THÙNG SẤY TÍCH HỢP BƠM NHIỆT
& NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

COMBO HỆ THỐNG SẤY BƠM NHIỆT & NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI
MGS-3DR-S-C - MGS-6DR-S-C
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Hệ thống sấy tích hợp bơm nhiệt và kết hợp tấm thu năng lượng mặt trời ( phần tấm thu là tùy chọn ) - là
một hệ thống sấy nhỏ gọn , dễ sử dụng , hiệu suất cao. Giải nhiệt độ sấy trong khoảng 27 ° C - 85 ° C hệ thống này phù hợp cho hộ gia đình và các nhà máy sản xuất nông sản khô.
Hệ thống đã bao gồm : Thùng sấy & 64 khay sấy - tích hợp bơm nhiệt, 02 tấm thu năng lượng mặt trời hệ
thống điều khiển, quạt tuần hoàn , hệ thống tách ẩm . Điện áp yêu cầu là 220V - Hệ thống đã được tích
hợp đầy đủ - người sử dụng chỉ cần lắp ráp hoàn thiện - cấp nguồn và khởi động máy - Nhiệt độ sấy và
thời gian sấy sẽ được cài đặt qua màn hình cảm ứng - Hệ thống tự động tắt khi độ ẩm đã đạt yêu cầu .
Các ứng dụng thông dụng trong việc sấy thực phẩm như : Bánh kẹo , mì sợi , trái cây và rau quả ( táo,
việt quất; cải xoăn, chanh, hành tây, đu đủ, dứa, cà chua, vải , nho khô , nhãn ) ; tôm , cá , thịt , nấm ...
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Ưu điểm
1. Nguồn điện 220V
2. Các chức năng tiện ích , chi phí vận hành thấp
3. Lắp ráp đơn giản và có thể di chuyển dễ dàng với hệ thống bánh xe điều chỉnh cân bằng
4. Diện tích lắp đặt nhỏ
5. Hệ thống tự động với thiết kế giao diện dễ dùng .
6. Tiết kiệm 70% đến 80% năng lượng so với sấy bằng điện hoặc dầu hoặc khí đốt .
7.Sấy dạng vòng tròn khép kín tiết kiệm nhiệt lượng tối đa
8. Chất lượng sản phẩm sấy sạch , có chất lượng cao
9. Hệ thống được sử dụng các linh kiện chất lượng hàng đầu .
10. 02 tấm thu năng lượng có thể điều chỉnh độ nghiêng để thu được nhiệt lượng tốt nhất - tiết kiệm tối đa
chi phí điện năng vào ban ngày .
11.Dòng khí nóng trong thùng sấy lưu chuyển theo phương ngang giúp nhiệt độ phân bổ đều .
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Quạt tản nhiệt

Tấm thu năng lượng

Màn hình điều khiển

Khay sấy

Máy nén copeland

Thùng sấy

Khay sấy
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• Điều khiển nhiệt độ và độ ẩm tự động. máy nén chạy sẽ loại bỏ độ ẩm từ không khí bất cứ khi nào độ
ẩm tương đối trong phòng sấy cao hơn điểm cài đặt độ ẩm mong muốn .Hệ thống này rất lý tưởng cho
những yêu cầu làm khô tải hỗn hợp hoặc quan tâm đến việc giảm chi phí điện cho phòng sấy .
• Hệ thống này phù hợp với lĩnh vực sấy độ ẩm và nhiệt độ không yêu cầu nghiêm ngặt, công suất sấy
khoảng 300-500 KG trái cây ướt cho mỗi mẻ sấy
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BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Model
Thông số

MGS-3DR-S-C

MGS-6DR-S-C

Đơn vị

Nhiệt độ môi trường làm việc

°C

-5°C tới 45°C

Giải nhiệt độ sấy

°C

Nhiệt độ môi trường tới tối đa 80°C

kg

300-500kg

Công suất thùng sấy ( Định mức trái cây tươi - còn
tùy thuộc vào sản phẩm sấy )

KW

10.69 KW

24.63 KW

Công suất điện trung bình bơm nhiệt

KW

2.61 KW

5.41 KW

Công suất quạt dàn bay hơi

KW

0.15 KW

0.25 KW

Công suất điện trung bình hệ quạt đối lưu

KW

0.6 KW

1.5 KW

Công suất quạt hút ẩm

KW

0.25 KW

0.25 KW

Tổng công suất tiêu thụ trung bình

KW

3.7KW

7.41 KW

Điện trở tăng cường hoặc dự phòng

KW

3 KW

6 KW

Công suất hút ẩm

Lph

8-12 lít / giờ

18-30 lít / giờ

220V/1Ph/50Hz

380V x 3 pha

32A

25A

Công suất nhiệt của bơm nhiệt

Nguồn điện
Dòng điện
Máy nén

Amps

Copeland x 1 cái

Cái

R134A

Sử dụng gas
Lưu lượng gió của bơm nhiệt

m3/h

6500 m3/ h

13000 m3/ h

Lưu lượng gió của hệ quạt đối lưu

m3/h

5000—8000 m3/ h

10000—16000 m3/ h
Schneider

Thiết bị điện

PLC - Màn hình cảm ứng

Hệ điều khiển
Độ ồn
Lớp bảo ôn cách nhiệt

75

dB(A)

50

mm

Số lượng khay sấy ( đi kèm )

Cái

Kích thước khay sấy : Dài x Rộng x Cao

mm

60

60
460 x 640 x 25
Inox 304

Vật liệu khay sấy
Kích thước cửa mở

mm

700 x 750

Số cửa mở

Cái

2

Kích thước thùng máy : Dài x Rộng x Cao

mm

Trọng lượng thùng sấy
Kích thước tấm thu năng lượng mặt trời
( Thiết bị tùy chọn thêm )
Trọng lượng tấm thu

Kg

2800 x 1100 x 2200
800

1020

mm

1000mm x 2000mm

Kg

35 kg / tấm

Số lượng tấm thu khuyến nghị
( Càng nhiều tấm thu thì tỷ lệ sử dụng điện càng

Tấm

2 đến 6 tấm

4 đến 12 tấm

thấp vào ban ngày - và thời gian sấy càng nhanh )
Trong nhà hoặc ngoài trời
Vị trí lắp đặt

( Riêng màn hình điều khiển phải có
hộp che khi lắp ngoài trời )
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CÁC ỨNG DỤNG
Sấy Trái Cây
Chanh, chuối, dừa, dứa, mận, vải, anh đào, ô
liu, nho, táo, xoài, hồng, dưa hấu ...

Sấy Nông Sản
Đậu bắp, hành lá, bắp cải vàng, gạo, tre khô,táo
tàu đỏ, gừng, khoai lang, khoai mỡ, ớt, ngô, ớt,
lá cay, nấm, ...

Sấy Thịt
Thịt bò, thịt xông khói, vịt, xúc xích, thịt lợn khô,
...

Máy sấy hạt
Chẳng hạn như đậu phộng, hạt macadamia, hạt
thông, quả óc chó, hạnh nhân
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