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Temat: Urządzenia chłodnicze magazynowe. 

1. Wiadomości ogólne. 

Urządzenia chłodnicze magazynowe to urządzenia do przechowywania zapasów i próbek żywności oraz 

odpadów. Najczęściej ustawia się je na zapleczu, w części magazynowej zakładu, a także w sali 

konsumenckiej lub barze. 

 

2. Rodzaje urządzeń chłodniczych magazynowych: 

a) szafy chłodnicze: 

 szafy pełne lub przeszklone 

 szafy na ryby, 

 szafy chłodnicze bankietowe 

 chłodziarki barowe 

 stoły chłodnicze barowe, 

 chłodziarki, 

b) szafy mroźnicze 

 szafy mroźnicze ogólnego przeznaczenia,  

 szafy mroźnicze do lodów, 

c) szafy dwutemperaturowe 

d) zamrażarki skrzyniowe 

e) lodówki na próbki żywności 

f) schładzarki odpadów, 

g) komory chłodnicze i mroźne. 

 

3. Szafy chłodnicze mogą mieć różne przeznaczenie, jak np. do przechowywania mięsa, wędlin, produktów 

mlecznych, napojów, dań gotowych itd. Urządzenia te mają różne wymiary i pojemność od 150 litrów do 

1400 litrów. Mają jedne lub dwoje drzwi, które bywają przeszklone i zaopatrzone w klamki i zamki. Drzwi 

przeszklone wykonuje się ze szkła hartowanego trójwarstwowego, są ciepłochronne i można je 

przesuwać. Nowoczesne urządzenia są sterowane cyfrowo. Temperatura, w zależności od rodzaju 

urządzenia, wynosi od -2 do +100C (widoczna na wyświetlaczu cyfrowym). Szafy chłodnicze przystosowuje 

się do pracy nawet w temperaturach do +430C dzięki odpowiedniej izolacji. Wyposażenie szaf pozwala na 

bezobsługowe usuwanie skroplin powstających podczas odmrażania, automatyczne lub ręczne 

rozmrażanie za pomocą grzałki oraz wymuszony obieg powietrza wewnątrz dzięki zamontowanemu 

wentylatorowi. Szafy mogą mieć system zabezpieczający uszczelkę przed przymarzaniem. Czynnik 

chłodniczy jest ekologiczny. 

 

4. Szafy chłodnicze bankietowe  

 

Są wyposażone w koła z hamulcami, co 
pozwala na sprawny transport wewnątrz 
zakładu i sprawną obsługę imprez 
okolicznościowych. 
Niektóre rodzaje urządzeń, np. chłodziarki, 
można ustawiać pod blatami.  

 

5. Szafy mroźnicze – służą do przechowywania produktów w stanie zamrożonym. Temperatura w tych 

urządzeniach wynosi od -12 do -210C. Wnętrze szafy może być zaopatrzone w półki lub haki na wyroby 

mięsne. Pozostałe wyposażenie i budowa są podobne do szaf chłodniczych. 



6. Szafy dwutemperaturowe – to urządzenia spełniające funkcje zamrażania i chłodzenia. Mają dwie 

komory – chłodniczą i mroźnicze, które zazwyczaj mają dwa oddzielne agregaty. 

W gospodarstwie domowym przykładem jest lodówko-zamrażarka (zwykle z jednym agregatem). 

 

7. Zamrażarki skrzyniowe – są przeznaczone do przechowywania dużych ilości mrożonek. Regulowany 

zakres temperatury w komorze waha się od -14 do – 260C. Składają się ze skrzyni z otwieranymi drzwiami. 

Są sterowane mechanicznie. 

 

8. Lodówki na próbki żywności 

Lodówki na próbki żywności – są przystosowane 
do przechowywania próbek w zakładach 
żywienia zbiorowego. Ich konstrukcja i 
wyposażenie (opisane kasety na pojemniki) 
pozwalają w higieniczny i prosty sposób 
przetrzymywać próbki żywności. Temperatura w 
komorze waha się od -1 do +100C. mogą 
pracować w otoczeniu o temperaturze do +250C.  
 

 
9. Schładzarki odpadów 

Schładzarki odpadów – pozwalają na schładzanie 
odpadów w pojemnikach ustawionych w 
schładzarce. Odpady dostarcza się do pojemnika 
przez otwór do zrzutu zaopatrzony w klapę. 
Schładzarka ma regulację temperatury od +2 do 
+150C i wyświetlacz cyfrowy. 

 
 

10. .Komory chłodnicze i mroźne (chłodnie). 

Zwykle buduje się je w zakładzie według 
indywidualnego projektu, dostosowanego do 
potrzeb zakładu. Służą do przechowywania 
różnych produktów w warunkach chłodniczych 
lub mroźniczych. Komory te to zamknięte 
przestrzenie, odpowiednio izolowane. Dzięki 
odpowiedniemu wyposażeniu, w komorze 
panuje żądana temperatura, którą można 
sterować. W komorach chłodniczych to 
temperatura dodatnia, a w mroźniczych ujemna , 
nawet poniżej -400C. komory mają drzwi 
skrzydłowe lub przesuwane z uszczelką i 
systemem zapobiegającym przymarzaniu 
uszczelki. Wnętrze komory może być 
wyposażone w regały ze stali nierdzewnej, haki 
na mięso i inny drobny sprzęt magazynowy. 

 

 


