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EGG WASHERS

سیستم شستشوي تخم مرغ

 ردیفه قابل ارائه می باشند. با 16 تا 12 ردیفه و در نوع کابینتی 8 و 6اي ماژولار سانوو ببه صورت ھتخم مرغ شور

 زمان شستشوي مورد نظر دست یابیم. ھترکیب و تلفیق ماژول هاي کوتاه و بلند در این سیستم می توانیم ب

اي شستشوي تخم مرغ می توانند به تجهیزات و ماشین آلات تخم مرغ شکن و بسته بندي و گرید تخم ھسیستم 

 تخم مرغ در 180.000عدد تخم مرغ تا 10.800اي ھاي شستشوي تخم مرغ در ظرفیت ھمتصل شوند. سیستم مرغ 

تیپ قابل ارائه می باشند :دو 

ماشین آلات شستشوي تخم مرغ ماژولار در طول هاي مختلف با زمان هاي متفاوت شستشو با بهره گیري از اسپري 

و نازل تومأ با حداکثر قابلیت شستشو براي تخم مرغ ها در کیفیت هاي مختلف قابل ارائه می باشند . 

ُسیستم هاي ماژولار از شستشوي بیش از حد تخم مرغ ها جلوگیري می کنند که  در غیر اینصورت باعث ضایعات و 

از بین رفتن تخم مرغ می گردد.

ویژگی ها

 برس و نازل ها با قابلیت جابجایی*

 برس هاي مورب براي  ایجاد حداکثر تماس  *

با سطح تخم مرغ همراه با عملیات مطمـئن و 

آرام براي جلوگیري از آسیب دیدن تخم مرغ

 سیستم قابل تنظیم برس براي اندازه هـاي*

مختلف تخم مرغ 

 انواع مختلف برس ها ( نرم / سخت ) *

آب با حجم زیاد و فشار پایین * 

ایمنی و خدمات

 کلیه محصولات و سیستم هاي سانوو مطابق

با استـانداردهـا و ایمنی هاي جهانی طراحی

و تولید می گردند. یک سازمان جامع خدمات

باید همیشه بـراي راهـنمایی جهت انتـخاب

برنامه صحـیح جهت نگهداري و ارائه قطعات

یدکی منحصر بفرد در دسترس باشد .

آپشن ها :

CIP سیستم *
سیستم کارا کندلینگ تخم مرغ *

سیستم فیلتراسیون حلقه اي براي کاهش *

فاضلاب   در BOD و کاهش  مصرف آب

سیستم هاي خیساندن تخم مرغ قبل از *

شستشو 

 آب کشی  و سیستم ضد عفونی نهایی*

 

تشرح عملیا

 توسط رولر ابتدا بوسیله برس شسته شده و همچنین با SWتخم مرغ هاي وارد شده به سیستم هاي 

تلفیق سیستم نازل مرحله شستشو و نظافت تخم مرغ تکمیل می گردد.

نازل ها به طور مداوم آب را روي برس ها و تخم مرغ ها می ریزند و همچنین این سیستم ها مجهز به فیلتر 

براي تصفیه مجدد محلول و سیرکوله و استفاده مجدد آب می گردد.

براي رسیدن به راندمان مطلوب شستشو ، می توان انواع مواد شوینده مجاز را به آب شستشو اضافه نمود، 

 درجه سانتیگراد نیز براي بالا بردن راندمان 48حدود که با توجه به طراحی این ماشین آلات دماي 

شستشو در دسترس می باشد .

درب هاي کناري جهت دسترسی آسان و سریع نازل ها و برس ها جهت تعمیرات و نگهداري و شستشو در 

نظر گرفته شده است.

 

کلیات : 

 (ماشین شستشوی کابینتی مجھز بھ واشر) 
(ماشین شستشو با دو روش برس و نازل)

*

*

SWCOMPACT WASHER

SWMODULAR WASHER
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abedian
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Egg washer model SW6 Compact SW6 SW8 SW12 SW16

Recomended capacity (cases/h) 60 cph 185 cph 250 cph 375 cph 500 cph

(Egg/h) 21.600 eggs/h 66.600 eggs/h 90.000 eggs/h 135.000 eggs/h 180.000 eggs/h

Matching egg Breaker
SB/SBS 1000

OptiBreaker Compact 2

OptiBreaker Basic 5

OptiBreaker Basic 6

OptiBreaker Compact 6

OptiBreaker 6

OptiBreaker Compact 8

OptiBreaker 8

OptiBreaker Compact 12

OptiBreaker 12
OptiBreaker 16

Number of rows 6 6 8 12 16

Available washer length (meter) 1.2 2.2, 4.4, 6.8, 8.8 2.2, 4.4, 6.8, 8.8 2.2, 4.4, 6.8, 8.8 2.2, 4.4, 6.8, 8.8

Wash system
Double-Action

(Brushes)

Double-Action

(Brushes and Spray 

modules)

Double-Action

(Brushes and Spray 

modules)

Double-Action

(Brushes and Spray 

modules)

Double-Action

(Brushes and Spray 

modules)

Type of brushes Egg-shape Slanted Slanted Slanted Slanted

Heating method Direct Steam Direct Steam Direct Steam Direct Steam Direct Steam

Options

Tubular Heat Exchanger x x x x x

Electrical Heating x

Candling x x x x x

Rotary filter x x x x

CIP x x x x

Pre rinse system x x x x

Sanitiser x x x x x

Re-wash conveyor x x x x

Self-Powered drive system x x x x x
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