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Sistem bileşenleri

Değişiklikler, işlevsellik
Buharın enerji miktarı yüksektir ve en uygun şekilde meyve 
hazırlama, reçel, sebze ve sos üretimi için prosesin gerekli 
hassasiyeti yeterli şekilde ayarlanamamaktadır. Ayrıca buhar, 
çift dış yüzeyin ve karıştırıcının ısıtılması için kullanıldığında 
ürünün kenardan yanmasının önlenmesi güçleşir. Temizlerken 
temizlenmesi çok güçtür ve sürekli daha yüksek temizleme 
maliyetlerine yol açar. Ayrıca yoğuşma suyu enerji geri kazanı-
mı için kullanılamaz veya büyük külfetle kullanılabilir.

Sıcak ve soğuk su sistemi veya sıcak su modülü bir tampon 
kabına (genleşme kabı) sahiptir, tüm sıcak su sistemi buradan 
suyla doldurulur. Bir pompa üzerinden pompa kabının içeriği 
bir ısı eşanjörüyle sevk edilir, burada proses kabı için olan 
buhar ve soğutma suyu regülasyonuyla hassas ileri akış 
sıcaklığının ayarı yapılır. Proses kabının ve karıştırıcının ısıtılma-
sından sonra su, tampon haznesine geri sevk edilir. Aynı durum 
sistemin şebeke suyuyla, soğuk suyla veya mevcut soğutma 
sistemiyle ayarlandığı soğutma prosesleri için geçerlidir.

Sıcak ve soğuk su sisteminin avantajları
–  Sıcak suyun geri akışı / Soğuk su sistemde kalır. Sadece 

nominal değer sıcaklığına olan enerji farkı gönderilir.
–  Hassas proses uygulaması ve yüzey sıcaklıklarına uyulması 

yüksek ürün kalitesi ve mümkün olan en üst düzey ürün 
yanması ve temizleme maliyeti azalması sağlar.

–  Sıcaklığın korunarak sevk edilmesi (buhar yoğunlaşmaları 
olmaz) ve bununla birlikte azaltılmış değişken yükler sayesin-
de proses kabının ve karıştırıcının kullanım ömrünün uzaması.

Sıcak ve soğuk su sistemi

Sıcak ve soğuk su sistemlerinin ve sıcak su modüllerinin 
kullanılması enerji verimliliği ve proses sistemlerinin kullanım 
ömrü bakımından büyük bir kazançtır. Ayrıca ısıtma maddesi 
olarak doğrudan buhar kullanımına göre daha iyi bir proses 
uygulaması sunar. Bunun yanı sıra sıcak ve soğuk su sistemleri 
özellikle yatay karıştırıcılar için gıda maddesi üretiminde üstün 
ürün kalitesi ve parça boyutunun korunması açısından en 
uygun koşulları sunar.


