
Droogijspelletiseermachine DIP100
Eigen productie van droogijs met een hoge dichtheid biedt vele 
voordelen.

• Levering/productie met korte termijn
• Vermindering van verlies, door alleen te produceren wat 

nodig is
• Verse pellets voor betere reiniging of koeling

Bij de aankoop van een droogijspelletiseermachine is het belangrijk dat je, naast het feit dat je lage 
kapitaalinvestingskosten wilt, ook een machine krijgt met betrouwbare componenten, met een minimum aan 
onderhoudskosten.

Naast een duurzame 100% roestvrijstalen behuizing, gebruiken we alleen componenten van Danfoss, Siemens 
en andere hoogwaardige merken voor de werking van de droogijspelletiseermachine DIP100. Alle leveranciers 
hebben wereldwijde service voor het onwaarschijnlijke geval dat er een component moet worden vervangen.

Bij de productie van droogijs is de omzetting van vloeibaar CO2 naar droogijs ongeveer 2,5 kg vloeibaar CO2 om 
1 kg droogijs te maken.

Het speciale ontwerp voor het leveren van vloeibaar CO2 aan onze perskamer, brengt de conversie dichter bij 
2,2. Dit vereist natuurlijk ook dat de installatie van de LCO2-tank en de toevoerleiding van de tank naar de 
pelletiseermachine volgens onze richtlijnen gebeurt.

De intelligente keuze! 



Phone: 

Mail.: 

info@innovibv.nl

0546 66 07 10 

De roestvrijstalen kast is zo ontworpen dat hij gemakkelijk met een heftruck kan worden verplaatst, wat een 
regelmatige, eenvoudige reiniging onder en rond de machine mogelijk maakt. Grotere afneembare panelen geven 
ruime toegang tot alle onderdelen in de pelletiseermachine en maken routinematig onderhoudstijd en 
kostenefficiënt.

De bediening van de pelletiseermachine is toegankelijk via het grote display. Afstandsbedieningstoepassingen zijn 
beschikbaar om de pelletiseermachine te starten/stoppen.

Droogijs kan niet op dezelfde manier worden opgeslagen als vloeibaar CO2. Door de natuurlijk sublimatie van 
droogijs verdwijnt het droogijs met een snelheid van minimaal 5-10% per dag. Zelfs in speciaal ontworpen en 
sterk geïsoleerde droogijsbakken.

Droogijs is op grote schaal beschikbaar in de meeste industriële gebieden over de hele wereld en grotere 
industriële gasbedrijven kunnen vaak tegen concurrerende prijzen leveren.

Wie kan er profiteren van de eigen productie van droogijs?
• Klanten en gebruikers van droogijs met een lange transporttijd en afstand tot de leverancier
• Klanten die een korte reactietijd nodig hebben van bestelling tot gebruik
• Klanten waarbij de terugverdienberekening een aanzienlijke besparing laat zien

Technische data en specificaties: 
Productiecapaciteit: 100 kg/uur @ 16-18 bar 

Standaard extrusieplaten: 3 mm 

400V-50 hHz (16 Amp) 

5,5 kW 

Voltage: 

Stroomverbruik: 
Afmetingen: Length:  110 cm 

Width:    70 cm 

Height:  170 cm 

Weight: 450 kg empty 

490kg * 

*Met hydraulische olie
De pelletiseermachine kan werken met een LCO2-tankdruk 
van 13 tot 25 bar. De leidingen van de tank naar de 
pelletiseermachine moeten cryogeen geïsoleerd zijn, dus een 
minimale afstand van de tank naar de pelletiseermachine is 
ideaal.
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