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O firmie
Dawsongroup Polska Sp. z o.o. od blisko 20 lat oferuje na tere-
nie Polski i Europy Środkowej łatwy i szybki dostęp do szero-
kiego asortymentu przenośnych komór szokowego mrożenia, 
schładzania, komór chłodniczych, przechowal niczych oraz 
urządzeń rozmrażających, dojrzewalni wędlin i mięsa.

Misją Dawsongroup Polska jest nie tylko dostawa urządzeń 
zarówno poprzez wynajem krótko- i długookresowy, sprzedaż 
i leasing; ale również umożliwienie Klientom realizacji złożo-
nych procesów produkcji, przetwórstwa, uszlachetniania pro-
duktów dzięki dostarczaniu gotowych rozwiązań związanych 
z kontrolą temperatury, wilgotności, dostosowanych do indy-
widualnych potrzeb naszych Partnerów. Oferujemy zarówno 
dostawę, instalację i uruchomienie urządzeń, jak i próby tech-
nologiczne, doradztwo i stałą 24-godzinną opiekę serwisową.
Wszystkie komory mogą być umieszczone bezpośrednio na 
płaskim podłożu lub na odpowiednio przygotowanym rusz-
towaniu (platformie nośnej) zarówno na zewnątrz jak i we 
wnętrzu innych budynków. Komory posiadają system monito-
ringu i rejestracji pracy komory. Spełniają wymogi sanitarne 
i weterynaryjne władz polskich i Unii Europejskiej. Zgodne  
z normami HACCP, BRC i GMP. Posiadają znak CE i są bezpiecz-
ne dla produktu, użytkownika i środowiska.

Wszystkie systemy alarmowe wyposażone są w system 
dźwięko wy i wizualny; alarm w razie przypadkowego zamknię-
cia się we wnętrzu komory, jak również mechanizm umożli-
wiający natychmiastowe otwarcie drzwi od środka, alarm wy-
stąpienia braku zasilania urządzenia, alarm temperaturowy.

uszlachetnianie mięsa i wędlin .................................. s.16

testy produktów w kontrolowanej temperaturze ... s. 8-11

testy temperaturowe ............................................... s. 17

przechowywanie produktów farmaceutycznych ... s. 8-11

przechowywanie w dużych magazynach ........... s. 12-13

przechowywanie produktów dojrzewających ..... s. 14-15

zastosowania komór .......................................... s. 20-22
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Blast Freezer/Chillers
Przenośne komory szokowego mrożenia i schła-
dzania przeznaczone są do procesu szybkiego 
i kontrolowanego zamrażania (4-25 ton/24h) 
lub schładzania (10-200 ton/24h). Charakteryzu-
ją się bardzo wysoką jakością, dużą mocą  
(30-150kW) oraz wymuszonym, intensywnym  
obiegiem powietrza, dzięki któremu maksymalizowana 
jest szybkość procesu mrożenia i czasu schładzania. 

Wszystkie komory spełniają wymogi sanitarne i wetery-
naryjne władz polskich i Unii Europejskiej.  Zgodne z nor-
mami HACCP, BRC i GMP. Posiadalą znak CE, są bezpiecz-
ne dla produktu, użytkownika i środowiska. Wszystkie 
systemy alarmowe wyposażone są w system dźwiękowy  
i wizualny (alarm w razie przypadkowego zamknięcia się 
we wnętrzu komory, jak również mechanizm umożliwia-
jący natychmiastowe otwarcie drzwi od środka i alarm 
wystąpienia braku zasilania urządzenia).
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Duża moc i wydajność oraz 
pełna kontrola procesu zamra-
żania i schładzania 



Blast Freezer/Chillers
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Wymiary i układ palet

MidiBlast 30kW - 12 Europalet

Wymiary wewnętrzne
4,92 x 2,65 x 2,10 m
Wymiary zewnętrzne
8,82 x 2,80 x 3,39 m

ISO Blast 40kW - 15 Europalet

Wymiary wewnętrzne
7,60 x 2,16 x 1,95 m
Wymiary zewnętrzne
12,19 x 2,43 x 2,39 m

NOWY ISO Blast 50kW - 16 Europalet

Wymiary wewnętrzne
8,13 x 2,28 x 2,14 m
Wymiary zewnętrzne
12,19 x 2,50 x 3,39 m

DR 50kW Blast Freezer PIR- 24/26 Europalet

Wymiary wewnętrzne
10,81 × 2,57 × 2,14 m
Wymiary zewnętrzne
13,54 × 2,81 × 3,39 m

MegaBlast 60kW PIR - 36/40 Europalet

Wymiary wewnętrzne
12,07 x 3,57 x 2,10 m
Wymiary zewnętrzne
15,14 x 3,80 x 3,47 m

GigaBlast 100kW PIR - 36/40 Europalet

Wymiary wewnętrzne
10,20 x 3,48 x 2,14 m
Wymiary zewnętrzne
16,10 x 3,80 x 3,40 m

*PIR - pełna 30 minutowa rezystencja ogniowa
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Superbox
Przenośne komory Superbox to wydaj ne i niezawod-
ne magazyny chłodniczo-mroźnicze, mogące pomie-
ścić od 12 do 51 palet. Zastosowane technologie 
pozwalają na przechowywanie produktów i towarów 
w ściśle kontrolowanej temperaturze od -60˚C do 
+ 85˚C, dzięki czemu komory Superbox doskona-
le sprawdzają się w roli samodzielnych magazynów 
chłodniczych. 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom 
naszych Klientów, oferujemy możliwość wynajmu ko-
mory chłodniczej Superbox na okres od 3 miesięcy do  
kilku lat. Istnieje również możliwość wykupu komory.

Przenośną komorę chłodniczą typu Superbox można 
ustawić zarówno na płaskim podłożu, jak i na plat-
formie nośnej umożliwiającej dostawienie komory do 
ramp czy doków. Komora Superbox może być usta-
wiona w budynkach lub na zewnątrz.
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Przenośne komory chłodnicze Superbox mogą pełnić 
rolę magazynów chłodniczych – zarówno wolnostoją-
cych, jak i w połączeniu z innymi urządzeniami chłod-
niczymi i mroźniczymi.

Przenośna komora chłodnicza typu Superbox  
posiada pojedynczy lub podwójny system  
chłodzenia – zależnie od preferencji Klienta.

Przenośna komora chłodnicza typu Super-
box umożliwia pełną kontrolę temperatury we-
wnątrz urządzenia – dzięki temu komora doskona-
le sprawdzi się przy przechowywaniu produktów  
farmaceutycznych, medycznych i laboratoryjnych wy-
magających ściśle kontrolowanej temperatury.
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Superbox  wymiary i układ palet (długość x szerokość x wysokość)

SB12 - 12 Europalet
Wymiary wewnętrzne
5,12 x 2,64 x 2,26 m
Wymiary zewnętrzne
6,10 x 2,86 x 2,70 m

SB16 - 16 Europalet
Wymiary wewnętrzne
5,12 x 3,58 x 2,26 m
Wymiary zewnętrzne
6,10 x 3,81 x 2,70 m

SB27 - 27 Europalet
Wymiary wewnętrzne
11,20 x 2,64 x 2,26 m
Wymiary zewnętrzne
12,20 x 2,86 x2,70 m

SB36- 36 Europalet
Wymiary wewnętrzne
11,26 x 3,58 x 2,26 m
Wymiary zewnętrzne
12,20 x3,81 x 2,70 m

SB44 - 44 Europalet
Wymiary wewnętrzne
13,64 x 3,58 x 2,26 m
Wymiary zewnętrzne
15,24 x 3,81 x 2,70 m
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SB 39 PIR High Roof – 39 Europalet
Wymiary zewnętrzne: 12,20 x 4,05 x 2,84 m
Wymiary wewnętrzne: 11,13 x 3,80 x 3,30 m

SB 51 PIR High Roof – 51 Europalet
Wymiary zewnętrzne: 15,24 x 4,05 x 2,84 m
Wymiary wewnętrzne: 14,27 x 3,80 x 3,30 m
 

Przenośne komory chłodnicze typu Superbox mogą być umieszczone bezpośrednio na płaskim pod-
łożu lub na odpowiednio przygotowanym rusztowaniu (platformie nośnej) zarówno na zewnątrz jak  
i we wnętrzu innych budynków. Platforma ta umożliwia dostawienie komory np. do ramp. 
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Widespan komory łączone
Przenośne komory łączone Widespan to szybki  
sposób uzyskania dodatkowej dużej powierzchni 
magazynowej do przechowywania surowców, towa-
rów i półproduktów w temperaturze kontrolowanej.
 
Widespan to najwyższej jakości połączone ze sobą 
magazyny chłodniczo-mroźnicze Superbox. Przysto-
sowane są do przechowywania towarów i produktów  
w ściśle kontrolowanej temperaturze od -30˚C do + 60˚C.

Jest to doskonałe rozwiązanie dla Klientów potrze-
bujących własnego, dużego magazynu chłodniczego 
na okres od 5 do 7 lat, którzy np. prowadzą swoją 
działalność na dzierżawionych terenach. Dawsongroup 
wykorzystując swoje doświadczenie i technologie w 
kilka-kilkanaście dni może w trybie modułowym usta-
wić i przygotować do eksploatacji średniej wielkości 
magazyn chłodniczy. To rozwiązanie idealne do po-
większenia istniejących magazynów chłodniczych i 
pozyskania dodatkowej powierzchni magazynowej.
 
Zgodnie ze swoimi wymaganiami i życzeniami Klienci 
mogą dowolnie dobierać wielkość, ilość oraz układ 
przenośnych komór chłodniczych typu Superbox, 
które stanowić będą całościowy układ komory łączonej. 1322 877 41 15

Wyposażenie dodatkowe:

- Urządzenia kontrolujące wilgotność powietrza- pro-
fesjonalne osuszacze/ nawilżacze powietrza, gwaran-
tują utrzymanie właściwej wilgotności wewnątrz urzą-
dzenia. Oprócz zagwarantowania właściwego poziomu 
wilgotności, zabezpiecza również opakowania np. tek-
turowe przed utratą kształtu, wytrzymałości).

- Drzwi boczne lub tylne, system szyn i haków,
- Systemy szyn i haków sufitowych.
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TemperBox
Przenośne komory rozmrażające typu Tempe-
ring Units wykonane są na bazie komór Su-
perBox, dzięki czemu odznaczają się najwyż-
szą jakością, jak również łatwą i wygodną 
obsługą. Przeznaczone są do kontroli procesu  
rozmrażania towarów i produktów w zakresie tempe-
ratur od -25˚C do + 45˚C. Posiadają dużą moc grzew-
czą; wydajność 3-16t/24h (-25˚C do + 2˚C).

Przenośne komory rozmrażające typu Tempe-
ring Units wyposażone są w specjalne, precyzyjne  
czujniki, które umieszczone wewnątrz i na zewnątrz 
produktów lub towarów, kontrolują tempo i prawidło-
wość procesu rozmrażania.

Przenośne komory rozmrażające typu Tempering 
Units mogą być także wykorzystywane jako standar-
dowe komory chłodnicze i zamrażalnicze.
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Przykładowe zastosowania:

• Rozmrażanie produktów 
• Magazynowanie dojrzewających 

owoców (Dojrzewalnie owoców)
• Magazynowanie dojrzewających se-

rów (Dojrzewalnie serów)
• Wygrzewanie towarów i produktów 

(Hotbox, Komory Rozmrażające/ 
temperujące)

• Element linii produkcyjnej  
w zakładach mięsnych (komory  
wyposażone w systemy szyn  
i haków sufitowych)Pełna kontrola nad cyrkulacją 

powietrza wewnątrz komory
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MaturationBox
MaturationBox służą do realizacji procesu dojrzewa-
nia mięsa czy wędlin i sezonowania mięsa wołowego 
(sezonowanie na sucho i na mokro).  Mogą służyć 
jako m.in. dojrzewalnie owoców, serów.

Posiadają zarówno dużą moc grzewczą, jak i chłod-
niczą, a ich sterowniki pozwalają na precyzyjną regu-
lację temperatury operacyjnej urządzeń. 

Zastosowania przenośnych komór dojrzewalniczych:

1. Magazynowanie dojrzewających owoców (Dojrzewal- 
 nie owoców)
2. Sezonowanie wołowiny na sucho
3. Sezonowanie wołowiny na mokro
4. Dojrzewalnie mięsa i dojrzewalnie wędlin, dojrzewa- 
 nie wołowiny (dojrzewalnie półtuszy wołowych, doj- 
 rzewalnie ćwierćtuszy wołowych)
5. Uszlachetnianie mięsa
6. Magazynowanie dojrzewających serów (Dojrzewalnie  
 serów)
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Hot Box
Komory Hotbox to specjalistyczne komory prze-
znaczone do zastosowań laboratoryjnych,  
testów urządzeń i maszyn, przechowywania produk-
tów i surowców w wysokich temperaturach i kontro-
lowanej wilgotności. Wykonane są na bazie komór 
SuperBox, dzięki czemu odznaczają się najwyższą 
jakością, jak również łatwą i wygodną obsługą. 

Opcjonalne wyposażenie:
• Platforma nośna umożliwiająca dostawienie komory 

np. do ramp.
• Dodatkowe drzwi boczne lub tylne.
• Urządzenie kontrolujące wilgotność powietrza  

(profesjonalne osuszacze/ nawilżacze powietrza 

Zastosowania przenośnych komór:
• Wygrzewanie towarów i produktów (Hotbox, Komory 

Rozmrażające/ temperujące)
• Przemysł chemiczny, petrochemiczny.
• Przechowywanie czekolady w płynnej postaci itp.
• Kontrolowany proces rozmrażania produktu (komory 

rozmrażające/ temperujące)
• Element linii produkcyjnej w zakładach mięsnych  

(komory wyposażone w systemy szyn i haków sufito-
wych)

• Testowanie samochodów osobowych w szerokim  
zakresie warunków temperaturowych (atmosferycz-
nych)

• Badania laboratoryjne maszyn, urządzeń, substancji 
chemicznych w ekstremalnych warunkach temp.

• Utwardzanie i suszenie mas ceramicznych i kamionki.
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EcoBox

Ecobox 20’ - 10 europalet
Wymiary wewnętrzne
5,40 x 2,20 x 2,10 m
Wymiary zewnętrzne
6,06 x 2,44 x 2,44 m
kubatura 24,95 m3

Ecobox - 40’ - 27 europalet
Wymiary wewnętrzne
11,10 x 2,62 x 2,22 m
Wymiary zewnętrzne
12,20 x 2,88 x 2,62 m
kubatura 64,50 m3

Komory te służą do procesu przechowalniczego  
towarów i produktów w temperaturze kontrolowanej 
od -30˚C do + 30˚C 
Komora spełnia wszelkie wymogi sanitarne i wete-
rynaryjne władz polskich i Unii Europejskiej.  Zgodna 
z normami HACCP, BRC i GMP. Posiada znak CE. 
Bezpieczna dla produktu, użytkownika i środowiska. 
Wszystkie systemy alarmowe wyposażone w system 
dźwiękowy i wizualny (Alarm w razie przypadkowe-
go zamknięcia się we wnętrzu komory, jak również  
mechanizm umożliwiający natychmiastowe otwarcie 
drzwi od środka, alarm wystąpienia braku zasilania 
urządzenia.)

Przenośne komory chłodnicze typu Ecobox to ma-
gazyny chłodnicze mogące pomieścić od 10 do 27 
palet, w zależności od rodzaju komory.

Przystosowane są do przechowywania towarów  
i produktów w temperaturze od -30˚C do + 30˚C.
Doskonale sprawdzają się w tymczasowym krótko-  
i długoterminowym użytkowaniu. Typowy okres  
najmu przenośnych komór chłodniczych typu Ecobox 
wynosi od trzech miesięcy do kilku lat. 

Przenośne komory chłodnicze typu Ecobox mogą 
być umieszczone bezpośrednio na płaskim podło-
żu lub na odpowiednio przygotowanym rusztowa-
niu (platformie nośnej) zarówno na zewnątrz jak i we 
wnętrzu innych budynków. Platforma ta umożliwia 
dostawienie komory np. do ramp. 

Rejestrator pracy, czujniki temperatur pozwalające 
na kontrolowanie temperatury wewnątrz komory  
i wewnątrz produktu.
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Namioty chłodnicze 
i mroźnicze Dawsongroup
Namioty mroźnicze i chłodnicze Dawsongroup są 
najbardziej elastycznym rozwiązaniem w zakresie 
przechowalnictwa w kontrolowanej temperaturze na 
rynku europejskim:

• Szybka instalacja – 90 minut 
• 20 palet (1 jednostka)
• Wysokość wewnętrzna 3,68m – co pozwala na  
 swobodny dostęp wózkiem widłowym
• Możliwość łączenia do 3-4 jednostek zwiększając  
 powierzchnię magazynową do 60-80 palet
• Niskie koszty logistyczne
• Mogą być instalowane na dowolnym terenie

Przenośne namioty chłodnicze i mroźnicze typu new 
HCS High Capacity Store (lub ICS) o powierzchni  
27m2 i kubaturze 82m3.
Zakres temperatur HCS:  -20°C / +25°C (ICS: 
Wymiary zewnętrzne: 7,04 (w) x 3.68 (h) x 4.58 (d) 
Wymiary wewnętrzne: 5,84 (w) x 3,08 (h) x 4.58 (d)

Możliwość łączenia 2-4 jednotek, uzyskując po-
wierzchnię do 110 m2 i kubaturę do 330m3.
Wymiary jednostek łączonych:

2 jednostki = 7,04 (w) x 3.68 (h) x 9,16 (d)
3 jednostki = 7,04 (w) x 3.68 (h) x 13,74 (d)
4 jednostki = 7,04 (w) x 3.68 (h) x 18,32 (d)



Zastosowania naszych rozwiązań
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Testy stabilności
Przechowywanie
Badania i testy
Zamrażanie

Przechowywanie osocza
Rozwiązania dla banków krwi

Clean rooms

Mobilne powierzchnie produkcyjne

Badania i testy
Przechowywanie
ATEX

Badania laboratoryjne
Testy
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Posiadamy energooszczędne urządzenia chłodnicze, komory szokowego mrożenia, komory stabili-
zujące i przechowalnicze, a także urządzenia specjalnego przeznaczenia służące m.in. do badania 
zachowania materiałów i substancji w warunkach określonej wilgotności i temperatury. W odpowie-
dzi na potrzeby klienta możemy indywidualnie dostosować nasze urządzenia do przedstawionych wymagań. 

Jako liderzy rynku nieustannie wprowadzamy innowacje, aby wspomagać naszymi rozwiązaniami  szeroką 
gamę branż. Oferujemy rozwiązania z zakresu kontrolowanej temperatury działające w zakresie temp. od  
-60˚C  do nawet  + 85˚C przy zachowaniu niskiego poziomu hałasu.
Nasze urządzenia posiadają podwójny układ chłodniczy Twin Sigma zapewniający 100% bezpieczeństwa pro-
duktu, z automatycznym przełączaniem na drugi układ w przypadku awarii, co jest idealnym rozwiązaniem dla 
przemysłu farmaceutycznego czy chemicznego. 

Nasze rozwiązania znajdują zastosowanie także w branży inżynieryjnej, motoryzacyjnej, lotniczej czy chemicz-
nej – tworzą bowiem idealne warunki izolowane potrzebne do wykonywania testów i badań komponentów, 
surowców oraz kompozytów w ekstremalnych warunkach otoczenia. W naszych urządzeniach mogą 
Państwo badać stabilność temperaturową, zachowanie cech i właściwości różnego rodzaju substancji i ma-
teriałów w ściśle kontrolowanych warunkach środowiskowych. Testy te mogą być wykonywane w różnych 
zakresach temperatur oraz różnych poziomach wilgotności.

Proponowane przez Dawsongroup Polska produkty mogą wesprzeć Państwa w procesach przechowywania, 
zamrażania, schładzania, produkcji, testowaniu, badaniach, kontrolowaniu, stabilizowaniu, konserwowaniu, 
wygrzewaniu, dojrzewaniu, bez względu na branżę - możliwości są nieograniczone!

Przenośne komory chłodnicze i mroźnicze specjalnie zaprojektowane dla branży farmaceutycznej, 
medycznej i laboratoryjnej

Podwójny system chłodniczy 

Jednostki Dawsongroup przeznaczone dla branży farmaceutycznej wyposażone są w dwa niezależne systemy 
chłodnicze Sigma gwarantujące 100% bezpieczeństwa przechowywanego produktu – w przypadku awarii 
sterownik automatycznie uruchamia drugi system chłodniczy zapewniając ciągłość pracy jednostki.

Zakres operacyjny    
               
W standardowej wersji systemy chłodnicze Sigma zapewniają szeroki zakres temperatur pracy od -40°C do 
+40°C. Użytkownik może również kontrolować poziom wilgotności. Zależnie od zapotrzebowania jednostka 
może być wykorzystana jako mroźnia, chłodnia lub pomieszczenie do badań stabilności. Dawsongroup Polska 
zapewnia możliwość kontroli pracy urządzeń chłodniczych w systemie on-line. 

Monitoring i ochrona danych

Wszystkie jednostki Dawsongroup w standardzie wyposażone są w rejestratory danych zaprojektowane we-
dług zaleceń GAMP 5 i zgodne z kryteriami FDA21 CFR część 11.
Użytkownik ma możliwość wydruku danych oraz zachowania i eksportu ich elektronicznej kopii.

Kontrola wilgotności  

Przenośne komory chłodnicze  wyposażamy również w profesjonalne osuszacze/nawilżacze powietrza, gwa-
rantujące utrzymanie właściwej wilgotności wewnątrz urządzenia. Oprócz zagwarantowania właściwego po-
ziomu wilgotności niezbędnego dla większości środków farmaceutycznych, zabezpieczamy również opakowa-
nia tekturowe przed utratą kształtu, wytrzymałości. 
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Zastosowania naszych rozwiązań

Dojrzewanie mięsa
Uszlachetnianie wędlin

Szokowe schładzanie
Szokowe zamrażanie
Przechowywanie

Przechowywanie
Szokowe schładzanie
Szokowe zamrażanie

Zamrażanie pieczywa
Stabilizacja produktu
Przechowywanie
Schładzanie

Termizacja
Pasteryzacja
Przechowywanie
Utrwalanie i schładzanie
Dojrzewanie serów

Badania laboratoryjne
Przechowywanie

Serwis Serwis i opieka nad wynajętymi komorami

Oferujemy dobór odpowiedniej komory do indywidualnych potrzeb Klienta. 
Dostawa i odbiór komór organizowany jest przez Dawsongroup.
Oferujemy instalację i uruchomienie komór oraz okresowe przeglądy techniczne.
Ogólnopolski 24 godzinny serwis dla Państwa dyspozycji. 

Oferujemy bezpłatną konsultację i dobór urządzeń dzięki czemu otrzymacie Państwo rozwiązanie skrojone na miarę 
potrzeb. 
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