
W niniejszej prezentacji znajdziecie Państwo 
wyniki badań przeprowadzonych przez 

brytyjskiego przedstawiciela firmy CONTRONICS 
(firmę PENDRED). 



Badanie polegało na równoczesnym przechowywaniu 
wybranych produktów świeżych (owoców i warzyw) w 
dwóch identycznych, osobnych komorach chłodniczych. 
Jedną z komór wyposażono w system CONTRONICS, 
druga (jako kontrolna komora chłodnicza) pracowała bez 
systemu nawilżania. 

Rezultaty przedstawione zostały w formie wykresów 
ukazujących ubytek/zysk masy przechowywanych 
produktów. Dodatkowo załączone zostają zdjęcia próbek 
przechowywanych produktów z różnych etapów badania.



Produkt 1 - Marchew





Zdjęcia produktu



 Po 68 dniach: produkt z komory wyposażonej w system 
CONTRONICS zyskał średnio 1% masy, dla porównania 
produkt przechowywany w standardowych warunkach 
chłodniczych zanotował przeciętną utratę masy na 
poziomie 38%.



Produkt 2 - Brokuł





Zdjęcia produktu



 Po 22 dniach: produkt z komory wyposażonej w system 
CONTRONICS zyskał średnio 5% masy, dla porównania 
produkt przechowywany w standardowych warunkach 
chłodniczych zanotował przeciętną utratę masy na 
poziomie 17%.



Produkt 3 – Pietruszka (korzeń)





Zdjęcia produktu



 Po 31 dniach: produkt z komory wyposażonej w system 
CONTRONICS zyskał średnio 3% masy, dla porównania 
produkt przechowywany w standardowych warunkach 
chłodniczych zanotował przeciętną utratę masy na 
poziomie 20%.



Produkt 4 – Kapusta (tzw. 
bawole serce)





Zdjęcia produktu



 Po 41 dniach: produkt z komory wyposażonej w system 
CONTRONICS zyskał średnio 5% masy, dla porównania 
produkt przechowywany w standardowych warunkach 
chłodniczych zanotował przeciętną utratę masy na 
poziomie 8%.



Produkt 5 – Por





Zdjęcia produktu



 Po 18 dniach: produkt z komory wyposażonej w system 
CONTRONICS zyskał średnio 2% masy, dla porównania 
produkt przechowywany w standardowych warunkach 
chłodniczych zanotował przeciętną utratę masy na 
poziomie 8%.



Produkt 6 – Szparagi zielone





Zdjęcia produktu



 Po 46 dniach: produkt z komory wyposażonej w system 
CONTRONICS zyskał średnio 3% masy, dla porównania 
produkt przechowywany w standardowych warunkach 

chłodniczych zanotował przeciętną utratę masy na 
poziomie 29%.



Produkt 7 – Borówka





Zdjęcia produktu



 Po 16 dniach: produkt z komory wyposażonej w system 
CONTRONICS zyskał średnio 7% masy, dla porównania 
produkt przechowywany w standardowych warunkach 

chłodniczych zanotował przeciętną utratę masy na 
poziomie 4%.



Produkt 7 – Czerwona sałata 
(baby leaf)





Zdjęcia produktu



 Po 18 dniach: produkt z komory wyposażonej w system 
CONTRONICS zyskał średnio 24% masy, dla porównania 
produkt przechowywany w standardowych warunkach 

chłodniczych zanotował przeciętną utratę masy na 
poziomie 12%. 

Produkt przechowywany w standardowej komorze 
chłodniczej zakończył test po 18 dniach ponieważ jego 

jakość nie pozwalała na dalszą sprzedaż.

Dla komory wyposażonej w system CONTRONICS, test został 
zakończony po 35 dniach, przechowywana próbka towaru 

zyskała przeciętnie 34% masy.



Produkt 8 – Wiśnia





Zdjęcia produktu



 Po 34 dniach: produkt z komory wyposażonej w system 
CONTRONICS zyskał średnio 10% masy, dla porównania 
produkt przechowywany w standardowych warunkach 

chłodniczych zanotował przeciętną utratę masy na 
poziomie 8%.



Produkt 9 – Brukselka





Zdjęcia produktu



 Po 38 dniach: produkt z komory wyposażonej w system 
CONTRONICS zyskał średnio 3,5% masy, dla porównania 
produkt przechowywany w standardowych warunkach 

chłodniczych zanotował przeciętną utratę masy na 
poziomie 17%.



Produkt 10 – Jabłka





Zdjęcia produktu



 Po 41 dniach: produkt z komory wyposażonej w system 
CONTRONICS zyskał średnio 2% masy, dla porównania 
produkt przechowywany w standardowych warunkach 

chłodniczych zanotował przeciętną utratę masy na 
poziomie 1%.



Dodatkowo, zachęcam Państwa do obejrzenia 
przesłanego filmu obrazującego 14-dniowy 

okres przechowywania marchwi w 
warunkach chłodniczych z zastosowaniem 
systemu nawilżania CONTRONICS oraz bez 

niego.



Wszelkie użyte w niniejszej prezentacji 
materiały zostały wykorzystane za zgodą 
firmy Pendred Humidification & Water 
Systems – brytyjskiego przedstawiciela 

firmy CONTRONICS.



Dziękujemy za uwagę, zachęcamy do 
kontaktu z nami :

Aleksandra Haładus - +48 603 912 066
Bartosz Cygnarowski - +48 664 317 764

Łukasz Haładus - +48 665 182 000

Kontakt e-mail – chlodnictwo@telmet.pl

mailto:chlodnictwo@telmet.pl
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