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300نتا آرد يسر تکتالشا
ماشین سورت ، گرید و بسته بندي فول اتوماتیک تخم مرغ
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تولید کنندگان تخم مرغ ، آنچه که خواسته اید را انجام داده ایم

سیستمی سریع و هنرمندانه با تلفیق آخرین ویژگی هاي نظافت و شستشو همگی فقط قسمتی از

 می باشند.ARDENTA300 قابلیت هاي 

آساناستاندارد جدید براي نظافت و شستشوي سریع و

و راهکار جدیدي را جهت نظافت موثر دستگاه ها اشتالکت طراحی ویژه

هاي  ارائه نموده است.در گذشته این دستگاهها به صورت سنتی و با پارچه

راهکارهاي   اما امروزه اشتالکت با ،مرطوب و هواي فشرده تمیز می شدند

را دگرگون جدید سیستم شستشو       و نظافت واحد تغذیه ماشین و توزین

شستشو دهنده    نموده به صورتی که اپراتور با استفاده از کف و انواع مواد

و آب به راحتی می تواند نظافت و شستشو را انجام دهد.

استفاده آسان

  که اپراتور  است مجهز شده به صفحه لمسی300اشتالکت سري آردنتا 

توسط آن تمام عملیات سورت،      گرید و بسته بندي را کنترل  می تواند

       نماید و همچنین این سیستم می تواند در انتها گزارش هاي و مشاهده

    از عملیات تولید ارائه نماید.این سیستم بانک اطلاعاتی آماري متنوعی

 فرایند تولید و همچنین اطلاعات مربوط بهي و انتهابا ارزشی را درطول

نماید.،مشکلات دستگاه  تعمیرات و نگهداري و اپراتوري را ثبت و ارائه 

سیستم بسته بندي سریع و مطمئن

 مجهز به واحد بسته بندي اتوماتیک سریع300اشتالکت سري آردنتا 

سریع تر از مدل هاي قبلی خود بوده و %  10  می باشد که این سیستم

هر آردنتاو  کارتن تخم مرغ در ساعت را دارد  600توانایی بسته بندي 

ارتقاء  را داشته  خط بسته بندي  16   قابلیت اتصال به  و این به منظور
باشدمی مختلفقدرت مدیریت گرید هاي وزنی متفاوت در بسته هاي 

تعمیر و نگهداري و خدمات آسان و در دسترس

کشور ها و در      از قطعات استانداردي ساخته شده که در تمام 300آردنتا 

راحتی  در دسترس   تمام صنایع بصورت عمومی استفاده می گردد و به 

اجتناب گردیده    شما می باشد  و همچنین استفاده  از قطعات  سفارشی 

انبارش قطعات  یدکی     است  . این باعث کاهش هزینه هاي نگهداري  و  

بعد از نصب و راه اندازي         متعدد  و کاهش  زمان تهیه قطعات می گردد .  

اشتالکت همیشه و در همه         ، سرویس خدمات پس از فروش بین المللی 

دسترس مشتریان می باشد . جا بوسیله تلفن، اسکایپ و ایمیل در 
باشد .راه دور می  مجهز به سیستم  رفع مشکل از 300البته آردنتا 

شما از ما خواسته بودید که براي کاهش هزینه هاي تولید ، ظرفیت بسته بندي را همراه با افزایش اطمینان و کاربري آسان تر

بودید :ارتقاء دهیم و همچنین از ما خواسته 

براي هستید  نیازمند سیستمی با قابلیت شستشو آسان با استفاده از آب و پودر و مایع شستشو و هواي فشرده که و ما نیز
تحقق آنچه که خواسته بودید تلاش و برنامه ریزي کردیم.

یم ، سیستمینمودساعت با تمام ویژگی هاي فوق ارائه   تخم مرغ در 108000 را با ظرفیت ARDENTA300  این بود که ما

معتبرترین تولید کنندهکه  ایمنی مواد غذایی يمطابق با ویژگی ها و استانداردهامطمئن و کارا،قدرتمند،  تجهیزات از طرف

ارائه گردید.	Sanovo Technology Group تخم مرغ يفراوري و بسته بند

www.AryaDalman.com
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سیستم بارگیري متنوع

) از شانه و پا بارگیريOffline( قابلیت بارگیري به صورت غیر مستقیم سیستم بارگیري متنوع اشتالکت ،

) از نوار جمع کننده تخم مرغ، با ظرفیت یکسان را دارد و کلیه عملیاتInlineهمزمان به صورت مستقیم(

بارگیري با انعطاف پذیري و حداقل هزینه قابل پایش و کنترل است و در نتیجه میزان ضایعات تخم مرغ به

همچنین شانه هاي حداقل می رسد . این سیستم می تواند توسط شانه هاي کاغذي و پلاستیکی تغذیه شود و 

شانه هایی که تخم مرغ در داخل آنها مانده به تفکیک خارج می شوند.خالی جداگانه بسته بندي می شود . 

نوار ورودي غلطک دار

این سیستم ، تخم مرغ ها را به واحد توزین هدایت می کند و به عنوان قسمت تغذیه ماشین

می باشد و کاملا قابل شستشو بوده و از متریال مناسب ساخته شده است . براي شستشوي

آسان و بهبود سطح بهداشت ، دسترسی به داخل آن و سیستم توزین امکان پذیر می باشد .

شکل غلطک ها به نحوي است که کمترین سطح تماس با تخم مرغ را داشته و به این صورت

کمترین ریسک بهداشتی تلاقی آلودگی سطح با تخم مرغ را خواهد داشت .

 سیستم نظافت غلطک ها

ین سیستم می تواند روي نوار ورودي تخم مرغ قرار گیرد و به این صورت در هنگام کارکردا

ماشین ، غلطک ها را تمیز کند .

سه برسی که براي نظافت در تماس با غلطک ها هستند ، با گرمایی که ایجاد می کنند باعث

کاهش بار میکروبی می شوند.

سیستم بارگیري م ستقیم نوار جمع آوري

ت شده و در  ح هم جه ت صحی صور ي تمام تخم مرغ ها به  ستم بارگیر ن سی 12در ای

س را لنواري که کمترین تما داخ ف سمت ردی د . این ق ی گیرن سطح دارد قرار م  با 

ب ع و مطلو سری ت  ت نظاف عملیا ده تا ش باز  د کاملا ی توان جام شود. م ستم  ان سی این 

ف بارگیري کند . ختل دازه هاي م خم مرغ ها را با ان د ت ی توان م

واحد شناسایی تخم مرغ هاي کثیف و کودي

این سیستم با قابلیت شناسایی بالا و بابهره گیري از دوربین هاي رنگی فوق پیشرفته

میلیمتر عمل1نسبت به شناسایی کثیفی و لکه هاي روي تخم مرغ با اندازه هاي کمتر از 

.این واحد بعد ازشناسایی لکه هاي روي پوسته تخم مرغ ها قابلیت جداسازي و می کند

 به انتقال تخم مرغ هابه مسیرهاي جداگانه را دارد.حساسیت این سیستم نسبت

شناسایی موارد کثیف و لکه دار قابل تنظیم می باشد .

(تخم مرغ هاي شکسته شده که مایع تخم مرغ به بیرون نشط کرده )واحد شناسایی تخم مرغ له شده و لمبه

 را300این سیستم اجازه عبور تخم مرغ هاي لمبه به داخل سیستم گرید و بسته بندي آردنتا 

نمی دهد. دوربین پیشرفته سیاه و سفید با رزولوشن بالا این نوع از تخم مرغ ها را با دقت و به

در زیر و دور از تخم مرغ ها مانع از تشخیص راحتی شناسایی می کند . با بکارگیري از لیزرها 

روي پوسته براق می باشند ،  دلیل آغشته شدن مایع تخم مرغ   به اشتباه تخم مرغ هایی که

می گردد. بدین صورت اشتباه سیستم نزدیک به صفر می باشد .

IRUS اتاق کندلینگ تخم مرغ ها مجهز به سیستم

ماشین هایی که به درخواست مشتري به صورت نیمه اتوماتیک ساخته می شوند مجهز به اتاقک

تابد نسبت به تخم مرغ می  از زیر به سطح  کندلینگ بوده که اپراتور توسط پروژکتور پر نور که

شناسایی ترك، کثیفی و یا لکه خون داخل تخم مرغ عمل می کند. با طراحی ویژه این پروژکتور

باعث بالا رفتن راندمان و دقتامر از خیره کننده بودن نور براي اپراتور ممانعت شده است و این 

 جهت بهبود عملکرد اپراتورارائه گردیده است.IRUSاپراتور می گردد ، البته سیستم پیشرفته 

واحد شناسایی تخم مرغ ترك دار

  واحد شناسایی ترك اشتالکت سیستم پیشرفته قابل شستشو بدون استفاده از تجهیزات برقی

مطابق  به تنظیمات متوالی  نیاز  سیستم بدون  این   . ساخته شده است   متحرك  مکانیکیو

ي  هاسایز تخم مرغ طراحیوساخته شده است.این سیستم به وسیله دریافت سیگنال با تغییر

احی رطشده از سطح تخم مرغ نسبت به شناسایی ترك هاي روي پوسته عمل می کند . ارسال

 باعث پتنت این قطعات حساس در این سیستم حذف شود که   تا  ویژه اشتالکت موجب شده

                                                                        نگهداري و شستشوي آسان دستگاه می گردد.

 یستم ضد عفونی ماوراء بنفشس

 جهت کاهش بار میکروبی در سطوح موردUV به سیستم ARDENTA 300اشتالکت مدل 

این سیستم به نحوي طراحی  تماس در سیستم توزین و قسمت بسته بندي مجهز شده است .

 را به بیرون نشط نکرده و براي کاربرکاملا ایمن می باشد .UVشده تا اشعه ماوراء بنفش

واحد توزین

سیستم هاي جدید توزین تخم مرغ اشتالکت با طراحی بی نظیر توانسته نهایت دقت توزین

 گرم) را به ارمغان آورد .0/1(

سیستم هاي توزین اشتالکت کاملا قابل شستشوو با دوام ساخته شده اند و مشکلات ریختن مایع

و پوست تخم مرغ هاي شکسته رويلود سل ها که منجر به خطاي توزین می گردد را مرتفعنموده 

است .



سیستم رباتیک و اتوماسیون

براي تولید کنندگانی که از انواع بسته بندي هاي متنوع و وِیژه استفاده می کنند ، جهت کاهش 

هزینه هاي کارگري، افزایش ظرفیت تولید و دقت بیشتر درانبارش محصولات ، سانوو/اشتالکت 

سیستم هاي رباتیک و اتوماسیون از مرحله بارگیري تخم مرغ ورودي تا تولید محصول نهایی و 

انبارش را ارائه نموده است. 

کنترل پنل صفحه لمسی

بسیار آسان و جامع ، توانایی مدیریت و کنترل سیستم را ایجاد کرده و 	Ardenta 300کنترل پنل  

 به صورت آیکون هاي مختلف طراحی گردیده است که به سیستم عامل ویندوز نیز مجهز می باشد.

 همچنین قابلیت هاي بسیار متنوعی در این سیستم ایجاد شده تا توانایی کنترل اپراتور و عملیات 

سورت، گرید و بسته بندي را به صورت سیستمی و آماري  به سهولت امکان پذیر نماید.

 نتقال و رهاسازي تخم مرغا

ه  زنجیرهاي حمل ،تخم مرغ ها را تک تک و بر اساس وزن و نوع به برس هاي دریافت کنند

مرغ منتقل نموده که باعث حمل وانتقال آرام تخم مرغ ها به دستگاه می گر هااین برسد.دتخم

و مانعمی رساند  که در انتقال سریع ممکن است رخ دهد به حداقل  را انواع مشکلات محتملی 

 چاپگر جوهر افشان می توان بر روي تخم مرغ ها با نصب فقط   میگردد و   مویی  بروز ترك هاي

                                                                                            چاپ را انجام داد . عملیات 

 واحد آشنایی و رها سازي تخم مرغ

 مجهز به سیستم شناسایی لکه خونی با دقت بالا است .ARDENTAاشتالکت مدل 

سیستم انعطاف پذیر پایش و کنترل با حساسیت قابل تنظیم در این مدل طراحی شده است .

و قابلیت شستشو با آب را دارد. تمام سیستم بالاي زنجیر حمل تخم مرغ قرار گرفته شده

سیستم انتقال اتوماتیک شانه ها تخم مرغ به واحد بسته بندي

این سیستم به صورت مجزا بر روي تمامی خطوط بسته بندي نصب شده که توانایی انتقال شانه

هاي تخم مرغ در تمامی ابعاد و اندازه ها را به واحد بسته بندي تخم مرغ امکان پذیر نموده است

هر خط بسته بندي داراي یک سیستم انتقال شانه جداگانه همراه با سیستم کنترل پنل جداگانه

و مستقل بوده است و در انتهاي هر خط امکان اضافه نمودن سیستم هاي رباتیک فراهم شده

است .

شانه انداز اتوماتیک

ما توانسته ایم در اشتالکت راهکار هاي ساده و مطمئنی براي کاهش هزینه هاي کارگري ، افزایش 

سرعت و دقت تولید را ارائه نماییم.سیستم  شانه انداز اتوماتیک  اشتالکت با استفاده از تجهیزات 

جانبی ساده و مطمئن ،قابلیت تغییر سیستم بارگیري و انتقال انواع شانه ها را در چند دقیقه امکان 

پذیر نموده است.

واحد بستن درب شانه به صورت اتوماتیک

 و ... عددي معمول را به صورت18 ، 12، 10 ، 9، 6این واحد قابلیت بستن درب انواع شانه هاي

اتوماتیک دارد و همچنین می تواند سیستم هاي لیبل و مهر زن اتوماتیک به آن اضافه گردد.

 احد انتقال تخم مرغ ها به نوار زنجیريو

در اشتالکت روشی بسیار ساده و مطمئن جهت انتقال تخم مرغ به نوار زنجیري را ابداع نموده است .

تخم مرغ این روش تمام طراحی هاي پیچیده ، تایمینگ هاي حساس و همچنین اجزاء حساس به وزن

حذف و سیستمی ساده و کارا یکار گرفته شده است .

طراحی این سیستم به نحوي است که نظافت و دسترسی به آن براحتی امکان پذیر می باشد .

 نوار انتقال تخم مرغ هاي خارج از رنج

تخم مرغ هاي خارج رنج وزنی ( وزن بالا یا پایین) بدون وارد شدن به نوار زنجیري حمل تخم مرغ از

مسیر جداگانه اي انتقال پیدا کرده و می تواند مستقیما به فارم پکر یا تخم مرغ شکن منتقل شوند

به این صورت امکان شکستن تخم مرغ ها در قسمت نوار زنجیري حمل تخم مرغ وجود ندارد. و



www.sanovogroup.com

 1. Multi l oader

 2. Rol ler cleaning system

 3 . UVC disinfection section

 4 . Automated candling with leaker/dirt detection or

 5 . Semi automated wi th candl ing booth & Irus

 6 . Weighi ng secti on

7 . Crack detecti on

8 . Blood detection/printers

9 . Grader f rame

1 0 . Off-grade bel t

11 .  Cl oser s

12 . Tray stacker

13 . Packi ng l anes

14 .  Denest ers

15 . Drop gate blood

کمکی ویژه

براي 

صنعت تخم مرغ

ARDENTA 300

 تولید و بسته بندي شود، زیرا این تجهیزات باSANOVO TECHNOLOGY GROUPتخم مرغ هاي مصرفی در تمام دنیا می تواند با تجهیزات 

                                                                                                                                        بالاترین استاندارد و نیازهاي بین المللی تولید می شوند .

SANOVO TECHNOLOGY GROUP  است .شماکنار در طراحی ساختار ، تجهیزات ، مهندسی فرایند ، جانمایی سیستم و همچنین آموزش در

ابزار تمام تجهیزات قبل از ارسال ، در کارخانه ما تحت آزمایشات گسترده قرار می گیرد . تمرکز روي تحقیق و توسعه با بکارگیري تکنیک هاي جدید و

پیشرفته کلید بهبود و ارتقاء محصولات و رفع نیاز شما می باشد .

یک سازمان بین المللی است که محصولات خود را به تمام دنیا عرضه می کند .	SANOVO TECHNOLOGY GROUPر 

راحتی در دسترستان می باشد. و قطعات  همیشه و به سرویس ،با شبکه سراسري خدمات پس از فروش ما

.سیستم بارگیري متنوع1

.سیستم نظافت غلطک ها2

)UV. قسمت ضد عفونی فرابنفش (3

.کندلینگ اتوماتیک با سیستم شناسایی شکسته و گودي4

IRUS.کندلینگ نیمه اتوماتیک با سیستم5
.قسمت توزین6

. قسمت شناسایی تخم مرغ ترك دار7

. قسمت شناسایی لکه خونی و چاپگرها 8

. چهارچوب با فریم اصلی ماشین 9

. نوار تخم مرغ هاي بس صورت و خارج از رنج وزنی10

. سیتم بستن درب شانه ها 11

. سیستم روي هم گذار شانه 12

. خطوط بسته بندي 13

. شانه گذار14

. مسیر تخم مرغ خونی 15
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