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Dry Ice
AT 200-P

Ates, kurulduğu günden beri müşteri

memnuniyetini ön planda tutan ve bunda başarılı

olmuş, tanınan, güvenilir bir markadır. Yüksek

kaliteli ürünlerimiz, uygun fiyatlarımız ile Ates olarak

yurt içinde ve yurt dışında, sizinle iş ilişkilerimizi

geliştirmeyi amaçlıyoruz. Bizim için her şeyden önce

ürün kalitesi, satış sonrası hizmet ve koşulsuz

müşteri memnuniyeti önem arz etmektedir.



ATES GROUP, KURUBUZ ÜRETİM MAKİNESİ;

Dry Ice
AT 200 Pellets Seri
Dry - İce AT 200 P çok kolay kullanımı, kısa sürelerde yüksek kapasite özellikleri ile donatılmış son
teknoloji kuru buz makinesi sunar.

Dry - İce AT 200 P ilk çalışmadan kısa bir süre sonrasında yüksek kaliteli Kuru Buz granülleri üretir.
Hızlı üretimi ve kısa sürede devreye girmesini sağlayan kapalı oda teknolojisi ile güvence altına
alınmıştır. Kalıp plakalarının otomatik olarak değiştirilmesi set- up süresini azaltır, aynı zamanda
arıza kaynağını ortadan kaldırır ve CO2 kaybını minimuma indirir.

Dry - İce AT 200 P kolay ve akıllı kontrol için optimize edilmiş 12,1 "renkli dokunmatik ekranı içeren
endüstriyel PC kontrollerindeki en son teknik gelişmeler üzerine kurulmuştur.

Dry - İce AT 200 P, piyasadaki mevcut ürünlerle karşılaştırıldığında çok sayıda teknik özellik
barındırır. Isı eşanjörü, süblimasyon işlemi sırasında enerjinin boşa gitmesini en aza indirmek için
kullanılır. Hidrolik ünite de, daha yüksek performans için mantık bileşenlerini kullanır. Makine
parçaları nem içermeyen bir muhafaza ile korunur ve bu da ses seviyesini minimuma indirir.
Ayrıca, şirketinizin denetim sisteminde kolay uyum için hazırlanmıştır. Basit bir uzaktan bağlantı
düğmesi veya BUS / Ethernet bağlantısı ile daha etkin bir çözüm sunar.

Dry - İce AT 200 P LAN'inize veya İnternet'inize bağlıysa, ekranın tamamı dünyanın herhangi bir
yerindeki seçtiğiniz bilgisayar masaüstüne aktarılabilir.



ATES GROUP, KURUBUZ ÜRETİM MAKİNESİ;

Dry Ice AT 120-P
Kullanım Özelikleri
 Gıda Endüstrisi için onaylanan paslanmaz çelik çerçeve

 Hızlı üretim

 Enerji tasarrufu

 Kısa sürede set-up

 Yüksek performans

 Devreye alma süresi 3 dakika

 Nem içermeyen muhafaza

 12’’ dokunmatik ekrandan kumanda SEIMENS

 Komple elektronik aksam ve şalt malzemesi SEIMENS

 Kapasite 200 kg / saat

 PLC kontrol sistemi / SEIMENS

 Ekran menüsü Almanca, İngilizce, Türkçe olacaktır.

 Dokunmatik ekrandan kumanda edilecektir.

 Isıtıcılar SSR SEIMENS ile kumanda edilmektedir.

 İstenilen ürün miktarı kilogram girilerek o kadar ürün alınabilmektedir.

 Makine, motor ve elektrikli cihazların çalışma sırasında çıkardığı gürültü min. İndirilmiştir.

 Kullanıcı güvenliği açısından gerekli yerlere acil stop ve emniyet şalterleri



DRY – ICE AT120-P
GARANTİ VE YEDEK PARÇA

 2 yıl boyunca  yurtiçi ve yurtdışı onarım hizmetleri (işçilik 

dahil) firmamız tarafından üzretsiz yapılacaktır.

 Ayrıca 10 (on) yıl süre ile ücretli servis ve yedek parça 

garantisini sağlayacağımızı kabul ve taahhüt ediyoruz.

 Kullanım hataları ve şebeke voltajı, gaz kalitesi 

kusurlarından kaynaklı arızalar garanti kapsamı 

dışındadır.
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Dry Ice AT120 –P  Modelimizi Tercih Edenler
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