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CHUỖI CUNG ỨNG LẠNH HOÀN HẢO

CHO VẬN CHUYỂN SẢN PHẨM LẠNH VÀ ĐÔNG LẠNH 
Hệ thống Siber - Hệ thống làm lạnh trong quá trình vận chuyển bằng tuyết khô



Làm lạnh trong suốt quá trình vận  
chuyển với hệ thống Siber

  Hệ thống Siber cải tiến giúp đảm bảo 
nhiệt độ bảo quản cho các sản phẩm lạnh 
và sản phẩm đông lạnh trong thời gian vận 
chuyển hơn 24h. Với khái niệm mới, bạn 
chắc chắn có một chuỗi cung ứng lạnh 
hoàn hảo trong suốt quá trình vận chuyển 
các hàng hóa dễ hư hỏng của mình.
     
  Thậm chí là những sản phẩm tươi dễ thối 

ohỏng được giữ ở nhiệt độ từ 0-4 C trong khi 
các sản phẩm đông lạnh được giữ ở nhiệt 

0độ dưới -18 C.

  Hệ thống Siber đảm bảo duy trì chuỗi 
cung ứng lạnh kín, truy xuất nguồn gốc và 
tuân thủ các quy định thực phẩm và những 
yêu cầu HACCP của Châu Âu như quy định 
(EC) 178/2002 và quy định (EC) 852/2004

            Bộ phận điều khiển bơm Co2

·  Lượng tuyết bơm vào được tính toán một 

cách tự động bằng bộ phận điều khiển bơm. 

Điều này phụ thuộc vào thể tích buồng chứa, 

thời gian vận chuyển và sự khác nhau giữa 

nhiệt độ sản phẩm và nhiệt độ xung quanh. 

·  Như một lựa chọn, hệ thống Siber có thể 

đươc trang bị máy ghi dữ liệu theo dõi tất cả 

các dữ liệu liên quan để kiểm soát nhiệt độ- 

như việc bơm CO , việc đóng mở cửa và ổn 2

định nhiệt độ bên trong- tuân thủ các  quy 

định về thực phẩm/ HACCP

                       Bộ phận bơm
·   Cung cấp CO  lỏng2

·   Tạo ra tuyết đá khô bằng cách giảm áp 
suất và bơm vào khoang chứa

·   Một thiết bị bảo vệ điện từ ngăn cản mọi 
quá trình bơm diễn ra trước khi bộ phận 
bơm được kết nối

·    Việc bơm chỉ mất một chút thời gian

            Bộ phận điều khiển bơm Co2

· Lượng tuyết bơm vào được tính toán một 
cách tự động bằng bộ phận điều khiển bơm. 
Điều này phụ thuộc vào thể tích buồng chứa, 
thời gian vận chuyển và sự khác nhau giữa 
nhiệt độ sản phẩm và nhiệt độ xung quanh. 

· Như một lựa chọn, hệ thống Siber có thể 
đươc trang bị máy ghi dữ liệu theo dõi tất cả 
các dữ liệu liên quan để kiểm soát nhiệt độ- 
như việc bơm CO , việc đóng mở cửa và ổn 2

định nhiệt độ bên trong- tuân thủ các  quy 
định về thực phẩm/ HACCP



·    Thực phẩm được chất lên buồng chứa có 

bánh lăn trong kho lạnh

·    Người vận hành kết nối bộ phận bơm với 

khoang chứa tuyết CO  rồi khởi động bơm CO  2 2

bằng cách ấn nút.

·      Bơm sẽ tự động nạp đầy ngăn chứa với lượng 

t u y ế t  CO t h e o  y ê u  c ầ u  c h o  l à m  l ạ n h2  

·     Trong suốt quá trình bơm, khí CO  tạo ra được 2

tách ra hoàn toàn

·       Cuối quá trình, bơm tự động tắt 

·    Người vận hành đóng buồng chứa, những 

buồng chứa này sãn sàng được vẫn chuyển đi 

·     Hàng hóa trong các buồng chứa này có thể 

bốc rỡ trực tiếp lên các giá lạnh trong cửa hàng 

tiện lợi, siêu thị mà chuỗi cung ứng lạnh không 

bị ngừng 

Quy trình làm việc

   Những tủ đựng hàng giữ nhiệt có thể di chuyển này từ đối tác OLIVO của chúng tôi, tuân thủ các 

quy đinh pháp luật của Châu Âu, duy trì nhiệt độ của thực phẩm tươi và  thực phẩm đông lạnh 

trong suốt quá trình vận chuyển

   Loạt tủ chứa hàng, với sức chứa 30-1300 l, đã được thiết kế đặc biệt để đáp ứng các yêu cầu của 

bạn, đem đến một giải pháp vận chuyển đơn giản và hiệu quả trong môi trường nhiệt độ được 

kiểm soát.

Tủ đựng hàng OLIVO  
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