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ALFA LAVAL ESITTELEE TUORETUOTTEIDEN, KUTEN HEDELMIEN JA VIHANNESTEN, 
SÄILYTYKSEEN ILMAA LÄPI PUHALTAVAN JÄÄHDYTTIMEN 
 
Alfa Laval laajentaa Optigo-valikoimaansa uudella Alfa Laval Optigo CCB -mallilla, joka on 
erityisesti hedelmien ja vihannesten sekä kukkien, kukkasipulien, tuoreen lihan ja kalan 
säilytykseen suunniteltu ilmaa patterin läpi puhaltava jäähdytin. Optigo CCB:stä on saatavana 
yli 60 modulaarista versiota, jotka soveltuvat käytettäväksi myös CO2-kylmäaineiden kanssa. 
Optigo CCB:llä tuotteen kuivuminen on erittäin vähäistä ja ilma jakautuu tasaisemmin 
tuoreuden takaamiseksi. 
 
Ilmaa imeviin jäähdyttimiin verrattuna sopii Alfa Laval Optigon ainutlaatuinen ilmaa läpi puhaltava 
toimintatapa erityisesti tuoretuotteiden säilytykseen tasaisemman ilman jakautumisen, suuremman 
suhteellisen kosteuden ja vähäisemmän tuotteen kuivumisen ansiosta. 
 
Edut lyhyesti: 
 

– Laaja modulaarinen valikoima: jopa 60 mallia (20 perusmallia) 
 

– Sopii CO2-kylmäaineille: vastaa tulevaisuuden tarpeisiin 
 

– Moottori AC (vakio) tai EC (optio)  
 

– Kattava uusi 300 mm:n, puhaltimien valikoima  
 

– Helppo kuljettaa ja asentaa (kaikki jäähdyttimet pakataan kestäviin puulaatikoihin 
kuljetusvaurioiden estämiseksi) 

 
– Korroosion kestävä epoksipinnoitettu kuorirakenne 

 
– Saranoitu tippuvesiallas ja sivupaneelit puhdistamisen helpottamiseksi 

 
– Yhteensopiva kaikkien Alfa Laval Optigo -ratkaisujen kanssa 

 
Optigo CCB:n lanseerauksen myötä Alfa Lavalin Optigo-mallisto pystyy nyt hoitamaan kaikki kaupan 
kylmän tarpeet tuottaen suuremman ja tehokkaamman jäähdytyskapasiteetin pienemmällä 
virrankulutuksella kylmä- ja pakastehuoneissasupermarketeissa, ravintoloissa ja 
ruokatavarakaupoissa. 
 
Alfa Lavalin maailmanlaajuiset myyntikanavat varmistavat nopean ja luotettavan tuotetuen ja 
laitehuollon sekä kattavan ja nopean varaosapalvelun. 
 
Tietoja Alfa Lavalista 
 
Alfa Laval on johtava maailmanlaajuinen erikoistuotteiden ja suunnitteluratkaisujen toimittaja. Ratkaisut 
perustuvat Alfa Lavalin keskeisiin lämmönsiirto-, erotus- ja nesteenkäsittelytekniikoihin. 
 
Alfa Lavalin laitteet, järjestelmät ja palvelut on suunniteltu auttamaan asiakkaitamme 
prosessien optimoinnissa. Ratkaisujen avulla voidaan lämmittää, jäähdyttää, erottaa ja kuljettaa 
elintarvike- ja juomateollisuuden sekä kemian-, petrokemian-, lääke-, tärkkelys-, sokeri- ja etanoliteollisuuden 
tuotteita. 
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Alfa Lavalin tuotteita käytetään myös voimalaitoksissa, laivoissa, konetekniikassa, 
kaivosteollisuudessa ja jätevesien käsittelyssä. Tämän lisäksi niitä käytetään hyvinvointi-, ilmasto- ja 
jäähdytyssovelluksissa. 
 
Alfa Lavalin maailmanlaajuinen organisaatio tekee tiivistä yhteistyötä asiakkaiden kanssa miltei 100 maassa 
auttaen heitä säilyttämään kilpailukyvyn maailman markkinoilla. 
 
www.alfalaval.fi 
 
 
Jos haluat lisätietoja, ota yhteyttä: 
 
Antti Salonen, Kylmätekniikka 
Alfa Laval Nordic Oy 
Puhelin: 040 533 2834 
antti.salonen@alfalaval.com 
  
 
Petter Carlberg, Kylmätekniikka 
Alfa Laval Nordic Oy 
Puhelin: 040 834 1747 
petter.carlberg@alfalaval.com 
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