
zuinig koelen en eneRgie bespaRen MeT De 

paCko eCo TeCHnologie
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Packo heeft een uitgebreid assortiment ontwikkeld van energiezuinige en energiebesparende producten.

Snel, veilig, zuinig en ecologisch koelen met de Packo Eco-cool® koelgroep bij alle melk- en omgevingstemperaturen. 
Deze koelgroep koelt de melk op een veilige manier zonder risico op bevriezen. De Eco-cool® beperkt ook het elektrisch  
verbruik van de koelgroep. Hierdoor beperken we het opgenomen vermogen van de koelgroep wat resulteert in een 
lagere investeringskost en een besparing van het stroomverbruik tot 20%.   

®

Twee elektronisch gestuurde ventilatoren 
voor een perfect afgesteld koelcircuit

Extra grote condensor voor de 
meest optimale warmteafvoer

Betrouwbare compressor met lange levensduur 
zorgt voor een grote bedrijfszekerheid
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Besparing elektrisch energieverbruik met de 
Packo Eco-cool + Eco-tronic

Standaard koelgroep  Eco-cool + Eco-tronic

30%
Model Lengte Diepte Hoogte Gewicht

Eco-cool mm mm mm kg
2 611.5 742 558 77

2.5 992 612 463 97

3 1072 592 561 120

4.5 1072 630 561 120

6.5 1072 630 561 128

7.5 1405 720 868.5 215

9 1405 720 868.5 215

10 1405 720 868.5 220

12 1405 720 868.5 225

13.5 1405 720 868.5 225

De Packo Eco-tronic zorgt in elke fase van het het koelproces voor een optimaal debiet van 
het koelmiddel in de koelmantel.  Deze technologie verzekert dat het koelmiddel maximaal en 
alleen direct door de warme melk wordt verdampt.  Elke vierkante centimeter van de laserge
laste verdamper wordt zo optimaal gebruikt die zorgt voor een extra 10% energiebesparing.    



Packo Inox nv
Torhoutsesteenweg 154 - 8210 Zedelgem - België
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cooling@packo.com - www.packocooling.com
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Wijzigingen voorbehouden. Niet contractueel bindend document.
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Warme melk
35°C

Koude melk
4°C

Lucht

Warm water 
tot 50°C

Platenwarmtewisselaar

Eco-cool koelgroep  
met Eco-heater

Warmteopslag  
voor reinigingswater

(Vloer)verwarming  
van de woning

Met de Packo Eco technologie :

is een stabiele, veilige en rustige koeling bij alle melk- en omgevingstemperaturen en bij alle 
melkhoeveelheden verzekerd

•	 bespaart u 20% op het energieverbruik dankzij de Packo Eco-cool koelgroep
•	 bespaart u 10% extra dankzij de Packo Eco-tronic injectietechnologie
•	 bespaart u tot 60% op het waterverbruik dankzij de Packo Eco-heater warmteterugwinning
•	 kan u tot 80% van uw reinigingswater recupereren met de Packo Eco-drain

 

Warme melk is een uitstekende bron van energie.  Met de Packo Eco-heater 
warmterugwinning kan u deze energie afvoeren in water dat u kan gebruiken voor 
de reiniging van de melkkoeltank en eventueel voor de verwarming van uw woning. 
Dit resulteert in een grote kostenbesparing die gemakkelijk kan  oplopen tot 60%.    

Met de Packo Eco-drain extra aflaatklep is het mogelijk de stromen van het                           
reinigingswater te scheiden. In de eerste fase van de reiniging worden de melkresten 
samen met het eerste spoelwater geloosd. Het water, gebruikt voor de volgende stap-
pen in de reinigingscyclus, kan via de  Eco-drain worden afgeleid naar een lokaal voor-
ziene wateropslag. Dit gerecupereerd water kunt u dan gebruiken voor de reiniging van 
vloeren, melkstand, enz. 


