myślenia, inspirowanie i zorientowanie na
Klienta to motto firmy K OMA od momentu powstania.

O ddziały na całym świecie
K OMA 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.

Znamy się na chłodzeniu
KOMA - ogólnoświatowy partner
W świecie produkcji żywności wszystko opiera się na smaku.
KOMA 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?
KOMA nieustannie poszukuje innowacji. Sam sukces nie jest
dla nas wystarczający. Chcemy również odgrywać wiodącą rolę
w technologii przechowywania.

Systemy kabinetowe
Chłodzenie, mrożenie szokowe, przechowywanie, garowanie
Systemy chłodzenia K OMA - nazwa mówi wszystko. System
chłodzenia o dużej mocy, odpowiednia temperatura dla produktu,
nowoczesne systemy zarządzania przepływem powietrza z formułą
TLR K OMA, różne romiary, części od czołowych producentów oraz
fakt, że wszystkie systemy są zaprojektowane, zaplanowane i zainstalowane na zamówienie - to warunki zapewniające najlepszą jakość.
Kontrolujemy kluczowe warunki - temperaturę, powietrze i
wilgotność względną, dla idealnie zrównoważonego klimatu
chłodzenia i garowania. Pracujemy nad tym każdego dnia i nie zlecamy podwykonawstwa żadnego elementu. Systemy chłodzenia,
które spełniają surowe kryteria standardu STEK, urządzenia
sterujące i izolacja wysokiej jakości produkowane są w naszych
zakładach. Przestrzegamy tej zasady w kwestii serwisu i instalacji. KOMA posiada swój własny dział serwisu, który
charakteryzują wyszkoleni inżynierowie, bezproblemowa
dostawa części zamiennych oraz wewnętrzne planowanie.

Dzisiejszy świat jest online - i my nie jesteśmy wyjątkiem.
Możemy monitorować wszystkie systemy. Usterki zgłaszane
są do naszego Działu Monitorowania i niezwłocznie
przetwarzane. 24 godziny na dobę, 365 dni w roku.
Szukasz czegoś specjalnego? Wiesz, jak dokładnie powinna
wyglądać krzywa temperatury Twojego systemu? Nasz system
sterowania K OMA KControl może zrealizować Twoją koncepcję.
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.
Scan the QR code
and view the H80/20
system video:

System H80/20

K omory głębokiego mrożenia z sekcją mrożenia szokowego w różnych rozmiarach (-15°C/- 38°C)
Izolacja komory KOMA składa się z twardej pianki poliuretanowej (wolna od CFC,
pianka wysokociśnieniowa) i jest produkowana w systemie warstwowym (bez
łączonego panelu przemysłowego). Dzięki modułowej konstrukcji z dwiema klapami
na sekcję (umieszczonymi jedna nad drugą), system może zostać zoptymalizowany,
zależnie od istniejących możliwości.

O PIS SYSTEMU

S ystem H80/20

K omora głębokiego mrożenia

K omora HN

Va rioTherm

A utomatyczna komora
do garowania

SKHV

Co mbi-Select

S V HD

•
•
•
•
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K omora typu H z mroźnią szokową
Regulowany czas mrożenia szokowego
Niezwykła wytrzymałość
System sterowania komputerowego K OMA KCo ntrol
Zdalny m onitoring
Izolacja 8 cm PU
Wnętrza ze stali nierdzewnej, na zewnątrz kolor biały
(opcja: stal nierdzewna na zewnątrz)

Komora typu H zamontowana jest na regulowanych nóżkach
ze stali nierdzewnej. Wnętrze wykonane ze stali nierdzewnej.
Kąty poszczególnych szuflad są zaokrąglone. Wewnątrz znajduje się odpływ wody. Komora typu H spełnia najwyższe
standardy higieny. Poszczególne otwory wyposażone są w
ogrzewanie ramy drzwi. Podczas mrożenia szokowego, system wykorzystuje ok. 80% wydajności na sekcję mrożenia
szokowego, podczas gdy 20% wydajności zużywane jest

Zamek zatrzaskowy

Uszczelnienia drzwi

Dźwiękoszczelność NRE

na pozostałe sekcje przechowywania. Wszystkim tym zarządza
komputerowy system sterowania K OMA K Control . Obwód
chłodzenia wykonany jest z wysokiej jakości komponentów,
spełniających rygorystyczne holenderskie standardy. Zainstalowane niezależnie, półhermetyczne sprężarki, systemy parowników
i kondensatorów zapewniają odpowiednią moc chłodzenia.

Komory HN
Gotowe do podłączenia kombinacje, do 5 par drzwi na jednostkę
(+7°C/-5°C, +15°C/-5°C,-18°C/-30°C)
W dziedzinie komór głębokiego mrożenia, K O MA oferuje pełen zakres,
od głębokiego mrożenia do w pełni zautomatyzowanego garowania. Ta seria
charakteryzuje się nie tylko kompaktową konstrukcją na blachy 60 x 40 cm
oraz 60 x 80 cm (H
HN-F2 ), ale także renomowanymi, wysokimi standardami
K OMA . Komory głebokiego mrożenia wyposażone są w komputerowy
system sterowania K O M A K C o n t r ol oraz możliwość zdalnego monitorowania
K O MA , posiadają duże drzwi lub drzwiczki, zamontowane są na nóżkach.

Scan the QR code and
view the HN deep freeze
cabinet range video:
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850

1450

2050

HN-1

HN-3

HN-5

•

Panele, drzwi i urządzenia sterujące
wykonane są w fabryce KOMA.
Zapewnia to spójność usług i jakości.

850

850

HN-1C/Rec

HN-2C/Rec

1020

1330

2370

2120

• Komora HN do mrożenia szokowego,
przechowywania i garowania
Niezwykle wytrzymała
• Komputerowy system sterowania KOMA
KControl
• Zdalny monitoring

HN-F2/Rec

HN-4C/Rec

Mrożenie szokowe i przechowywanie (-18°C/-30°C)
Chłodzenie (+20°C/-5°C) lub garowanie (+7°C/-5°C)
85 x 212 x 90 cm
Drzwi: 42 x 120 cm

145 x 212 x 90 cm Drzwi:
2x 42 x 75 cm 1 x 42 x
120 cm
Głębokość wewnątrz:
60 cm

205 x 212 x 90 cm Drzwi:
4x 42 x 75 cm 1 x 42 x
120 cm

85 x 237 x 90 cm
Drzwi: 42 x 142.5 cm

85 x 237 x 90 cm
Drzwi: 2 x 42 x 75 cm

102 x 237 x 104 cm
Drzwi: 2 x 62 x 143 cm

133 x 237 x 90 cm
Drzwi:: 4 x 42 x 75 cm

Głębokość wewnątrz:
60 cm

Głębokość wewnątrz:
60 cm

Głębokość wewnątrz:
84 cm

Głębokość wewnątrz:
60 cm

Scan the QR code and view
the SDCC fully automatic
conditioning unit video:

Automatyczna komora do garowania

Scan the QR code and
view the Combi-Select
video:

Combi-Select

Sy stem kabinetowySDCC : t ypSW lub PW n a wózek (-20°C/+35°C)

Połączenie systemu VHD (-18°C/-28°C) i RKVC (-28°C/+25°C)

Gotowa do podłączenia automatyczna komora do garowania oferuje
dojrzałą technologię dużego zakresu C D S S u n R i s e r przy zajęciu
minimalnej przestrzeni. Komora zapewnia wyjątkowo dużą wydajność przy
małej objętości, co gwarantuje niezmiennie wysoką jakość produktów.

Combi-Select to odpowiedznie dodatkowe miejsce do przechowywania produktów
piekarniczych i cukierniczyc - zarówno w formie wypieczonej i bez wypieku. Dzięki
temu nie trzeba już produkować małych ilości wysokim kosztem.
1030
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2360

• Gotowy do podłączenia system SDCC Popu lair
• Ta sama technologia, co duży CDS Sun Riser
• K OMA KCo ntrol komputerowy system sterowania
• Zdalny m onitoring
• Gotowy do podłączenia do prądu - umożliwia pracę w najkrót-

2620

1000

szym czasie
• Niezwykle wytrzymały, wnętrze ze stali nierdzewnej
• Izolacja 8 cm PU, biały front (opcjonalnie ze stali nierdzewnej)
Podłoga z izolacją 4 cm, o podłużnym kształcie wanny ze stali
•
nierdzewnej
•
Dla wózków 64 x 87 x 176 cm lub 70 x 90 x 198 cm (LxWxH)

System kabinetowy SDCC, dzięki systemowi parowników,
produkowanych wyłącznie dla firmy KOMA, z różym rozstawem
żeber i zintegrowaną wanną kondensacyjną ze stali nierdzewnej, gwarantuje idealną powierzchnię parowników i zapobiega szybkiemu oblodzeniu. System posiada nad drzwiami
kondensator oddzielony od chłodziarki z filtrem przeciwpyłowym.

SDCC-SW

SDCC-PW

Wszystkie silniki wentylatora umieszczone są nad ścianą ciśnieniową
i zapewniają maksymalną równomierność przepływu. Nawilżanie
odbywa się dzięki wewnętrznej zasadzie parowania i zapewnia jednolite
rezultaty garowania, a także oszczędność energii, ponieważ woda do
odparowania ogrzewana jest tylko nieco ponad temperaturę pokojową.

System o różnych zakresach temperatury
Sekcje zmienne niezależnie od siebie
Komputerowy system sterowania KOMA KControl
Zdalny monitoring
Wyjątkowo wytrzymały
Wewnątrz ze stali nierdzewnej, na zewnątrz kolor
biały (opcjonalnie stal nierdzewna)

System KOMA CS to najlepszy wybór dla piekarni. Zapewnia
mnóstwo opcji planowania. Daje możliwość przechowania świeżo
wypieczonych wyrobów cukierniczych, bez szkody dla jakości.

2325
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Scan the QR code and
view the VHID deep
freezer cabinet video:

Komora głębokiego mrożenia

Scan the QR code and
view the RKVC cabinet
system video:

VarioTherm

VHD: K omory do przechowywania w różnych rozmiarach (-18°C/-28°C)

RKVC: System kabinetowy ze zmiennym zakresem temperatur (-28°C/+25°C)

Komora głębokiego mrożenia idealnie sprawdza się przy produkcji niewielkich ilości na
zapas. Dzięki modułowej konstrukcji (2 pary drzwi na sekcję), komora VHD może zostać
dopasowana idealnie do wymagań. Do jednego systemu można zintegrować do 5 sekcji.

System do konserwacji z systemami przechowania i mrożenia szokowego dla produktów
zapakowanych i niezapakowanych, wypieczonych i częściowo wypieczonych, mięsa, ryb i
innych delikatnych produktów spożywczych. System RKVC oferuje również możliwość
ustawienia innej temperatury dla każdej sekcji (diwe pary drzwiczek jedne nad drugimi).

1030

1030
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System może być podłączony do głównego odpływu wody, ale
standardowo wyposażony jest w wannę kondensacyjną, dzięki
czemu nie jest wymagana dodatkowa praca. Wnętrze w całości
wykonane jest ze stali nierdzewnej. Kąty poszczególnych
komór do przechowywania są zaokrąglone. System V HD
spełnia najwyższe standardy wymogów higieny.

•
•
•
•
•
•
•
•

System RK VC z różnymi zakresami temperatur
Możliwość niezależnych zmian w sekcjach
Komputerowy system sterowania KOMA KControl
Zdalny monitoring
Wyjątkowo wytrzymały
Opcjonalnie może być dostarczony z zespołem osuszania
Wewnątrz ze stali nierdzewnej, na zewnątrz kolor biały (opcjonalnie stal
nierdzewna). Odpowiedni do wózków 60 x 40 cm lub 60 x 80 cm

2325

•
•
•
•
•
•
•

Komora głębokiego mrożenia VHD do małych partii
Komputerowy system sterowania K OMA KCo ntrol
Zdalny m onitoring
Wyjątkowo wytrzymały
Izolacja 8 cm PU
Wewnątrz stal nierdzewna, na zewnątrz kolor biały (opcjonalnie stal nierdzewna).
Odpowiedni do wózków 60 x 40 cm lub 60 x 80 cm

2425
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Obwód chłodzenia wykonany jest z elementów wysokiej jakości.
Balans pomiędzy półhermetycznymi sprężarkami, systemami
parowników i kondensatorów, zapewniają idealną moc chłodzenia.
Temperatura, cykl odszraniania, oszczędność energii itp. kontrolowane są za pomocą komputerowego sterowania KOMA KControl.

Zamki zatrzaskowe

Uszczelki drzwi

Ochrona przed czynnikami
atmosferycznymi

Wysuwane blachy

Komputerowy system
sterowania

Scan the QR code and
view the SKHV cabinet
system video:

Scan the QR code and
view the SVHD cabinet
system video:

SKHV

SVHD

K omora do wyrobów cuk ierniczych SKHV: Go towa do podłączenia z systemem doprowadzenia powietrza
(-7°C/+18°C)

System kabinetowy z drzwiami (-28°C/+20°C)

Dzięki komorze SKHV, K OMA oferuje idealne rozwiązanie do przechowywania produktów
w półwypieczonych, wypieczonych lub niewypieczonych, tworząc bufor pomiędzy
sklepem a piekarnią. Wymagany suchy lub wilgotny klimat można osiągnąć dzięki
ustawieniom nowoczesnego ekranu dotykowego K OMA KCo ntrol.

Dzięki
mroźni
SVHD ,
KOMA
oferuje
idealne
rozwiązanie
do
przechowywania wyrobów cukierniczych półwypieczonych, wypieczonych lub
niewypieczonych, tworząc bufor pomiędzy sklepem i piekarnią. Standardowy
model posiada 2 pary drzwiczek i ogrzewanie ramy drzwi.
• Głębokie mrożenie:
• Recovery®:

•
•
•
•
•
•

System SKHV -2
Komputerowy system sterowania KOMA KCo ntrol
Zdalny m onitoring
Wyjątkowo wytrzymały
Wnętrze ze stali nierdzewnej
Izolacja 8 cm PU

Dzięki systemowi SKHV można zapewnić wilgotny lub suchy
klimat, zależnie od przechowywanych produktów. Zalety:
mała zajmowana przestrzeń i gniazdko 230V do podłączenia.
Korzyści są możliwe do zmierzenia: dzięki systemowi SKHV KOMA
oferuje rozwiązanie do przechowywania wyrobów cukierniczych

2425
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półwypieczonych lub wyrobów końcowych, a także
produktów niezapakowanych. Standardowy model posiada
2 pary drzwiczek. Odpowiedni do blach 60 x 60 cm lub 80 x
40 cm. Wymiary zewnętrzne 103 x 150 x 243 cm.

-18°C/-28°C
-18℃/+20℃

OPIS SYSTEMU
•
•
•
•
•
•
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SVHD 2-komorowy system mrożenia
Komputerowy system sterowania KOMA KControl
Zdalny monitoring
Różne opcje działanie
Izolacja 8 cm PU , wyjątkowo wytrzymały
Wewnątrz stal nierdzewna, na zewnątrz kolor biały

Od głębokiego mrożenia do garowania. Gotowe do podłączenia
systemy mrożenia do każdego zastosowania. Wewnątrz stal
nierdzewna. Odpływ wody wewnątrz. Kąty komór wewnątrz są
zaokrąglone.

SVHD spełnia najwyższe standardy dotyczące higieny. Kompaktowa
konstrukcja i gotowość do podłączenia sprawiają, że SVHD jest
idealnym rozwiązaniem zarówno dla producentów jk i do punktów
sprzedaży.

Monitoring
Korzyści dotyczące jakości i kosztów
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

Oprogramowanie
Przekonaj się o naszych najnowocześniejszych systemach sterowania
W 2006 roku K OMA 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 KOMA zdecydowała się na modernizację
sprawdzonego systemu Sunriser, ponieważ osiągnął on
swojego granice jako system AT. Nowy komputerowy
system sterowania KOMA KControl został opracowany przez
dział zajmujący się sprzętem i oprogramowaniem i
będzie stale rozwijany, aby sprostać wymaganiom klientów.

•Kiedy pojawia się zagrożenie (np. otwarte drzwi) nasi
pracownicy szybko zareagują, aby zapobiec utracie
produktów i dodatkowym kosztom.
•Pomoc w zarządzaniu systemami i pomoc ekspertów w
zakresie garowania i optymalizacji zużycia energii.

Nasz serwis
Obsługa prewencyjna lub kompleksowa
Kontrakt KOMA JB gwarantuje niezbędną coroczną konserwację
urządzeń. Specjaliści firmy KOMA dbają o to, by urządzenia
pozostawały w najlepszym stanie i spełniały wymogi prawne.
W przypadku kompleksowej umowy serwisowej zapewniona 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.

Części zamienne
Oryginalne części KOMA dostępne od ręki
Ekran dotykowy - nowy wielofunkcyjny system sterowania KOMA
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.

Pracownicy naszego serwisu doradzą w kwestii wyboru i
dostawy oryginalnych części zamiennych KOMA . KOMA dysponuje dużym magazynem części, któe szybko pomogą w razie
awarii.

Nasze usługi obejmują także doradztwo i dostawę
rekomendowanych części zamiennych na własny magazyn klienta. Zwiększa to niezawodność firmy i zapobiega niepotrzebnym kosztom i stracie czasu w nagłych przypadkach.

Since 1938

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

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

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

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

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

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 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 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

FLEXIBLE. SOLUTION-ORIENTED. FUTURE-PROOF.
WWW.KOMA.COM

7-Cs.nl KOMA7004

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

