وحدة ترطيب التمور – Hydration dates unit
لمواصفات العامة لوحدة ترطيب وتعقيم التمور AP9-500
تعمل على ترطيب وتعقيم التمور بطريقة علمية تحافظ على تركيبة التمور من حيث اللون والنكهة مع إكساااااااابن المرونة الياةمة طيلة فتر
التخزين يون المساس بمكونات التمر الطبيعية ،تبيأ العملية بإيخال عربات التمور ضمن الحجر المخصصة لعمل الترطيب ثم يغلق باب
الحجر ليبيأ عملها من خالل إيخال برنامج العمل بنظام  PLCفي لوحة التحكم الرقمية لآللة ،عنيها تنتهي العملية ليصاااااااب التمر ات
مرونة طويلة الميى وصال لجميع االستخيامات بما فيها عجينة التمور.
محتويات الوحدة الكهربائية والفنية:
❖ تم استخيام معين الستانلس ( )304في تصنيع هيكل اآللة الياخلي بينما استخيم الفيبر واأللمنيوم للخارج.
❖ مشعات حرارية عيي  2باستطاعة  3.000وات لتسخين الماء في حالة الترطيب.
❖ توربين بقو  1حصان لعمل تيوير للبخار ضمن الحجر .
❖ عربات اثنان لحمل صواني التمور ات عجالت تسهل حركة العربات ،مصنوعة من الحييي المطلي حرارياً.
❖ صواني عيي  18لكل عربة ات ثقوب تسم بيخول البخار والهواء الجاف.
❖ أشعة الترا فوليت للقضاء على البكتيريا.
❖ لوحة تحكم رقمية تسيطر على جميع مراحل العمل ضمن الحجر .
أبــعاد الوحدة:
قياس اآللة :ارتفاع  275سم × الطول  150سم ×
العرض  120سم.
قياس الحجرة 220 × 110 × 110 :سم
قياس العربة 210 × 75 × 45 :سم
استطاعة العربة 18 :صينية كل صينية تتسع لكمية  20كغ
تمور
وزن اآللة 375 :كغ.
وزن العربة 170 :كغ.
الوزن اإلجمالي لآللة 715 :كغ.
الطاقة اإلنتاجية 500 :كغ  1 /سـاعة.

Hydration dates unit AP9-500
”It is especially for wet and dry Dates; just insert Dates trolleys inside machine to start by “PLC
System, without and change for color, taste and flavor.
Machine Contains
)❖ Stainless made (304 G.
)❖ Water tanks. (two Side
)❖ Radiant wire 3000 x 2 Watt. (Moistening stage
❖ Steams fan 1 hp.
❖ Two trolleys 18 x2 trays.
❖ Ultra violet lamp.
❖ Water control.
❖ Digital Thermometer, PLC. System, control banal.

Machine dimension
Dimension: H 275 x L150 x W120 cm.
Chamber dimension: 220 x 110 x 110 cm.
Tray figure: 36
Trolley dimension: 210 x 75 x 45 cm.
Machine weight: 375kg. (empty)
Machine weight: 715 kg. (total)
Capacity: 500 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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