وحدة ترطيب التمور بالبخار – Hydration dates unit
المواصفات العامة لوحدة ترطيب التمر بالبخار AP9-Chamber
تعمل على ترطيب التمور بطريقة نشر بخار الماء بواسطة فاالت توزيع وبعلمية تحافظ على تركيبة التمور من حيث اللون والنكهة مع إكسابه المرونة
الدائمة طيلة فترة التخزين دون المساس بمكونات التمر الطبيعية ،تبدأ العملية بنقل التمور بواســطة سير ناقل نحو وحدة الترطيب والمجهزة بخطوط
ســير متعددة وضمن طبقات تسمح بإعطاء الوقت الكافي لترطيب التمور.
تم استخدام معدن الستانلس ستيل ( )304في تصنيع الوحدة.
المواصفات الفنية لوحدة الترطيب:
❖ سير ناقل متعدد الطبقات شــبكي يسمح بتخلخل البخار بين طبقاته.
❖ فاالت توزيع البخار بشكل منتظم.
❖ لوحة تحكم منفصلة تتحكم بعمل الغرفة.
❖ مؤشر رقمي بمستوى الحرارة ضمن حجرة التبخير.
الطاقة اإلنتاجية لوحدة الترطيب كل ساعة عمل:

 1000كغ  1 /سـاعة.

أبعاد الغرفة والتجهيزات:
 .1االرتفاع  250سم × الطول  850سم × العرض  100سم.
 .2استهالك الكهرباء 8250 :وات –  30أمبير –  380فولت.
 .3وزن الغرفة 1150 :كغ.
 .4وزن الغرفة اإلجمالي 1250 :كغ.

Hydration dates unit AP9-Chamber
Chamber designed hydration dates water vapor and the process keeps the dates components in terms
of color, flavor and flexibility of permanent over the storage period, the process begins with the transfer
of dates by conveyor belt to the Hydration chamber, Chamber consisting of conveyor belt, multi-layer
guarantee time Competency required to hydrate dates.
Use the metal stainless steel (304) in the Hydration chamber manufacturing.
Machine Contains:
❖ Multilayer conveyor allows water vapor to enter
between the layers.
❖ Steam distribution system.
❖ A separate control panel to work Hydration
chamber.
❖ Digital indicator of the temperature within the
Hydration chamber.

Machine dimension:
➢ Chamber dimension: H 250 x L850 x W100 cm.
➢ Electricity consumption:825 Kw -30 Amp -380 v.
➢ Chamber gross weight:1250kg. (empty)
➢ Capacity:1000 kg. / 1 hour
➢
Notice
✓ Our machines designed by (Agha Pack. USA.) East Gate Mall - suite 200, CA. 92121 USA.
✓ Two-year warranty against badness composes.
✓ Dimension maybe changes except capacity.
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