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Урок 59: Устаткування підприємств торгівлі 

Хід роботи 

Класифікація холодильного устаткування: 

За конструкцією: холодильні камери, холодильні шафи, шафи 

шоковогозаморожування, холодильні прилавки, льодогенератори, 

охолоджувальні столи, холодильні шафи – вітрини, холодильні прилавки – 

вітрини, фризери, охолоджувачі напоїв. 

За температурним режимом: низько – температурне з температурою не вище 

-18С. Середньо температурне з температурою 0…+8С. Високо – температурне 

з температурою 10…12С. 

За ступенем охолоджуваного об’єму: відкрите устаткування застосовують у 

магазинах самообслуговування, охолоджувальний об’єм перекривається 

холодною повітряною завісою, яку створює вентилятор повітроохолоджувача. 

Закрите устаткування – традиційне, охолоджувальний об’єм якого закритий від 

зовнішнього середовища. 

За розташуванням холодильного агрегату: з винесеним і вмонтованим 

холодильними агрегатами. 

За характером руху повітря: з натуральним рухом та з примусовим. 

Переваги системи повітряного охолодження: 

 інтенсивний теплообмін між повітрям і охолодженими продуктами; 

 менший об’м системи, яка заповнюється хладоном; 

 рівномірне охолодження продуктів по всьому об’єму камери; 

 простота регулювання температури та вологості повітря в камері. 

Недоліки системи повітряного охолодження: 

 більша витрата електроенергії за рахунок роботи вентилятора (20 – 

30% загальної витрати); 

 значка усушка продуктів (рекомендовано зберігати продукти в 

упаковці). 

Холодильні камери. Призначені для тимчасового та довгострокового 

зберігання продуктів при Т 0…8С. КХС (середньо температурні) та – 15-18С. 

КХН (низькотемпературні). Панелі мають заливну теплову ізоляцію, зовні 

облицьовані металопластом, всередині – алюмінієм.  

У камері встановлені полиці – решітки для продуктів, штанга з гачками для 

м’ясних розрубів. Моноблокова холодильна машина розміщена вгорі. Має 

примусовий рух повітря через випарник. Від танення снігової шуби відбувається 

за рахунок тепла навколишнього середовища. 

Під час примусового руху повітря холодильна камера охолоджується 

повітрям, яке попередньо пройшло через повітроохолоджувач. Повітря 

охолоджується в результаті кипіння хладону, а вентилятор забезпечує необхідну 

швидкість руху повітря, що поліпшує теплообмін. 

Холодильні шафи Призначені для короткочасного зберігання охолоджених та 

заморожених продуктів. Шафи збираються з панелей. Основою шафи служить 

металева рама, облицьована зсередини листовим алюмінієм, а зовні – 

пофарбованими сталевими листами. Між ними розміщено заливну теплову 

ізоляцію, закриваються дверима, які мають замок та ущільнювач. 
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Шафа комбінована ШХ – 0,7 – 0,7ДС розрахована на зберігання продуктів з 

різними температурними умовами. Складається з двох відділень з Т 0 …+6С та 

Т 0..-18С.Ліва частина зачиняється суцільними дверцятами, права – прозорими. 

Обладнана автоматичним від таненням, цифровою індикацією температури.  

Холодильні прилавки і вітрини. Використовують для демонстрації та 

зберігання в процесі реалізації охолоджених продуктів, холодних страв і закусок. 

Прилавок – вітрина низькотемпературна ПВН. Для зберігання заморожених 

продуктів при температурі -15...-18*С. Складається із вітрини та машинного 

відділення. З боку покупця прилавок огороджено гнутим склом, з боку 

обслуговуючого персоналу – розсувні скляні дверцята. Має додаткове відділення 

для зберігання товару. Всередині вітрини встановлено чотири сітчасті корзини. 

Вітрина освітлюється люмінесцентним світлом. Має електронний пульт 

керування, цифрову індикацію температури, автоматичне від танення та 

сучасний дизайн. 

Загальні правила експлуатації холодильного устаткування: 

1. Холодильне устаткування установлюють у приміщенні, в якому є 

вентиляція і температура повітря не перевищує 35 *С, на мінімальній відстані 

від стін. 

2. Перед початком роботи перевірити чистоту устаткування та його 

справність зовнішнім оглядом та вмиканням холодильної машини. 

3. Не дозволяється користуватись обладнанням за відсутності заземлення, 

огородження обертових частин машини, кожухів електричних приладів, з 

несправними приладами автоматики, дверними затворами, нещільним 

приляганням дверей до дверного прорізу, у разі виникнення (в момент 

увімкнення машини) зайвого шуму, стукання, іскріння, протікання фреону. 

4. Холодильне устаткування завантажувати продуктами після запуску 

машини та досягнення необхідної температури. Температура продуктів, які 

підлягають зберіганню, повинна бути не вищою за температуру навколишнього 

середовища. 

5. Під час завантажування враховувати граничні норми завантаження, 

продуктове сусідство. Харчові продути, що виділяють або сприймають запахи, 

відділити одні від одних, вмістити у закриту посудину або загорнути у 

поліетиленову плівку. 

6. Продукти не повинні щільно прилягати одні до одних, доторкатися до 

випарника, стінок обладнання. 

7. Полиці не дозволяється застеляти папером, картоном та іншими 

предметами, які погіршують циркуляцію повітря в шафі або камері. 

8. Двері холодильного обладнання потрібно відчиняти на короткий термін, а 

потім щільно зачиняти. 

9. Нормальна робота холодильного устаткування залежить від товщини 

снігової шуби на випарнику або повітроохолоджувачі. При сніговій шубі, 

більшій як 3 мм, різко погіршується теплообмін і порушується нормальний 

режим роботи холодильної машини. Якщо снігова шуба видаляється 

автоматично, у міру утворення, то необхідно накопичену у піддонах воду 

періодично зливати. 
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10. У разі відсутності приладів автоматичного або напівавтоматичного 

відтанення вимкнути холодильник, відчинити двері, вийняти продукти. Не 

дозволяється видаляти снігову «шубу» ножем та іншими гострими предметами, 

це може спричинити пошкодження випарника і вихід з ладу холодильної 

машини. 

11. Після відтанення холодильне устаткування промити теплим мильним 

розчином, а потім чистою водою. Після цього устаткування залишити для 

просушування та провітрювання. 

 

 

Рекомендую переглянути відео: 

https://www.youtube.com/watch?v=hNmxnH8e_Cg  
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