وحدة تجفيف التمور وأليافها – Unit drying dates & fiber Dates
المواصفات العامة لجهاز تجفيف التمور AP39-Device
يعمل هذا الجهاز على تجفيف التمور بطريقة علمية دقيقة ومتطورة ،تحفظ مكوناته والسييييطرة على محتوال المااأل اوسيييموزط والسيييطحأل
دون التعرض إلى محتوى الماء المتحد  ،الذط هو جزء هام من مكونات التمر  ،تبدأ العملية بإدخال عربات التمور ضيييمن الجهاز وإ
بابه  ،ليبدأ عمله من خ ل برنامج مبرمج بنظام  PLCفأل لوحة التحكم الرقمية للجهاز.
مكونات الجهاز الكهربائية والفنية :
❖ تم استخدام معدن الستانلس (  ) 304فأل تصنيع جميع أجزاء الجهاز  ،والجهاز معزول بمواد فااقة العزل وبشكل كامل.
❖ سخانات حرارية عدد  6باستطاعة  2.000وات لكل سخان .
❖ مضخة هواء  6000م ³بالساعة.
❖ موزع هواء ( دكت ).
❖ مضخة ماء ½ حصان  ،تعمل على تبريد الهواء الحار المستخدم فأل تجفيف التمور وتكثيف الرطوبة به.
❖ عربات عدد أربعة لحمل صوانأل التمور ذات عج ت تسهل حركة العربات  ،مصنوعة الستانلس ( .) 304
❖ صوانأل عدد  26لكل عربة ذات ثقوب تسمح بحركة الهواء  ،سعة الصينية الواحدة  10كجم تمور.
❖ أشعة الترا فوليت للقضاء على البكتيريا.
❖ حساسات حرارة ورطوبة.
❖ لوحة تحكم رقمية تسيطر على جميع مراحل العمل ضمن الجهاز.
أبعاد الجهاز ومواصفاته الميكانيكية :

قياس الجهاز

ارتفاع  225سم × الطول  200سم ×
العرض  150سم.

طول  × 132عرض  × 40ارتفاع  160سم.
قياس العربة
 26صينية كل صينية تتسع لكمية  10كجم تمور ( .عدد الصوانأل اإلجمالأل .) 104
استطاعة العربة
 375كجم.
وزن الجهاز فارغ
 310كجم.
وزن العربة محملة
الوزن اإلجمالي للجهاز  715كجم( .الوزن يشتمل على الهيكل واوبواب والعربات والتجهيزات ،عدا وزن التمور ).
 1040كجم.
الطاقة اإلنتاجية

Unity of dates drying AP39-Device
This device works on drying dates accurate and evolving scientific way, keeps the dates components and
controls the water content, osmotic and surface without exposure to United Water, which is an important
part of dates components of content, the process begins by entering dates carts within the device and
close the door, start the production process by programmer PLC system program in the Control Panel.
Unity of dates drying contents:
❖ Use metal stainless (304) in the manufacture of all parts of the device, and the device is isolated superinsulation materials and completely.
❖ 6 thermal heaters, electric capacity 2.000 watts per heater.
❖ Air pump 6000 cubic meters per hour.
❖ Air distributor (DECT).
❖ Number 4 trolley to carry trays of dates.
❖ 26 trays per trolley, with holes to allow air movement, tray capacity 10 kg dates.
❖ Ultra Violet rays to eliminate bacteria.
❖ Temperature and humidity sensors.
❖ Digital control panel controls all stages of the work within the drying device.
The device dimensions and specifications.

The dimensions of the device

The dimensions of Trolley
Trolley capacity
the device weight (empty)
The weight of Trolley (loaded)
Gross weight of the device
Production capacity

H 225 cm × L 200 cm x
W 150 cm.

Length 132 × width 40 × height 160 cm.
26 tray each tray can accommodate 10 kg dates. (The total 104 trays).
375 kg.
310 kg.
715 kg.
1040 kg.

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.
Agha Pack

