
 

  

 

 

 بســــــم هللا الرحمن الرحيم

 

   AP41-20Gasحاوية تعقيم التمور 
 حاوية معدنية محكمة اإلغالق مغلفة من الداخل بطالء عازل ، ومجهزة بإنارة داخلية ، وبمعدات ضبط الحرارة والرطوبة ونسب األوكسجين.  حاوية تعقيم التمور ،

بين الصف واألخر  مسافةتتم العملية بوضع المادة الفاعلة ) فوسفيد المغنيزيوم أو األلمنيوم ( وذلك بعد رص سالل التمور ضمن الحاوية وبتنسيق متساوي مع ترك 
ساعة متواصلة ، ثم يفرغ الغاز ويستبدل بهواء طبيعي  48تستمر العملية لمدة % ،  70إلى  65مئوية فوق الصفر وبرطوبة تتراوح بين  35وضمن حرارة مقدارها 

% ، لكنها تبقي على نسبة من المادة 100سبة النجاح بها هذه الطريقة بالتعقيم تكون نساعة ، تعرف هذه العملية بالتهوية ،  12بواسطة المروحة التوربينية ولمدة 
 أجزاء من المليون ، هذه النسبة مقبولة وال تؤثر على الصحة العامة. 4إلى  3الفاعلة على حبات التمر مقدارها 

 مكونات وحدة تعقيم التمور: 

االرتفاع × سم  235العرض × سم  590أبعاد الحاوية الداخلية: الطول  ❖
 سم. 240

 التعقيم من نافذة وباب ومواد عازلة. اويةمستلزمات ح ❖
 .حصان 1مروحة توربينية  ❖
 .حاويةحساسات رطوبة وحرارة مثبتة ضمن ال ❖
 مؤشرات نسب األوكسجين والمادة الفاعلة. ❖
 لوحة تحكم رقمية للمراقبة والسيطرة. ❖

 
 الطاقة اإلنتاجية: 

   ساعة عمل. 60طن  /   14
 
 

AP41-20Gas  Date sterilization container 20 ft. 
Date sterilization container, sealed metal container coated internally with insulating paint, equipped with indoor 
lighting, temperature control equipment, humidity and oxygen ratios. 
The process is carried out by placing the active material (magnesium or aluminum phosphide) after placing the dates 
baskets inside the container and in equal coordination with leaving a distance between the row and the other. In a 
temperature of 35 ° C above zero and with humidity ranging from 65 to 70%, the process continues for 48 continuous 
hours, Gas is replaced by natural air by the turbo fan for 12 hours. This process is known as ventilation. This method 
of sterilization has a 100% success rate, but it keeps a percentage of the active ingredient on date grains of 3 to 4 
parts per million. Public Health. 
Unit sterilization dates components: 
❖ Internal container dimensions: H 590 x W 235 x H 

240 cm. 
❖ Sterilization container accessories (window - door - 

insulating material). 
❖ 750 watts of turbo-fan. 
❖ Humidity and temperature sensors installed within 

the unit. 
❖ Oxygen ratios and active substance indicators. 
❖ A digital control panel for monitoring and control.  

Production capacity: 
14 Tons / 60 hours work. 
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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. 


