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ICE MAKING

SYSTEM
FastICE-systemet skapar en överlägsen is med en datorstyrd högtryckspump som ger en jämn och 
exakt finmistig vattenapplikation, vilket resulterar i signifikanta tids- och energibesparingar.
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a
ICE MAKING

SYSTEM Denna broschyr är endast framtagen som en allmän vägledning för kunden. Alla 
ansträngningar har gjorts för att försäkra att informationen som presenteras är korrekt. 
Vissa funktioner som beskrivs eller visas kan vara valfria mot extra kostnad. Vissa tillval 
är inte tillgänliga för alla maskinmodeller. Priser, färger, material, specifikationer och 
modeller kan ändras. För aktuell produktinformation, vänligen kontakta Zamboni.

Kontrollpanelen som finns på maskinen ger 
kontroll över systemfunktionerna i realtid

Systemet fästs med ett snabbfäste på 
maskinens hyvelaggregat och är lätt att ta 
bort vid knivbyten.

Mindre avgaser fångas i isen, vilket minskar 
behovet av temperaturjusteringar. Bygg is 
snabbare vid högre temperaturer.

ENKEL DRIFT

Maskinförare kan ställa in systemparametrar 
och välja mellan standard/metrisk och 
en rad olika språk. En diagnostisk skärm 
ger statusen för olika komponenter och 
kommunikation. Bläddra mellan ett flertal 
förinställda skärmar.

NY DIGITAL KONTROLLPANEL

En display på kontrollpanelen förmedlar 
direktsänd data för sprayvolym; hastighet; 
vattenflöde och applikationshastighet; 
vattentryck; vattentempeteratur och total 
använd vattenmängd. Se/Ladda ner/Spara 
detaljerade rapporter med data som samlats 
in under isspolning för analys.

EN ÖVERLÄGSEN YTA AV IS

Spraymunstycken som är placerade 
i en exakt linje ger en trycksatt mist 
av fina droppar och de övre och lägre 
spraymunstyckena går att kontrollera 
separat. Den jämna och konsekventa 
appliceringen fryser och fäster snabbt 
och slätt med den existerande isen, vilket 
dramatiskt förbättrar isens kvalitet.

FastICE® AVANCERAT 
ISSPOLNINGSSYSTEM

Automatiserad och noggrant kontrollerad 
vattenapplicering är propertionerlig till 
maskinens hastighet. Detta producerar 
snabbare en starkare och jämnare yta med 
reducerad “isoleringsfaktor”. Isen kan hållas 
på en tunnare tjocklek, vilket resulterar i 
signifikanta energibesparingar.


