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Zalety tunelu kompaktowego TK:
zz mniejszy rozmiar – tunel TK charakteryzuje się niewielkimi roz-

miarami, jednocześnie zapewniając wydajność standardowych tuneli 
IQF Unidex,

zz krótki czas instalacji – cały proces montażu tunelu odbywa się 
w  fabryce Unidex – instalacja tunelu w  zakładzie Klienta zajmuje 
naszym instalatorom jedynie 2–5 dni, 

zz mobilność – konstrukcja tunelu umożliwia bardzo łatwy transport 
oraz demontaż (tylko 2–5 dni), dzięki czemu klient ma możliwość 
łatwiej relokacji urządzenia,

zz higiena – utrzymanie czystości jest niezwykle ważne, unikalna kon-
strukcja tunelu TK umożliwia łatwe mycie i dezynfekcję.

Tunele spiralne to szeroka gama urządzeń służących do zamrażania, 
chłodzenia lub podgrzewania produktów. Każdy tunel spiralny Unidex 
projektowany jest pod indywidualne zamówienie Klienta. Dzięki temu 
Klient zyskuje urządzenie doskonale przygotowane do określonych 
wymagań i warunków pracy. Tunele spiralne stanowią wyposażenie 
zakładów produkcyjnych w przemyśle: piekarniczym, mięsnym, gar-
mażeryjnym, produkcji lodów oraz innych.

Mrożenie malin w tunelach zamrażalniczych
 – fluidyzacyjnych IQF

Proces mrożenia malin jest jednym z najtrudniejszych zadań w tu-
nelach zamrażalniczych – fluidyzacyjnych. Maliny są produktem wy-
jątkowo delikatnym i podatnym na uszkodzenia. Wymagają zatem 
zastosowania specjalnych rozwiązań, aby zamrozić je bez uszkodzeń, 
w doskonałej jakości. Jednym z kluczowych elementów jest proces 
przygotowania maliny do mrożenia.

Jego istotnym fragmentem jest transport produktu z pól do chłod-
ni. Warto zwrócić uwagę na pakowanie świeżej maliny w możliwie 

Unidex to największy polski producent tuneli zamrażalniczych
 obecny na rynku od 1992 r.

Jesteśmy rodzinną firmą z długą tradycją i 100% polskim kapi-
tałem. Produkujemy ponad 20 tuneli rocznie, przy poziomie eksportu 
wynoszącym około 70%. Oferowane przez nas najwyższej jakości 
urządzenia tworzone są przez zespół kompetentnych inżynierów w kil-
ku stale współpracujących ze sobą działach: konstrukcyjnym, badaw-
czo- rozwojowym, automatyki oraz serwisu. Podzespoły do tuneli 
powstają w naszym zakładzie produkcyjnym lub dostarczane są przez 
renomowanych i zaufanych dostawców. Dzięki współpracy z naszy-
mi Klientami i nieustannemu rozwojowi naszych produktów stwo-
rzyliśmy renomowaną markę dobrze znaną na rynku. Od początku 
działalności przywiązujemy szczególną wagę do ciągłego doskona-
lenia naszych tuneli zamrażalniczych w ścisłej współpracy z Klientami, 
dzięki czemu możemy stale pracować nad nowymi rozwiązaniami.

Tunel zamrażalniczy – fluidyzacyjny (IQF) to najpopularniejsze urzą-
dzenie do szybkiego zamrażania, wykorzystujące technologię fluidy-
zacji, dzięki której przetwarzany produkt zachowuje się jak wrząca 
ciecz. Powietrze wprawiane w ruch przez zespół wentylatorów, prze-
pływa przez parownik, a następnie przez perforowaną taśmę, powo-
dując ruch produktu – uniemożliwiając jego wzajemne przywieranie.

Efektem pracy tunelu jest w pełni zamrożony, sypki, oddzielony 
produkt, gotowy do pakowania!

Tunel kompaktowy IQF (TK) to urządzenie działające na tej samej 
zasadzie, jak standardowy tunel zamrażalniczy – fluidyzacyjny IQF.
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najmniejszych wagowo opakowaniach oraz tak zaplanować transport, 
aby trwał on jak najkrócej i po dobrej jakości drogach. Starajmy się 
zatem, aby czas od zbioru maliny z pól do rozpoczęcia procesu mro-
żenia nie był dłuższy niż 8 godz.

W celu uzyskania najwyższej jakości mrożonych malin – typu 
„extra” – sugerujemy ręczne podawanie malin na podajnik wibracyjny 
tunelu, bez wcześniejszego mycia produktu. Sam proces wewnątrz 
tunelu musi odbywać się możliwie jak najdelikatniej – zarówno ruch 
podajnika wibracyjnego, taśm 1. i 2., wentylatorów, jak i pulsatora musi 
być bardzo łagodny.

Tunele IQF marki Unidex wyposażone są w specjalne rozwiąza-
nia, ułatwiające proces mrożenia malin:

zz podajnik wibracyjny z regulowaną częstotliwością wibracji,
zz regulowana prędkość pracy wentylatorów,
zz regulowana częstotliwość pracy pulsatora,
zz ręczne upusty (by-passy) powietrza,
zz regulowana prędkość 1. i 2. taśmy,
zz modułowa, perforowana taśma produkcji Intralox (USA).

może przynieść także korzyści finansowe, wynikające z oszczędności 
energii.

Powyższe rozwiązania oraz metody mrożenia służą głównie do 
uzyskania możliwie najwyższej jakości zamrożonych całych owoców 
malin – malin typu extra. Jeśli jednak celem mrożenia jest uzyskanie 
grysu malinowego, można pozwolić sobie na pracę z większą prędkością, 
wydajnością oraz mniejszą dbałością o stan produktu przed zamroże-
niem.

Od początku działalności przywiązujemy szczególną wagę do cią-
głego doskonalenia naszych tuneli zamrażalniczych w ścisłej współ-
pracy z Klientami, dzięki czemu możemy stale pracować nad nowymi 
rozwiązaniami. Przykładami takich rozwiązań, powstałymi we współ-
pracy z Klientami, są dodatkowe urządzenia wspomagające proces 
mrożenia maliny:

1. Regulowany wysyp malin – wyposażony w spowalniające kur-
tyny oraz możliwość regulacji kąta zsypu,

2. Platforma na europalety – umożliwiająca umiejscowienie dwóch 
europalet: jednej ze skrzynkami pełnymi malin, drugiej na odkładanie 
pustych skrzynek,

Grys malinowy                                                          Malina typu „extra”

  Reg. wysyp (1)  Platforma na europalety (2) Podajnik na skrzynki (3)
       
Możemy wyróżnić dwie najczęstsze techniki mrożenia malin:
1. Mrożenie standardowe – od 20 oC do – 18 oC w tunelu IQF,
2. Mrożenie alternatywne – od 20 oC do – 14 oC w tunelu IQF, a na-

stępnie (po pakowaniu) domrażanie w komorach do – 18 oC. Zaletą 
mrożenia alternatywnego jest mniejsza kruchość produktu po wyjściu 
z tunelu, zabezpieczająca przed rozpadem na grys oraz zniszczeniem 
produktu – ułatwia to transport oraz pakowanie malin. Taka metoda 

3. Podajnik na skrzynki – transportujący skrzynki z malinami na 
platformę przed tunelem, wyposażony w dwie „zjeżdżalnie” do pustych 
skrzynek.

Jeśli zainteresowała Państwa nasza oferta – zapraszamy 
do kontaktu oraz na naszą nową stronę internetową 

www.unidex.pl.
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