
Coolfog
DÉ ULTRASONE LUCHTBEVOCHTIGER

MINDER uitdroging 
van koelproducten, 
MEER kwaliteit!

Proku



Uit onderzoek is gebleken dat de kwaliteit van AGF-producten en boomkwekerijgewassen in 
koelcellen drastisch afneemt, als de producten niet bevochtigd worden. Peren krijgen 
slappen nekken, groente verschrompelt, er ontstaat gewichtsverlies door vochtonttrekking.

Verhoog de kwaliteit - Bespaar tot wel 2% gewichtsverlies!
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Uit	  onderzoek	  is	  gebleken	  dat	  de	  kwaliteit	  van	  AGF-‐producten	  en	  boomkwekerijgewassen	  in	  
koelcellen	  drastisch	  afneemt,	  als	  de	  producten	  niet	  bevochtigd	  worden.	  Peren	  krijgen	  slappen	  
nekken,	  groente	  verschrompelt,	  er	  ontstaat	  gewichtsverlies	  door	  vochtonttrekking.	  

Verhoog	  de	  kwaliteit	  -‐	  Bespaar	  tot	  wel	  2%	  gewichtsverlies!	  

	  

	  

	  
	  

De	  Coolfog	  Bevochtigers	  van	  Proku	  worden	  wereldwijd	  toegepast	  voor	  de	  bevochtiging	  van	  AGF-‐
producten	  en	  boomkwekerijgewassen	  in	  koelcellen.	  Door	  het	  bevochtigen	  van	  de	  ruimte	  -‐	  net	  na	  de	  
koelactie	  -‐	  blijft	  de	  vochtonttrekking	  	  tot	  een	  minimum	  beperkt.	  Hierdoor	  blijft	  de	  kwaliteit	  van	  de	  
producten	  gewaarborgd	  en	  is	  er	  een	  besparing	  realiseerbaar	  van	  2%	  op	  indroging	  van	  het	  product.	  

Door	  middel	  van	  ultrasone	  techniek	  (trilplaatjes)	  verandert	  water	  in	  zeer	  fijne	  nevel,	  ook	  wel	  koude	  
stoom	  genoemd.	  Deze	  zichtbare	  mist	  wordt	  via	  een	  ventilator	  (en	  eventueel	  door	  een	  
mistverdeelpijp)	  in	  de	  ruimte	  geblazen.	  Vervolgens	  wordt	  de	  mist	  door	  de	  omgevingslucht	  
opgenomen	  en	  verspreid.	  	  	  
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Beperking	  gewichtsverlies

Niet	  bevochtigd Bevochtigd

De Coolfog Bevochtigers van Proku worden wereldwijd toegepast voor de bevochtiging van 
AGF-producten en boomkwekerijgewassen in koelcellen. Door het bevochtigen van de 
ruimte - net na de koelactie - blijft de vochtonttrekking  tot een minimum beperkt. Hierdoor 
blijft de kwaliteit van de producten gewaarborgd en is er een besparing realiseerbaar van 2% 
op indroging van het product.

Door middel van ultrasone techniek (trilplaatjes) verandert water in zeer fijne nevel, ook wel 
koude stoom genoemd. Deze zichtbare mist wordt via een ventilator (en eventueel door een 
mistverdeelpijp) in de ruimte geblazen. Vervolgens wordt de mist door de omgevingslucht 
opgenomen en verspreid.  

Coolfog Basic
De  Coolfog Basic is het instapmodel van de Coolfog collectie. Deze bevochtiger is geschikt 
voor de wat kleinere koelruimtes. Het vermogen van de Coolfog Basic is beperkt, waardoor 
veel gebruikers in de praktijk kiezen voor zijn grotere broer, de Coolfog Comfort.

Coolfog Comfort
De Coolfog Comfort heeft een grotere capaciteit dan de Coolfog Basic. Hierdoor is deze be-
vochtiger voor meer toepassingen geschikt. Denk aan perenkoelcellen, groentekoelcellen, 
bomenkoelcellen etc. De Coolfog Comfort komt het best tot zijn recht in ruimtes die zeer 
lucht- en dampdicht zijn. Hierdoor kan er minimaal vocht naar buiten ontsnappen. Het is 
echter wel van belang dat deze ruimtes voor langere tijd gesloten blijven. 

Coolfog Maxi
Als er bevochtigd wordt in een ruimte die niet lucht- en dampdicht is, of waar regel-
matig de deur wordt geopend, dan is de capaciteit van de Coolfog Basic en Comfort niet 
toereikend en adviseren wij de Coolfog Maxi.
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Nevelcapaciteit l l l l l l

Automatische watertoevoering ✖ ✔ ✔

Gebruiksgemak ✖ ✔ ✔

Toepassing:

Lucht-/dampdichte ruimtes l l l l l l

Ruimtes die niet lucht-/dampdicht zijn niet geschikt niet geschikt l l l

Bomenkoelcellen l l l l l l

Perenkoelcellen l l l l l l

Groentekoelcellen l l l l l l

Grote koelcellen ✖ ✖ ✖ l l l

Koelcellen in warme landen ✖ ✖ ✖ l l l

Nieuw:

Coolfog Maxi
De Coolfog Maxi is het nieuwe product van de Coolfog collectie en tevens de topper van de 
drie modellen. Dit apparaat heeft het vermogen om koelcellen onder extreme omstandighe-
den te bevochtigen. Denk aan koelcellen in warme landen, hele grote koelcellen en koelcel-
len die niet lucht- en dampdicht zijn, waardoor er veel vocht ‘vervliegt’. Maar ook koelcellen 
waarvan de deuren vaak worden geopend, waardoor de temperatuur snel oploopt en de 
koelmotor de hele dag aan- en uitslaat. De Coolfog Maxi heeft de capaciteit om de hele dag 
te draaien en koelcellen maximaal te bevochtigen. Hierdoor blijven de AGF-producten en 
boomkwekerijgewassen van uitstekende kwaliteit.

Coolfog Basic Coolfog Comfort Coolfog Maxi

Vergelijkingstabel Coolfog Bevochtigers

Waarom Coolfog?

• Minder bewaarverliezen door indroging
• Kwaliteit producten blijft gewaarborgd
• Verdamping d.m.v. ultrasone techniek
• Voor directe én indirecte ruimtebevochtiging
• Makkelijk in gebruik en onderhoudsarm
• Betrouwbaar en veilig
• CE gekeurd
• Eenvoudige installatie
• CE-gekeurd

l Goed
l l Beter
l l l Best

✖ Onvoldoende
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Nederland:
      
PG Kusters BV    Dreumel  Tel: 0487-57.13.42 info@pgkusters.nl

Dijksma Koudetechniek Emmeloord  Tel: 0527-69.70.51 info@dijksma.nl

Verschuure Koude Techniek  Dreumel  Tel: 0487-57.06.18 info@vkd-koudetechniek.nl

Jan Valkis   Rossum  Tel: 0418-72.69.18 info@valkisinstallatietechniek.nl

JK Veerhoek   Kruiningen  Tel: 0113-38.11.13 info@JKVeerhoek.nl

       
België:
      
Jan Valkis   Rossum (NL)  Tel +31 418 72.69.18 info@valkisinstallatietechniek.nl 

P&V Klima bvba  Velm   Tel:+32 47 83.37.583 jean.marie.vandevelde1@telenet.be

Ronny Coppens (Sal-co) Rummen  Tel:+32 479 37 03 74 coppens.ronny@telenet.be

Export:

Proku:     Dreumel  +31 487 74 50 14        info@proku.nl  

Zie ook www.proku.nl voor meer uitleg over de Coolfog producten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met één van onderstaande dealers:

Waaldijk 3 | 6621 KG Dreumel
Postbus 1 | 6620 AA Dreumel
Tel 0487-745014 | fax 0487-572560
info@proku.nl | www.proku.nl

Proku
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