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SEC RANGE

Eggshell centrifuges
سیستم سانتریفیوژ پوسته تخم مرغ

)براي سانتریفوژ مداوم و کاهش حجم پوسته تخم مرغ SECسانتریفیوژ پوستهتخم مرغ سانوو رنج (

توسعه یافته است.

غ مایع غربال داخلی از یک صفحه سوراخ جوش داده شده ساخته شده کـه فیلترینگ موثـر تخم مر 

سانتریفوژ را تضـمین می کند. سوئیچ ایمنی در قیف و درب ، سانتریـفیوژ را  به صورت خـودکار در  

د کرد.ھهنگام باز شدن حین عملیات متوقف خوا

 شکل مجـهز شده اند تمـام  سانتریفیـوژ ها از جنـس V بهپولیهاي SEC60 -SEC360مدل هاي 

استنلس استیل ساخته شده اند و شامـل یک پوشش فوالد ضـد زنگ براي محافظت از موتور در طول 

شستشو می باشند.

 SEC انواع سري

 *SEC 60 - 60 cases (22.000 egg-

 shells) per hour

 *SEC 360 - 360 cases (130.000 egg-

 shells) per hour

آپشن

شرح عملیات
پوسته هاي تخم مرغ خالی از تخم مرغ شکن مستقیمأ به داخل سانتـریفیوژ ریخته می شـوند ، 

به یک خرد کن می باشد و با توجه به نیروي گریز از مرکز بعـد از خـرد شدن سانتریفیوژ مجهز 

فیلتر ها رد شده و پوسته باقیمانده توسط سیستم مارپیچ از پوسته ها مـقدار مایع باقیـمانده از 

سانتریفیوژ به بیرون هدایت می شود .

این ماشین داراي قسمت هاي جدا شونده شامل فیلتر ، بالابر اسکرو و قسمت خروجی پوسته کـه 

می توانند در حداقل زمان براي بازرسی و شستشو از هم جدا و دوباره متصل گردند.همچنین ابزار 

تخصصی دیگري نیز براي جداسازي این قسمت ها وجود دارد.

ایمنی و خدمات

کلیه محصولات و سیستم هاي سانوو مطابق با

استـانداردهـا و ایمنی هـاي جهانی طراحـی

و تولید می گردند. یک سازمان جامع خدمات

باید همیشه بـراي راهـنمایی جهت انتـخاب

برنامه صحـیح جهت نگـهداري و ارائه قطعات

یدکی منحصر بفرد در دسترس باشد .

% از حجم پوسته تخم مرغ75کا هش *

% از مایع تخم مرغ باقیمانده98بازیافت *

 از پوسته بعد از شکستن.

عملیات مداوم*

% استنلس استیل100طراحی *

نظافت و شستشوي آسان*
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