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MÁY SẤY LẠNH BƠM NHIỆT
Hiệu Quả - Tiết Kiệm

ƯU ĐIỂM CỦA

MEGASUN TIẾT KIỆM ĐIỆN CHO MỌI NHÀ

MÁY SẤY LẠNH BƠM NHIỆT

Nhiệt độ tối đa:

80 C
0

Tiết kiệm năng lượng
& bảo vệ
môi trường

Chất lượng đảm bảo

Đa chức năng

Trong quá trình sấy, vật liệu
không bị cháy, không bị biến dạng,
sản phẩm luôn đảm bảo chất lượng
tốt nhất.

Có nhiều chế độ sấy khô,
sấy làm mát và hút ẩm.

Tiết kiệm
chi phí hơn

Không phụ thuộc
yếu tố bên ngoài

máy sấy bơm nhiệt hoạt động
chỉ bằng 40% máy sấy dầu, 50%
nồi hơi đốt than,30% nồi hơi điện

Không phụ thuộc vào thời tiết,
kiểm soát được nhiệt độ giúp sản
phẩm không mất đi chất lượng,

BẢNG SO SÁNH CHI PHÍ NĂNG LƯỢNG DÙNG ĐỂ SẤY
Loại sấy

Điện trở

Lò hơi dùng than

Năng lượng cần để sấy 1kg nước :
Loại năng lượng
Nhiệt đốt cháy

Lò hơi dùng dầu

Lò hơi dùng Gas

Nhiên liệu sinh học

Điện

Than

Dầu Diesel

Gas

Nhiên liệu sinh học

3600 Kj/kwh

23027 Kj/kg

33494 Kj/kg

36006 Kj/kg

17459 Kj/kg

95%

30%

85%

85%

90%

3420 Kj/kwh

6906 Kj/kg

28469 Kj/kg

30605 Kj/kg

15713 Kj/kg

Giá nhiên liệu ( Vnđ )

2500đ /kwh

2300đ /kg

20000đ /L

18000đ /m3

1.42 Kwh

0.7Kg

0.17L

Chi phí nhiên liệu (Vnđ )

3550đ

1610đ

Phí quản lý, bảo trì

Rất cao

Cao

Không an toàn

Tổng nhiên liệu

Độ an toàn
Độ ô nhiễm môi trường
Tuổi thọ thiết bị

Máy sấy bơm nhiệt
MEGASUN

1.35 Kw/kg tương đương 4860 Kj/kg (theo tài liệu nghiên cứu)

Giá trị nhiệt đốt cháy thực tế

Hiệu suất nhiệt

Máy sấy bơm nhiệt
loại thường

Điện
3600 Kj/kwh
350%

Điện
3600 Kj/kwh
400%

12600 Kj/kwh

14400 Kj/kwh

4500đ /kg

2500đ /kwh

2500đ /kwh

0.159m3

0.375Kg

0.386Kwh

0.337Kwh

3400đ

2862đ

1665đ

965đ

842đ

Cao

Cao

Thấp

Thấp

Thấp

Không an toàn

Không an toàn

Không an toàn

An toàn

An toàn

An toàn

Không

Rất nghiêm trọng

Có ô nhiễm

Có ô nhiễm

Ít ô nhiễm

Không ô nhiễm

Không ô nhiễm

5-8 năm

6-9 năm

6-9 năm

6-9 năm

8-12 năm

10-15 năm

10-15 năm

Ưu điểm vượt trội so với các loại khác
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MÁY SẤY LẠNH BƠM NHIỆT
Hiệu Quả - Tiết Kiệm

KÍCH THƯỚC BUỒNG SẤY
+ Vật liệu buồng sấy : Tấm cách nhiệt bằng polyutherthance dày 100mm - lớp vỏ là thép mạ
kẽm ( hoặc Inox 304 - tùy chọn thêm )
Loại bơm nhiệt sấy

Kích thước buồng sấy

Lượng sản phẩm /mẻ

Buồng sấy đơn sử dụng 01 máy bơm nhiệt sấy MGS-3DR

2500 x 2000 x 2200 mm

100~150 kg

Buồng sấy đơn sử dụng 01 máy bơm nhiệt sấy MGS-3DR

4000 x 2000 x 2200 mm

200~300 kg

Buồng sấy đơn sử dụng 02 máy bơm nhiệt sấy MGS-06DR

6000 x 3000 x 2200 mm

1000~1200 kg

Buồng sấy đơn sử dụng 02 máy bơm nhiệt sấy MGS-12DR

10000 x 3000 x 2200 mm

2500~3000 kg

THỜI GIAN SẤY
Mãng cầu:
10 ~ 12 giờ / mẻ

MÁY SẤY

dùng công nghệ

bơm nhiệt

Ớt:
25 ~ 30 giờ / mẻ

Lát chanh:
12 ~ 14 giờ / mẻ

Nấm:
20 giờ / mẻ

DÒNG MGS-100D/ MÁY SẤY LẠNH BƠM NHIỆT - NHIỆT ĐỘ THẤP
DÒNG MÁY MGS-100D - NHIỆT ĐỘ THẤP

Tiêu chí

Trà và loại hoa

Tổ yến

Các loại hải sản

Phù hợp để sấy: Trà, Hoa, Tổ yến,
các lại hải sản như Cá, Mực và dược
liệu như Hải sâm, Đông trùng hạ thảo.

www.megasun.com.vn

Đơn vị

MGS-100D

Cung cấp năng lượng

V/Hz

220v - 50Hz

Điện năng cung cấp

Kw

1.0

Dòng định mức

A

5.0

Công suất sưởi ấm

Kw

1.0

Công suất tối đa

Kw

2.2

Hút ẩm

Kg/h

3.0(@500C.80%)

C

30~55

C

63

C

5-40

Nhiệt độ làm việc

0

Nhiệt độ sấy tối đa

0

Nhiệt độ môi trường

0

Tiếng ồn

dB(A)

<60

Lượng gió

M/H

1100

Kích thước máy (LxWxH)

MM

1180x680x1800

KT khay sấy (LxWxH)

MM

780x540x30

Khối lượng tịnh

Kg

163

Tổng trọng lượng

Kg

185

3
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MÁY SẤY LẠNH BƠM NHIỆT

DÒNG MÁY SẤY LẠNH
THỔI NGANG

Hiệu Quả - Tiết Kiệm

MÀN HÌNH ĐIỀU KHIỂN CẢM ỨNG

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
MODEL
Thông số

MGS-03DR

MGS-06DR

MGS-12DR

MGS-15DR

Đơn vị

Nhiệt độ môi trường làm việc

0

Giải nhiệt độ sấy

0

C

00C tới 450C

C

200C tới 750C

Công suất nhiệt của bơm nhiệt

KW

11.3 KW

24.6 KW

49.2 KW

57.3 KW

Công suất điện trung bình bơm nhiệt

KW

2.61 KW

5.41 KW

10.82 KW

13.12 KW

Công suất hút ẩm

Lph

8-12 lít /giờ

20-25 lít /giờ

40-50 lít /giờ

46-56 lít /giờ

Công suất quạt dàn bay hơi

KW

0.15 KW

0.25 KW

0.5 KW

0.5 KW

Công suất quạt hút ẩm

KW

0.25 KW

0.25 KW

0.25 KW

0.25 KW

250W x 6 cái

250W x 8 cái

250W x 12 cái

250W x 12 cái

3 KW

6 KW

12 KW

12 KW

Công suất hệ quạt tản nhiệt nóng
Điện trở tăng cường hoặc dự phòng

KW

Tổng công suất tiêu thụ trung bình của bơm nhiệt

KW

Nguồn điện ( V )

4.51 KW

7.91 KW

14.57 KW

16.87 KW

220V/1Ph/50Hz

380V x 3 pha

380V x 3 pha

380V x 3 pha

Dòng điện trung bình ( A )

Amps

22 A

13.6 A

25 A

30 A

Dòng điện tối đa ( A ) - Khi chạy cả điện trở

Amps

50 A

32 A

63 A

75 A

Máy nén

Cái

Copeland Scroll x 2 cái

Copeland Scroll x 1 cái

Sử dụng gas

R134A

Lưu lượng gió lạnh của bơm nhiệt

m3/h

6500 m3/ h

13000 m3/ h

13000 m3/ h

13000 m3/ h

Lưu lượng gió nóng của hệ quạt đối lưu

m3/h

10000-18000 m3/ h

14000-25000 m3/ h

20000-36000 m3/ h

20000-36000 m3/ h

Thiết bị điện

Schneider

Hệ điều khiển

PLC - Màn hình cảm ứng - Lập trình chu kỳ sấy , thời gian sấy , nhiệt độ , độ ẩm sấy theo yêu cầu

Độ ồn

dB(A)

≤75

Lớp bảo ôn cách âm

mm

Kích thước thùng máy : Dài x Rộng x Cao

mm

1700 x 1280 x 900

1890 x 1130 x 1063

2120 x 1590 x 1360

2120 x 1590 x 1360

Trọng lượng

Kg

180

285

482

540

20

(*) Công suất hệ quạt tản nhiệt nóng ( cấp nhiệt vào thùng / buồng sấy ) - Thiết bị bán kèm - không đi kèm theo bơm nhiệt sấy.
(**) Tổng công suất tiêu thụ trung bình của bơm nhiệt ( Khi không chạy điện trở )

MỘT SỐ HỆ THỐNG MÁY SẤY CÔNG NGHIỆP
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MÁY SẤY LẠNH BƠM NHIỆT

DÒNG MÁY SẤY LẠNH
THỔI TRÊN

Hiệu Quả - Tiết Kiệm

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
MODEL
Thông số
Nhiệt độ môi trường làm việc
Giải nhiệt độ sấy

MGS-03DR-T

MGS-06DR-T

MGS-12DR-T

MGS-15DR-T

Đơn vị
°C
°C

00C tới 450C
200C tới 750C

Công suất nhiệt của bơm nhiệt

KW

11.3 KW

24.6 KW

49.2 KW

57.3 KW

Công suất điện trung bình bơm nhiệt

KW

2.61 KW

5.41 KW

10.82 KW

13.12 KW

Công suất hút ẩm

Lph

8-12 lít / giờ

20-25 lít / giờ

40-50 lít / giờ

46-56 lít / giờ

Công suất quạt dàn bay hơi

KW

0.15 KW

0.25 KW

0.5 KW

0.5 KW

Công suất quạt hút ẩm

KW

0.25 KW

0.25 KW

0.25 KW

0.25 KW

250W x 3 cái

250W x 4 cái

250W x 6 cái

250W x 6 cái

Công suất hệ quạt tản nhiệt nóng (*)
Điện trở tăng cường hoặc dự phòng

KW

3 KW

6 KW

12 KW

12 KW

Tổng công suất tiêu thụ trung bình (**)

KW

3.76 KW

6.91 KW

13.07 KW

15.37 KW
380V x 3 pha

Nguồn điện ( V )

220V/1Ph/50Hz

380V x 3 pha

380V x 3 pha

Dòng điện trung bình ( A )

Amps

20 A

12.0 A

23 A

25 A

Dòng điện tối đa ( A ) - Khi chạy cả điện trở

Amps

45 A

30 A

63 A

75 A

Máy nén

Copeland Scroll x 1 cái

Cái

Sử dụng gas

Copeland Scroll x 2 cái
R134A

12500 m3

Lưu lượng gió lạnh của bơm nhiệt

m3/h

6500m3/h

13000m3/h

13000m3/h

13000m3/h

Lưu lượng gió nóng của hệ quạt đối lưu

m3/h

5000 - 9000m3/h

7000 - 12.500m3/h

10000 - 18.000m3/h

10000 - 18.000m3/h

Thiết bị điện

Schneider

Hệ điều khiển

PLC - Màn hình cảm ứng - Lập trình chu kỳ sấy , thời gian sấy , nhiệt độ , độ ẩm sấy theo yêu cầu

Độ ồn

dB(A)

≤75

Lớp bảo ôn cách âm

mm

20

Kích thước thùng máy : Dài x Rộng x Cao

mm

1800 x 1100 x 1700

1940 x 1075 x 2252

2200 x 1500 x 2252

2200 x 1500 x 2252

Trọng lượng

Kg

200

350

500

570

(*) Công suất hệ quạt tản nhiệt nóng ( cấp nhiệt vào thùng / buồng sấy ) - Thiết bị bán kèm - không đi kèm theo bơm nhiệt sấy.
(**) Tổng công suất tiêu thụ trung bình của bơm nhiệt ( Khi không chạy điện trở )

MỘT SỐ HỆ THỐNG MÁY SẤY CÔNG NGHIỆP

www.megasun.com.vn
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DÒNG MÁY SẤY LẠNH
THỔI NGANG

HỆ THỐNG MÁY SẤY ĐƠN VÀ BUỒNG SẤY

MÁY SẤY LẠNH BƠM NHIỆT
Hiệu Quả - Tiết Kiệm

HỆ THỐNG MÁY SẤY KÉP VÀ BUỒNG SẤY

DÒNG MÁY SẤY LẠNH
THỔI TRÊN

HỆ THỐNG MÁY SẤY ĐƠN VÀ BUỒNG SẤY

HỆ THỐNG MÁY SẤY KÉP VÀ BUỒNG SẤY

DÒNG MÁY SẤY LẠNH
ĐA CHỨC NĂNG

HỆ THỐNG MÁY SẤY ĐƠN TỰ ĐỘNG
6

HỆ THỐNG MÁY SẤY KÉP TỰ ĐỘNG
www.megasun.com.vn

MÁY SẤY LẠNH BƠM NHIỆT
Hiệu Quả - Tiết Kiệm
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MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP SẤY THÔNG DỤNG

MÁY SẤY LẠNH BƠM NHIỆT
Hiệu Quả - Tiết Kiệm

ĐỂ QUÝ KHÁCH HÀNG THAM KHẢO
Vì đặc thù của mỗi sản phẩm sấy , quy cách ... của sản phẩm cần sấy - quy
trình sấy phụ thuộc rất nhiều vào sản phẩm và môi trường - cách sắp xếp thực
tế - nên tài liệu sau chỉ mang tính tham khảo - chúng tôi không chịu trách nhiệm
về chất lượng theo tài liệu tham khảo này

SẤY KHOAI LANG
Khoai lang, thường được gọi là khoai mỡ rất giàu protein, tinh bột,
pectin, cellulose, amino acid, vitamin và các khoáng chất và chính
vì vậy được coi là “thực phẩm giúp kéo dài tuổi thọ”. Khoai lang
giúp điều trị ung thư, bảo vệ tim mạch, phòng ngừa khí thũng và đái
đường và giảm cân. Ở Nhật Bản, khoai lang cũng được coi là “thực
phẩm giúp kéo dài tuổi thọ” và có hiệu quả chữa bệnh cao.

Khoai lang khá phổ biến với mọi người vì chúng giàu tinh bột và
protein cần thiết cho cơ thể người. Cụ thể, khoai lang chưa được xử
lý nhưng được bán trực tiếp trên thị trường, gây ra bất tiện trong vận
chuyển và giá thành thấp. Nếu như khoai lang được xử lý thành các
sản phẩm thực phẩm để bán, giá trị gia tăng sẽ tăng lên đáng kể và
mang lại lợi ích kinh tế lớn hơn.

CÁCH SẤY:
Rửa sạch khoai lang, đặt vào trong nồi hấp để đun, bỏ khoai lang
ra ngoài trước khi được đun kỹ, và cắt thành từng miếng nhỏ sau
khi khoai lang nguội. Đảm bảo rằng tất cả các lát khoai lang đầu
có cùng độ dày và kích thước tương đương nhau. Sau khi tất cả
các quy trình được nêu ở trên đã hoàn thành, đặt các lát khoai lang
vào giá sấy đều nhau và theo thứ tự.
Thời gian sấy dự kiến 8 giờ.

Giai đoạn 1:
Tăng nhiệt độ trong tủ sấy lên 300C và đặt các lát khoai
lang vào trong tủ sấy.
Đặt nhiệt độ: 400C
Thời gian sấy: 1-2 giờ.
Giai đoạn 2:

Giai đoạn 4:

Tăng nhiệt độ trong tủ sấy lên 550C
Đặt nhiệt độ: 550C
Thời gian sấy: 2 giờ.

Tăng nhiệt độ trong tủ sấy lên 700C
Đặt nhiệt độ: 700C
Thời gian sấy: 1 giờ.

Giai đoạn 3:

Giai đoạn 5:

Tăng nhiệt độ trong tủ sấy lên 650C
Đặt nhiệt độ: 550C
Thời gian sấy: 2 giờ.

Tắt nguồn máy và đưa khoai ra ngoài để nguội
Thời gian: 1 giờ sau khi tắt máy
Đóng gói: chỉ được đóng gói khi khoai lang đã nguội
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MÁY SẤY LẠNH BƠM NHIỆT
Hiệu Quả - Tiết Kiệm

SẤY VÃI KHÔ
Thiết bị sấy khô truyền thống vẫn tồn tại một số nhược điểm trong
quá trình sấy khô vải. Cụ thể là thời gian sấy khô quá dài, màu sắc
không đồng đều, tốn nhiều năng lượng và chất lượng sấy khô không
được đảm bảo. Vì những lý do này, chúng tôi khuyến cáo quý khách
hàng nên mua thiết bị sấy khô loại mới, máy sấy khô vải Megasun,
loại máy sấy này đã đáp ứng nhu cầu của thị trường.

CÁCH SẤY:
Tốc độ chuyển từ vải tươi sang vải khô phụ thuộc vào loại vải. Lấy
100 kg vải khô làm ví dụ.

Giai đoạn 1:
Trong giai đoạn đầu, giữ nhiệt độ ở mức 65-700C (khi
chạm vào vỏ, ngón tay của quý khách sẽ thấy nóng) trong
khoảng 24 giờ và sau đó đóng gói vải vào các túi để trong
khoảng 2-3 ngày sau khi đã được làm mát. Trong giai
đoạn này, vải cần phải được xới hai hoặc ba tiếng một lần.
Đặt nhiệt độ: 65-700C
Thời gian sấy: 24 giờ.
Giai đoạn 2:
Trong giai đoạn thứ hai, giữ cho nhiệt độ ở mức 55-650C
và sấy khô vải trong khoảng từ 10-12 tiếng. Trong giai
đoạn này, xới vải hai tiếng một lần.
Đặt nhiệt độ: 55-650C
Thời gian sấy: 10-12 giờ.
Giai đoạn 3:
Nếu vải to, hãy để vải trong khoảng 3-5 ngày sau khi giai
đoạn II kết thúc. Sấy lần thứ ba sau khi nước ở phần bên
trong tiếp tục chảy ra ngoài.
Đặt nhiệt độ: 55-650C
Thời gian sấy: bà con tự theo giỏi thời gian.
www.megasun.com.vn
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LẠNHBƠM
BƠMNHIỆT
NHIỆT
MÁY MÁY
SẤY SẤY
DÙNG
Hiệu
Quả
- Tiết
Kiệm
Hiệu
Quả
- Tiết
Kiệm

SẤY HOA CÚC
Hoa cúc là một loại thảo mộc lâu năm của họ cúc. Búp hoa cúc sấy
khô chủ yếu được dùng để làm thuốc. Hàm lượng độ ẩm của hoa
cúc tươi rất cao, hơn 80% trong khi cánh hoa lại ngược lại. Búp hoa
khó có thể khách nước do các mô cứng, trong khi các cánh hoa lại
mềm và dễ sấy khô. Búp hoa thường được sử dụng để làm thuốc
mặc dù các mô của nó không đồng đều. Hoa cúc sấy khô được sử
dụng chủ yếu để pha trà. Trà hoa cúc có mùi thơm, vị ngọt và tốt
cho tiêu hóa và thư giãn. Khách hàng thường yêu cầu cao về màu
sắc, hình dạng và mùi thơm của hoa cúc sấy khô phải tương tự như
hoa cúc tươi. Vì mục đích này, hoa cúc tươi chỉ có thể được sấy khô
sau khi hấp chín.

Búp hoa cúc sẽ được sấy khô lâu trong khi cánh hoa sẽ được sấy
khô theo cách ngược lại. Phương pháp sấy khô truyền thống là hấp
chín và sau đó sấy khô bằng ánh nắng mặt trợ và điều này hoàn
toàn phụ thuộc vào thời tiết. Cánh hoa thường bị khô quá, thậm chí
bị rụng và hoa cúc sấy khô không đáp ứng các yêu cầu về chất
lượng. Là một giải pháp bảo vệ môi trường, máy sấy hoa cúc
Megasun giúp khách hàng loại bỏ các giới hạn về điều kiện thời tiết
và đảm bảo rằng hoa cúc được sấy khô hoàn toàn, bóng láng và
được sấy khô phù hợp.

CÁCH SẤY:
Giai đoạn 1:

Giai đoạn 4:

Giai đoạn 7:

Tăng nhiệt độ lên 65-750C trong
khoảng từ 2-3 giờ để khử nước
Đặt nhiệt độ: 65-700C
Thời gian sấy: 2-3 giờ.

Tăng nhiệt độ lên 50-550C
trong khoảng từ 8 giờ
Đặt nhiệt độ: 50-550C
Thời gian sấy: 8 giờ.

Tiếp tục tăng nhiệt độ lên
55-600C trong khoảng 1 tiếng
Đặt nhiệt độ: 55-600C
Thời gian sấy: 1 giờ.

Giai đoạn 2:

Giai đoạn 5:

điều chỉnh máy sấy về nhiệt độ
35-400C trong khoảng 2-3 giờ
Đặt nhiệt độ: 35-400C
Thời gian sấy: 2-3 giờ.

Giảm nhiệt độ xuống còn
30-450C trong khoảng 3-4 giờ
Đặt nhiệt độ: 30-450C
Thời gian sấy: 3-4 giờ.

Lưu ý: Phải đảm bảo rằng
nguồn cấp khí nóng luôn sẵn
sàng và được lưu lại hàng giờ.
tổng thời gian sấy từ 37- 40
giờ.

Giai đoạn 3:

Giai đoạn 6:

Điều chỉnh máy sấy lên nhiệt độ
40-450C trong khoảng 8 giờ
Đặt nhiệt độ: 40-450C
Thời gian sấy: 8 giờ.

Tăng nhiệt độ lên 45-500C
trong khoảng 15 tiếng
Đặt nhiệt độ: 45-500C
Thời gian sấy: 15 giờ.
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MÁY SẤY LẠNH BƠM NHIỆT
Hiệu Quả - Tiết Kiệm

SẤY HOA HỒNG
Theo y học nụ hoa hồng giúp điều hòa năng lượng cần thiết và giảm
mệt mỏi, tăng cường lưu thông máu để loại bỏ tình trạng ngưng trệ
máu, điều hòa kinh nguyệt để giảm đau và làm mềm các mạch máu
và mạch máu não. Hoa hồng có vị ngọt và hơi đắng và có tính ấm
vì vậy nó có thể nuôi dưỡng tim, gan và các mạch máu và điều hòa
lưu lượng máu trong cơ thể (để giúp giảm đau, tĩnh tâm và xua tan
mệt mỏi. Đặc biệt nụ hồng được tích trữ sau khi sấy khô được sử
dụng rộng rãi. Có nhiều phương pháp sấy khô nụ hồng ví dụ như
sấy khô dưới ánh nắng mặt trời hoặc trong bóng râm, sấy khô bằng
phương pháp hơi lạnh và sấy khô bằng phương pháp sử dụng máy
sấy. Trong số những phương pháp này, sấy khô bằng ánh nắng mặt
trời và trong bóng râm không chỉ mang lại kết quả sấy khô tốt mà
còn rất thuận tiện và tiết kiệm sức lao động. Tuy nhiên, cả hai
phương pháp này đều không hiệu quả và không loại bỏ hoàn toàn
được trứng côn trùng sẽ phát triển thành sâu bọ trong vòng 2-3
tháng. Theo đó, phương pháp sấy khô tự nhiên không được áp dụng
đối với các sản phẩm hoa hồng sấy khô mang tính thương mại. Máy
sấy lạnh Megasun có thể giữ được các thành phần hữu ích trong
hoa hồng là lựa chọn tốt nhất để tạo ra các sản phẩm nụ hồng sấy
khô có chất lượng hàng đầu.

CÁCH SẤY:
Giai đoạn 1:
Hoa hồng rất dễ mất màu nên khi sấy cần để nhiệt độ sấy thấp,
nhiệt độ sấy nên để từ 50-600C, độ ẩm sấy giảm dần về mức đạt
yêu cầu 15-20%, thời gian sấy khô thường từ 4-5 tiếng là đạt yêu
cầu.
Sau khi sấy khô, bà con cần cho ngay vào túi nilong chuyên dùng
để bảo quản kín hoặc trong các hộp thủy tinh đạy kín để tránh bị
ẩm trở lại.
Khi sử dụng chỉ cần cho một lượng nhỏ vào ấm pha là được, tránh
tránh để thoáng khí làm giảm chất lượng của hoa.

Đặt nhiệt độ: 50-600C
Độ ẩm: 15-20% RH.

Thời gian: 4-5 giờ

www.megasun.com.vn
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MÁY SẤY LẠNH BƠM NHIỆT
Hiệu Quả - Tiết Kiệm

SẤY KHÔ MACA
Nhiều sản phẩm Maca hiện có trên thị trường một số là maca chưa
được xử lý sơ bộ. Theo đó, maca có thời gian sử dụng ngắn hơn và
dễ bị hỏng. Một số là các sản phẩm maca được làm từ maca đã
được sấy khô dưới ánh nắng, được chưng cất hoặc sấy khô bằng
lửa. Các sản phẩm maca được để ở nhiệt độ từ 60-700C hoặc trên
700C dẫn đến một số chất hữu ích, đặc biệt là các chất nhạy cảm
với nhiệt độ ví dụ như protein và vitamin, bị bay hơi hoặc oxy hóa
nên hiệu quả của chúng bị kém đi. Nên bà con cần phải cải tiến
công nghệ xử lý hiện có để giữ lại các chất hữu ích và các thành
phần tích cực để chắt lọc các chức năng có lợi cho sức khỏe.

Hàm lượng độ ẩm của maca tươi là khoảng 70%. Chỉ khi hàm lượng
độ ẩm là từ 10-20% và nhiệt độ sấy khô là dưới 500C, maca có thể
được tích trữ lâu dài. Chúng tôi khuyến cáo rằng quý khách hàng
nên sử dụng máy sấy đôi để sấy khô Maca trên cơ sở nguồn khí đối
lưu. Phương pháp này có thể đảm bảo rằng nhiệt độ sấy khô là
bằng nhau và hiệu quả không thay đổi. So sánh với phương pháp
sấy khô sử dụng lò vi sóng, phương pháp sấy khô lạnh dựa trên
công nghệ nguồn khí có tác động và ảnh hưởng không đáng kể đối
với các đặc tính của maca, đặc biệt là đối với các nguyên tố vi
lượng ví dụ như macaenes và macamides, do tác động vừa phải
của quá trình khử ẩm.

CÁCH SẤY:
Giai đoạn 1:
Theo kinh nghiệm sấy macca, chúng ta nên
sấy chín ở nhiệt độ khoảng 100 - 1100C trong
thời gian 30-40 phút
Đặt nhiệt độ: 100-1100C
Thời gian sấy: 30 - 40 phút.

Lưu ý: để đảm bảo giai đoạn sấy chín đạt hiệu quả, chúng ta cần
sấy chín trong thời gian 40 phút rồi bỏ hạt ra ngoài để nguội, chúng
ta ăn thử, nếu hạt trắng, giòn và có mùi thơm, như vậy là đạt, sau
đó chuyển sang giai đoạn sấy khô để làm khô kiệt nước mới có thể
bảo quản được lâu.Trong quá trình sấy hạt macca, chúng ta nên
kiểm tra từng giai đoạn trong các khoảng thời gian và nhiệt độ khác
nhau để biết chính xác thông số cần sử dụng trong trường hợp cụ
thể, ví dụ như hạt đã phơi khô và chưa phơi hay phơi phần nào đó
thì thông số sẽ khác nhau đôi chút.

Giai đoạn 1:
Chuyển sang giai đoạn sấy khô ở 70-80 0C
trong thời gian 10-15 giờ. Trải qua hai công
đoạn như vậy đảm bảo hạt macca sẽ rất giòn,
trắng đẹp mà thơm
hơn rất nhiều.
Đặt nhiệt độ: 70-800C
Thời gian sấy: 10 - 15 giờ.
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MÁY SẤY LẠNH BƠM NHIỆT
Hiệu Quả - Tiết Kiệm

SẤY CÁC LOẠI MỲ VÀ MIẾN
Mỳ và miến được làm từ bột mì tinh luyện mà không có bất kỳ chất
bảo quản hoặc phụ gia nào. Chất dinh dưỡng ở trong bột mỳ và
miến cần được giữ nguyên. Mỳ và miến khi sấy khô có thể được tích
trữ trong khoảng thời gian dài vì nó đã được khử ẩm hoàn toàn.

CÁCH SẤY:
Tạo khuôn cho mỳ bằng khí lạnh: Cụ thể, tăng cường chuyển động
không khí và sử dụng số lượng lớn khí khô để loại bỏ độ ẩm trên
bề mặt của mỳ mà không cần phải tăng nhiệt độ để tạo khuôn cho
mỳ. Nhiệt độ sấy khô là khoảng từ 20-260C và độ ẩm là 55-65%
RH.

Giai đoạn 1:
Tạo khuôn cho mỳ bằng khí lạnh: Cụ thể, tăng cường chuyển động
không khí và sử dụng số lượng lớn khí khô để loại bỏ độ ẩm trên
bề mặt của mỳ mà không cần phải tăng nhiệt độ để tạo khuôn cho
mỳ. Nhiệt độ sấy khô là khoảng từ 20-260C và độ ẩm là 55-65%
RH.

Đặt nhiệt độ: 20-260C
Độ ẩm: 55-65% RH.

Giai đoạn 2:
Duy trì tác động ở mức độ cụ thể để làm mềm: Tăng
cường thông gió để giữ tuần hoàn không khí tốt. Không
tăng nhiệt độ “đột ngột” mà phải tăng “dần”. Thời gian sấy
khô sẽ là 30-40 phút với nhiệt độ vào khoảng 30-350C và
độ ẩm vào khoảng 75-85% RH.
Đặt nhiệt độ: 30-350C
Thời gian sấy: 30-40 phút.
Độ ẩm: 75-85% RH
www.megasun.com.vn

Giai đoạn 3:
Tăng nhiệt độ nhưng giảm độ ẩm: Sau khi giai đoạn bên
trên kết thúc, cần phải tăng nhiệt độ hơn nữa và để giảm
độ ẩm nhằm đảm bảo hầu hết nước trong mỳ đã bốc hơi
hoàn toàn và kịp thời. Thời gian sấy khô là 90 phút với
nhiệt độ là 35-450C và độ ẩm là 65-75% RH.
Đặt nhiệt độ: 35-450C
Thời gian sấy: 90 phút
Độ ẩm: 65-75% RH
Giai đoạn 4:
Giảm nhiệt độ để hơi lan tỏa: Sau các giai đoạn ở trên, mỳ
gần như đã được khử ẩm và cấu trúc cố định. Tại thời
điểm này, có thể để không khí di chuyển xuống nhiệt độ
thấp hơn và để loại bỏ nước cho đến khi độ ẩm đáp ứng
các tiêu chuẩn chất lượng. Giữ cho nhiệt độ ở mức
26-280C và độ ẩm là 50-60% RH trong khoảng 90 phút.
Đặt nhiệt độ: 26-280C
Thời gian sấy: 90 phút
Độ ẩm: 50-60% RH
14

MÁY SẤY LẠNH BƠM NHIỆT
Hiệu Quả - Tiết Kiệm

SẤY KHÔ VÁNG ĐẬU
Váng đậu có mùi đậu đặc trưng và có vị độc đáo. Nó là một trong
những món ăn yêu thích nhất. Nó có màu vàng-trắng, bóng và trong
suốt. Váng đậu giàu protein và nhiều loại chất dinh dưỡng khác.
Ngâm ở trong nước sạch (nước lạnh vào mùa hè và nước ấm vào
mùa đông) trong khoảng 3-5 tiếng và nấu cùng với món thịt, rau,
soup, v.v Nó có vị rất thanh đạm.

CÁCH SẤY:
Giai đoạn 1:
Đầu tiên, đặt nhiệt độ ở trong tủ sấy là 600C để sấy váng đậu trong
khoảng 30 phút. Khi bề mặt của váng đậu không còn dính nữa, hãy
lấy ra khỏi tủ sấy, bỏ váng đậu ra khỏi giá sau khi được làm mát
và đặt nó nằm ngang lên trên giá tre.

Đặt nhiệt độ: 600C
Thời gian sấy: 30 phút.
Giai đoạn 2:

Đặt váng đậu vào cùng một tủ sấy, sấy ở nhiệt độ tương
tự trong khoảng 2 giờ cho đến khi hàm lượng độ ẩm giảm
xuống còn 15-20% và sau đó bỏ ra khỏi tủ sấy.
Đặt nhiệt độ: 600C
Thời gian sấy: 2 giờ.
Độ ẩm: 15-20% RH
Giai đoạn 2:
Tiếp tục sấy váng đậu ở nhiệt độ 45-500C trong khoảng 5
tiếng cho đến khi hàm lượng độ ẩm giảm xuống còn 7-8%.
Đặt nhiệt độ: 45-500C
Thời gian sấy: 5 giờ.
Độ ẩm: 7-8% RH
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MÁY SẤY LẠNH BƠM NHIỆT
Hiệu Quả - Tiết Kiệm

SẤY KHÔ MĂNG TRE
Măng tre rất ngon và được coi là món ăn quý giá trong số các món
ăn. Theo y học cổ truyền, măng tre có tính hàn giúp giảm đờm để
giảm thanh và thanh nhiệt giải độc. Nó có vị ngon. Sau khi được
đun sôi qua, măng tre tươi sẽ ngon hơn. Nhiều người thích sào
măng khô, thêm một chút nước và nấu với thịt. Phương pháp nấu
nướng này giúp cho măng tre ngon hơn.
Phương pháp nấu nướng này giúp cho măng tre ngon hơn. Một số
người gọi măng tre là “Món quốc dân”, món này sẽ ngon hơn nếu
được nấu với thịt. Nhiều người ở Việt Nam ưa chuộn măng tre nên
nhu cầu ngày càng cao về số lượng và chất lượng.

CÁCH SẤY:
Hàm lượng độ ẩm ở măng tre rất cao. Theo đó, chúng tôi
khuyến cáo rằng nhiệt độ nên đặt ở mức 300C khi bắt đầu
và tăng lên từng bước một. Toàn bộ quá trình sấy khô mất
khoảng 60 giờ. Máy sấy khô măng tre Megasun được
trang bị cảm biến nhiệt độ và tác động có thể thực hiện
điều khiển chính xác nhiệt độ mỗi lần để đảm bảo chất
lượng của măng tre được sấy khô
Đặt nhiệt độ: 300C
Thời gian sấy: 60 giờ.
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MÁY SẤY LẠNH BƠM NHIỆT
Hiệu Quả - Tiết Kiệm

SẤY KHÔ ỚT HOẶC TIÊU
Khi ớt được thu hoạch vào mùa mưa. Lượng mưa vào mùa thu
thường là 70-80% và thậm chí cao hơn. Trong tình huống này, ớt sẽ
sớm bị mốc và thối nếu như không được sấy khô kịp thời. Sau một
khoảng thời gian dài nghiên cứu, chúng tôi đã phát triển máy sấy
khô ớt với rất nhiều ưu điểm vượt trội. Máy sấy truyền thống chỉ có
thể sấy một lượng nhỏ ớt vào một thời điểm nhưng lại tiêu thụ nhiều
năng lượng, gây ra ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Ngoài ra, máy
sấy truyền thống không thể đảm bảo an toàn và chi phí vận hành
rất cao do phải chăm sóc đặc biệt.

Loại máy sấy ớt mới có hiệu suất nhiệt cao hơn 400% và chi phí
vận hành là chỉ bằng một phần ba so với máy sấy bằng gas hoặc
than. Máy sấy lạnh tích hợp bơm nhiệt Megasun có thể tạo ra gió
lạnh khi vận hành, giúp tăng cường môi trường hoạt động bên trong
tủ sấy.

CÁCH SẤY:
Giai đoạn 1:

Giai đoạn 2:

Trong giai đoạn đầu, sấy khô ớt (tiêu) để giảm hàm lượng
độ ẩm từ 75-80% xuống còn 50% và sau đó xếp ớt vào
trong giá sấy.
Đặt nhiệt độ: 300C
Độ ẩm: 50% RH.

Trong giai đoạn thứ hai sấy khô ớt đã được xếp vào giá.
Điều chỉnh giá sấy là một bước quan trọng trong quá trình
sấy khô ớt và có tác động lớn đến số lượng và chất lượng
của ớt được sấy khô và thời gian sấy.
Ớt sẽ mềm và phồng lên trong quá trình sấy khô. Điều
chỉnh giá sấy đóng vai trò quan trong trong việc nâng cao
chất lượng của ớt được sấy khô. Nó sẽ ép dầu ớt để ngấm
vào bề mặt ớt giúp cho màu của ớt được sấy khô đồng
đều, có màu đỏ và bóng và giúp nước được phân bố đều.
Sẽ chỉ mấy khoảng 20-40 tiếng để sấy khô ớt hoàn toàn
và số lượng ớt vàng sẽ giảm xuống. Nếu không sẽ mất
khoảng 63 tiếng để sấy khô 1.000 kilogram ớt ở nhiệt độ
40-600C.
Không được khuấy ớt quá nhiều ở giai đoạn thứ hai. Nếu
không tỉ lệ ớt hỏng sẽ tăng làm giảm giá bán. Thời gian
sấy khô thay đổi theo số lượng và loại ớt.
Đặt nhiệt độ: 40-600C
Thời gian sấy: 20-40 giờ.
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Hiệu Quả - Tiết Kiệm

SẤY KHÔ XOÀI
Lựa chọn những quả xoài chín tươi. Nếu như xoài chưa chín tới, sẽ
không có vị ngon và màu không đẹp. Xoài có thể bị hỏng khi chín
quá.
Rửa sạch: Để xoài vào trong thùng nước, rửa sạch dưới vòi nước
chảy, loại bỏ những quả hỏng, đặt những quả đủ tiêu chuẩn vào
trong giỏ nhựa, phân loại theo kích cỡ và tráng bằng nước.
Gọt vỏ: Dùng dao thép không rỉ để gọt vỏ ngoài và chỗ nứt bằng tay.
Đảm bảo rằng bề mặt óng mượt và đều nhau và tất cả vỏ đã được
gọt sạch. Nếu không, Tanin trong vỏ sẽ dễ dàng khiến cho xoài bị
chuyển sang màu nâu, gây ra tác động tiêu cực đến màu của sản
phẩm đã hoàn thành. Dùng lưỡi dao để thái xoài đã gọt vỏ thành các
miếng theo chiều dọc. Mỗi miếng dày khoảng 8-10mm.
Phần hạt với ít cùi có thể được làm thành nước hoa quả.

CÁCH SẤY:
Giai đoạn 1:
Đặt các miếng xoài vào giá và đặt giá vào trong tủ sấy để
sấy khô các miếng xoài. Ban đầu nhiệt độ sẽ được đặt ở
mức 70-750C.
Đặt nhiệt độ: 70-750C
Thời gian sấy: 5-6 giờ.
Giai đoạn 2:
Trong giai đoạn sau, nhiệt độ sẽ ở mức 60-650C. Chú ý lật
và cấp ẩm trong quá trình sấy khô.
Làm mềm và đóng gói: Nếu hàm lượng độ ẩm của miếng
xoài đáp ứng các mức độ theo yêu cầu, cụ thể là 15-18%,
đặt các miếng xoài vào trong thùng kín trong khoảng 2-3
ngày để làm mềm và cân bằng nước để đóng gói.
Đặt nhiệt độ: 60-650C
Thời gian sấy: 5-6 giờ.
Độ ẩm: 15-18% RH.

www.megasun.com.vn
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Hiệu Quả - Tiết Kiệm

SẤY KHÔ XÚC XÍCH
Bao gồm nhiều loại khác nhau như thịt lợn xông khói, xúc xích, cá
xông khói, sườn sấy khô, vịt sấy khô, trứng muối,v.v Xúc xích khá
phổ biến ở Việt Nam. Xúc xích được làm từ một phần nhỏ của ruột
lợn và được pha với thịt lợn, được nén, khử ẩm và sấy khô. Chất
lượng của xúc xích không chỉ liên quan đến các thành phần mà còn
liên quan đến quá trình sấy khô và khử ẩm. Quá trình xử lý cần phải
loại bỏ độ ẩm, giữ nguyên màu sắc ban đầu, mùi, vị và hình dạng
và để đảm bảo rằng không bị hỏng, mốc hoặc lên men trong thời
gian sử dụng. Tất cả những nội dung được nêu ở trên rất liên quan
đến quá trình sấy khô và khử ẩm.

CÁCH SẤY:
Giai đoạn 1:
Sấy khô ở nhiệt độ cao từ 65-680C trong khoảng 3-4giờ để
cho các nguyên liệu lên men và để cho xúc xích có vị
ngon.
Đặt nhiệt độ: 65-680C
Thời gian sấy: 3-4 giờ.
Giai đoạn 2:
Sấy khô ở tốc độ thấp từ 50-550C và độ ẩm khoảng 45%
trong khoảng 4-5 giờ để hình thành màu sắc và để nén và
định dạng. Trong giai đoạn này, màu chuyển từ màu đỏ
nhạt sang đỏ tươi dần dần và bắt đầu co lại. Lưu ý rằng tốt
hơn hết nên sử dụng khí lạnh và khí nóng lần lượt để tránh
làm cho xúc xích bị cứng.
Đặt nhiệt độ: 50-550C
Thời gian sấy: 4-5 giờ.
Độ ẩm: 45% RH
Giai đoạn 3:
Sấy khô ở tốc độ nhanh: Nhiệt độ chính là yếu tố then chốt
trong giai đoạn này. Cần phải tăng nhiệt độ lên 58-600C và
giữ độ ẩm tương đối là 38% để thúc đẩy quá trình sấy khô.
Giai đoạn này sẽ kép dài từ 10-12 tiếng. Xúc xích sấy khô
có chứa 17% độ ẩm tính theo trọng lượng
Đặt nhiệt độ: 58-600C
Thời gian sấy: 10-12 giờ.
Độ ẩm: 17% RH
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Hiệu Quả - Tiết Kiệm

SẤY KHÔ CÁ
Hiện nay có rất nhiều các loại cá được sấy khô khác nhau. Cả cá biển và cá nước ngọt đều có thể được sấy khô. Cá biển thường có kích
thước nhỏ hơn và ít yêu cầu nghiêm ngặt hơn về phạm vi nhiệt độ sấy khô hơn là cá nước ngọt.
Ngoài các phương pháp xử lý truyền thống, đó là sấy khô dưới ánh nắng mặt trời, một số lượng lớn các thiết bị sấy khô hiện có trên thị
trường nhưng màu sắc và giá trị dinh dưỡng của cá được sấy khô theo phương pháp đó khá khác biệt vì không có tiêu chuẩn được công
nhận. Cá được sấy khô bằng than hoặc nồi chưng cất được cấp nhiên liệu bằng dầu hoặc các thiết bị được cấp nhiên liệu bằng củi sẽ gây
ô nhiễm. Đó chính là lý do vì sao mà các phương pháp này bị cấm.
Trong giai đoạn phát triển khoa học và công nghệ, chúng tôi đã phát triển mày sấy công nghệ bơm nhiệt đa chức năng Megasun có thể
giúp loại bỏ tất cả những vấn đề đã được nêu ở trên vào gồm vấn đề mất vệ sinh, tiêu thụ nhiều năng lượng, chi phí nhân công.

CÁCH SẤY:
Dựa vào tính chất của sản phẩm có 3 loại khô:
Khô sống: là sản phẩm chế biến bằng nguyên liệu tươi sống không
qua xử lý bằng muối hay nấu chín.
Khô chín: là sản phẩm chế biến bằng nguyên liệu đã nấu chín.
Khô mặn: là sản phẩm chế biến từ nguyên liệu đã qua quá trình ướp
muối.
Những yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến tốc độ làm khô:
Nhiệt độ không khí: nhiệt độ không khí tăng, tốc độ làm khô nhanh.
Tuy nhiên nhiệt độ quá cao làm cho thịt cá bị khét, sản phẩm có
màu đen.
Độ ẩm không khí: khi độ ẩm không khí khoảng 80% thì quá trình
sấy sẽ ngừng và có sự hút ẩm vào sản phẩm. Độ ẩm càng thấp, tốc
độ sấy càng nhanh.
Tốc độ gió: vận tốc nhỏ, thời gian sấy dài và phẩm chất thịt kém.
Tốc độ gió lớn, nhiệt độ sấy không đều. Thường vận tốc trung bình
khoảng 0,4 - 0,6 m/s, không khí lưu thông song song với bề mặt
cá, quá trình làm khô nhanh hơn, không khí lưu thông tạo thành góc
45 độ so với bề mặt cá, tốc độ sấy chậm nhất.
Hàm lượng nước trong cá tươi chiếm khoảng 80%. Khi giảm độ ẩm
của cá xuống còn khoảng 25% giúp ngăn chặn sự phát triển vi
khuẩn gây hư hỏng và dưới 15% ngăn chặn sự phát triển của nấm
mốc. Vì thế khi làm khô ta giữ độ ẩm của thực phẩm khoảng
10-15% là tốt nhất.

Giai đoạn 1:
Cá to rửa sạch bỏ ruột thái khúc tròn dày khoảng 2-3cm
hoặc cắt đôi theo chiều dọc của cá, cá nhỏ để nguyên con
cho vào máy sấy khô cá sấy với nhiệt độ 65-700C độ ẩm
15% thời gian tùy vào miếng cá to hay nhỏ.
Đặt nhiệt độ: 65-750C
Thời gian sấy: tùy vào từng loại cá.
Độ ẩm: 10-15% RH.
Chú ý :
- Nhiệt độ ban đầu không nên để quá cao vì nhiệt độ cao sẽ có tác động tiêu cực đến chất lượng sấy khô. Cá có chứa
nhiều nước nhưng không béo và nhiều mỡ, chính vì vậy rất khó để khử nước bên trong. Vì vậy việc kiểm soát tốc độ khử
nước là rất quan trọng
- Màu sắc của cá đã được xử lý là một nhân tố quan trọng khác, phải thực hiện thông gió tốt trong quá trình sấy khô để
tránh nước bốc hơi khi ở trên bề mặt của giá sấy.
www.megasun.com.vn
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SẤY KHÔ TÔM
Tôm được sấy khô có vị ngon và là món ăn yêu thích của nhiều
người. Nói về cách ăn tôm, Tôm khô ngon nhất là loại tôm được làm
chín bằng hơi, phơi khô dưới ánh nắng mặt trời và cuối cùng là đã
bóc vỏ, tôm khô có thể dùng vào nhiều mục đích như nấu canh,
kho... Đó quả thực là món ăn tuyệt vời. Tôm được có các giá trị dinh
dưỡng cao. Cách xử lý tôm bao gồm rửa, đun sôi, sấy khô, bóc vỏ
và đóng gói. Trong đó, sấy khô và bóc vỏ là quan trọng nhất.
Phương pháp sấy khô tôm dưới ánh nắng không còn được áp dụng
đối với việc sản xuất số lượng lớn. Hầu hết các công ty đã sử dụng
máy sấy khô tôm chuyên dụng.

CÁCH SẤY:
Làm chín bằng hơi: làm chín bằng hơi hoặc đun sôi tôm
trong nước sạch là yếu tố then chốt trong quá trình xử lý.
Làm chín tôm bằng hơi trong khoảng 10 phút cho đến khi
dễ bóc vỏ và màu của tôm chuyển từ trắng xanh sang màu
đỏ.
Giai đoạn 1:
Nhiệt độ sấy tôm không nên để quá cao vì có thể làm
hỏng tôm, chỉ nên để nhiệt độ sấy trong khoảng 55-700C
là đạt yêu cầu. Sấy tôm lần 1 có thể đặt nhiệt độ cao cho
vỏ tôm khô nhanh để đập vỏ
Đặt nhiệt độ: 55-700C
Thời gian: 2-3 giờ
Độ ẩm: 20% RH.
Giai đoạn 2:
Sấy lần 2 cần làm khô toàn bộ phần thịt tôm nên để nhiệt
độ thấp hơn để sấy khô hoàn toàn, nhiệt độ phù hợp 50 650C, Cũng tùy theo yêu cầu của từng người mà các bạn
có thể điều chỉnh độ ẩm và thời gian cho phù hợp. Sau khi
tôm khô cần cho vào túi nilong thực phẩm hoặc trong hộp
thủy tinh đạy kín, có thể dùng thêm túi hút ẩm.
Đặt nhiệt độ: 50-650C
Thời gian: 2-3 giờ
Độ ẩm: 18% RH.
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SẤY KHÔ GỖ
Gỗ tươi chứa rất nhiều độ ẩm mà sẽ tếp tục bay hơi trong môi
trường cụ thể. Nếu như nước bốc hơi tự nhiên, gỗ sẽ bị nhăn, nứt,
gãy, biến dạng và thậm chí bị mốc, và ảnh hưởng đến chất lượng
của sản phẩm gỗ. Chính vì vậy, gỗ cần phải được sấy khô theo
nguyên tắc có thể kiểm soát được trước khi làm thành các sản
phẩm hỗ. Quá trình sấy khô chính xác có thể loại bỏ các vấn đề
được nêu ở trên và tăng cường độ ổn định và tính xử lý của sản
phẩm. Đây là một phương pháp dựa trên công nghệ quan trong để
sử dụng hợp lý gỗ và các giá trị gia tăng và cơ bản và quá trình cần
thiết để tạo ra các sản phẩm từ gỗ. Mức tiêu thụ năng lượng khi sấy
khô gỗ chiếm khoảng 40-70% tổng năng lượng tạo ra các sản
phẩm từ gỗ. Quá trình sấy khô tiêu tốn nhiệt năng quá nhiều với
lượng tiêu thụ năng lượng khoảng 30%.

Chi phí năng lượng trong quá trình sấy khô gỗ chiếm khoảng hơn
50% tổng chi phí sấy khô. Vì có sự mất cân bằng giữa cung và cầu
năng lượng đang gia tăng và các vấn đề về môi trường phát sinh do
hiệu ứng nhà kính ngày càng nghiêm trọng nên ngành gỗ ngày càng
chú trọng đến quy trình sấy khô gỗ tiết kiệm năng lượng. Trong
vòng hai mươi năm trở lại đây, nhiều công nghệ sấy khô đã được
phát triển. Trong đó quy trình sấy khô bằng công nghệ bơm nhiệt
đã đạt được hiệu quả tốt hơn trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng.
Máy sấy gỗ Megasun có khả năng sấy nhiều loại gỗ khác nhau ví
dụ như khúc gỗ, gỗ hồng sắc và gỗ tủ và thực sự giải quyết các vấn
đề mà khách hàng đang gặp phải trong quá trình sấy khô.

CÁCH SẤY:
Các yếu tố tác động đến quá trình sấy khô gỗ
Nhiệt độ gỗ: Đo và kiểm soát nhiệt độ sấy khô thân gỗ bên trong để điều chỉnh trạng thái làm việc của hệ thống nhiệt nhằm điều chỉnh
nhiệt độ trong tủ sấy.
Độ ẩm gỗ: Đo sự chệnh lệch giữa nhiệt độ sấy khô thân gỗ bên trong và nhiệt độ thân gỗ ướt để điều chỉnh mức độ khử nước và trạng thái
làm việc của hệ thống xịt ẩm để tự độ điều chỉnh độ ẩm bên trong tủ sấy.
Hàm lượng độ ẩm của gỗ: Sử dụng dụng cụ đo chống ẩm để tránh giới hạn và chênh lệch phát sinh khi đo và để đưa ra đảm bảo công
nghệ hiệu quả đối với hoạt động chính xác của đường giới hạn hàm lượng độ ẩm cho gỗ.

Gỗ kích thước nhỏ:
Sấy sản phẩm gỗ kích thước nhỏ như các loại đồ gỗ thủ
công mỹ nghệ, bàn, ghế, tủ, hộp đồ, dụng cụ gỗ…sau khi
đã gia công cần sấy khô thêm nhằm đảm bảo chất lượng
sản phẩm trước khi được đánh bóng và sơn bề mặt. Sử
dụng máy sấy dân dụng là phù hợp nhất với các cơ sở sản
xuất nhỏ, tư nhân, nhiệt độ sấy gỗ thường sử dụng ở mức
50-700C là đảm bảo chất lượng sản phẩm. Mặt khác, các
sản phẩm thành phẩm đều được sử dụng từ nguyên liệu đã
sấy khô cơ bản nên phương pháp sấy sau cùng không cần
quá phức tạp.
Đặt nhiệt độ: 50-700C
Thời gian sấy: tuy thuộc vào đặt tính từng loại gỗ
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Gỗ kích thước lớn:
Sấy gỗ dạng nguyên liệu tấm, thanh dài có mức độ phức
tạp cao hơn, thanh gỗ dễ cong vênh, nứt vỡ, co ngót với tỉ
lệ lớn, do vậy nhiệt độ sấy gỗ khi sấy thanh liệu này cần
phải thấp, phù hợp nhất là từ 20-500C. Phương pháp sấy
đáp ứng yêu cầu này là máy sấy bơm nhiệt, máy sấy bơm
nhiệt sử dụng các hệ thống làm lạnh và hệ thống hút ẩm
riêng để làm khô không khí sấy. ( máy sấy chân không
cũng là giải pháp tốt đối với nguyên liệu tấm)
Đặt nhiệt độ: 20-500C
Thời gian sấy: tuy thuộc vào đặt tính từng loại gỗ
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