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 دستگاه میوه خشک کن اسوه صنعت اصفهان 

 

 

 

 

 

 

 شما   اعتماد و انتخاب حسن از  سپاس با

 . فرمایید  مطالعه دقت به را راهنما  دفترچه  دستگاه اندازی راه  از قبل حتما شود  می  توصیه
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  کن خشک بهترین از ای نمونه میتوان را اصفهان صنعت   اسوه سازی ماشین شرکت کن خشک  میوه دستگاه

 . دانست   کشورداخل  ساخت های

  از نگهدارنده مواد و تیزاب، ها، شربت انواع از استفاده به  نیاز بدون ها، دستگاه این خروجی محصول کیفیت

 . باشد   می آن  برتری اثبات در کننده تعیین عوامل  از یکی طعم،   و رنگ عطر، نظر

  سیر زعفران،  سبزیجات،  و میوه انواع کردن خشک برای ها روش  بهترین  و ترین ارزان پرکاربردترین، از یکی

 داروهای میگو، و گوشتی مواد لواشک، گانودرما، بامیه،  قارچ، عناب، غالت،  های وانهج سنجد، پیاز، موسیر، و

  می کار گرم هوای( سیرکوالسیون) گردش روش با  که است هایی دستگاه از استفاده  ،...و بلوط کشک، گیاهی،

 .  کنند 

  کامال قدرتمند، سانتریفیوژ  یک توسط کوره  سمت  از شده کنترل گرمِ هوای فن، به  نیاز بدون  سیستم این در

  رطوبت با  همراه سپس  و داده عبور  ها سینی  تمام  محتویات البالی از افقی بصورت یکنواخت و یکدست 

 . شود می هدایت دستگاه  از خارج به ها، میوه از شده  گرفته

 

  با که است  برق یا و گازوئیل  گاز، سوختن  از حاصل صنعت اسوه  شرکت هایکن خشک  در گرما تولید منبع

  در  موجود مشابه موارد برخالف که این به توجه با. شود  می ساخته   و طراحی  مشتریدرخواست  به  توجه

  آهن جنس  از اینکه بجای دستگاه دیواره و است شده بهینه  و روزرسانی به  آن  استیل تمام  ی کوره بازار،

  پشم) صنعتی  حرارتی عایق الیه یک ، دارای ،(رو  هم پشت، هم)  طرفه دو  گالوانیزه از باشد،(  معمولی فوالد)

  از شده،  گذاشته کار ها جداره سانتیمتری سه فضای در  که است سانتیمتر 6 ضخامت  به(  شده   متراکم سنگ

  گرمادهی و شده  سازی بهینه  کامال استیل ی کوره. کند می جلوگیری سوخت افزایش و زمان و گرما اتالف

  قابل  صورت به گرما اتالف آن، درون سامنتیمتری 6 عایق و سانتیمتری  سه  ی جداره. دارد ای العاده فوق

  کار محیط شدن  گرم از هم  و آید  می پایین شدت به سوخت  مصرف هم نتیجه  در و دهد می کاهش توجهی

 . شود  می جلوگیری
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 : دستگاه  مشخصات

  سیستم برقی، های المنت ویا گازوئیلی یا گازی، صنعتی   مشعل کوره، شامل)  گرما تولید  سیستم   

 ( گازوئیل و گاز سوختن   از حاصل  ی شده تولید  دود خروج  سیستم  و مجاری مشعل، کنترل اتوماتیک

 ( شود  می کنترل سنسور،  توسط که رطوبت   خروج  سیستم)  سنج رطوبت  

 ( باال دمش  و مکش قدرت با  قدرتمند  بسیار سانتریفیوژ)  هوا گردش 

 . شود  می کنترل سنسور  توسط  که رطوبت  خروج سیستم  

  توسط   شده تولید گرمای.شودمی استفاده دمش  و مکش مکانیزم از دستگاه این هوای گردش سیستم   در

  به  ردیف ترین  نزدیک  و اولین در که ای میوه اسالیس که  میشود توزیع   طوری حرارت  انتقال های سیستم 

 .  شوند   خشک زمان  یک در  و یکسان کامال است، فاصله بیشترین با ای میوه اسالیس  با  هست کوره

 سایز  به توجه با  مختلف های کن خشک  در قفسه هر که است های قفسه  یا ترولی دارای کابین هر 

  هاسینی  این جنس.  باشد   می مشبک سینی( 184 تا  10)  تعداد دارای(  کیلوگرمی 1200  تا 75) دستگاه

  جنس از آسان، شوی  و شست  قابلیت با  غذایی مواد مخصوص های توری توسط و است استیل یا و گالوانیزه

 . شود  می  پوشانده باشد، می  بهداشت  وزارت تایید  مورد  ذوب باالیی دارد و یدماکه  پالستیک 

 

  که  زمانی.  است برقی شیر دارای  و باشد   می هوشمند رادیاتور ایران مشعل به مجهز دستگاه 

  باز  مشعل  درون زدن  جرقه برای را گاز مسیر شیربرقی   ، دهد می شدن  روشن  اجازه آن به ترموستات

 . گذاردمی

  از( ای دقیقه دو مثال عنوان به)  زمان یک طبق است  شده  تعبیه مشعل  روی بر  که هوشمند ی رله 

  اینکه برای. میکند اجرا را  زن جرقه تنظیمات میدهد شدن روشن دستور   مشعل به  ترموستات  که زمانی

  بار  هر و شده  تعبیه مشعل روی بر  رله این شود  آن  شدن خراب  موجب که نباشد  مسیر در دائم زن، جرقه

 . کند  می  خارج  مدار از  هوشمند  صورت  به را  زن جرقه  ، آتش شدن برقرار  از بعد 

  میدهد  نشان  کار حین  در متعدد های زدن جرقه.(  است مصرف  کم بسیار که ) رادیاتور ایران مشعل 

  می  روشن نیز  مشعل دهد  رخ  ها کابین در حرارت  افت که زمانی  فقط و نبوده  روشن مدام طور  به  مشعل که

 . گردد می  خاموش  مجددا حرارت   رسیدن نصاب  حد  به  از  پس و شود
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 صنعت: انواع خشک کن های اسوه  

  و  «برق  تابلو دارای» نوع  دو در  و C و  B وA   تیپ   سه  در صنعت اسوه شرکت های کن خشک 

 . است شده  ساخته «  PLC دارای»

 

 : مانیتور  3  دارای   دیجیتال   صفحه   دستگاه  

 ( تروموستات)  حرارت تنظیم . 1

   تایمر مولتی  . 2

 سنج  رطوبت  . 3

 . باشد  می

 

   :باشد  می  تنظیم  برای حالت  4  دارای   دار  PLC  مدل  

                                               ها سبزی مخصوص 1 حالت 

 ها  میوه مخصوص 2 حالت 

                     کالباس ورقه ضخامت  گوشت انواع مخصوص 3 حالت 

 دستگاه  دستی  تنظیم برای  4 حالت 

 

 : صنعت  اسوه  کن خشک  های دستگاه  اندازی راه 

 : دار  PLC های  کن   خشک 

با این  .  است شده ریزی  برنامه  دما و زمان هر کدام برای محصول خاصی  کهاست  حالت  4 دارای مانیتور این

 . ستامکان تنظیم دستی توسط اپراتور هم برای آن مهیا  حال

 

  را زمان  میتوانید  فقط شما.  است شده تعریف  پیش  از  و ثابت  سانتیگراد  درجه  55 عدد  روی : دما1نکته 

 . کنید  تنظیم دستی  بصورت
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درجه سانتیگراد است. اما  70تا  55: به یاد داشته باشید بهترین دما برای خشک کردن میوه و سبزی 2نکته 

درجه سانتیگراد را نیز دارد و شما می توانید در صورت تمایل یا ذیق   120دستگاه قابلیت افزایش دما تا 

)البته این روش به شما پیشنهاد   وقت، دما را باالتر برده و در زمان کوتاه تری محصول خود را خشک نمایید. 

 تاثیر قرار خواهد داد.( نمی شود، چون کیفیت محصول شما را تحت 

 

 :PLC  دستی   تنظیم  روش  

TEMP (دستگاه دمای      )TOTAL TIME(شدن   خشک  زمان      )HUM   (دستگاه داخل  رطوبت ) 

 

 را انتخاب کنید.  4گزینه ی  •

 

1 .  

 

 . کنید  لمس را( Temp دما مثال عنوان به ) نظر مورد گزینه •
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 .  کنید  پاک را قبلی دمای   Clear گزینه لمس با •

 

 

 

 دهید.   فشار را  Ok گزینه  کرده وارد مانیتور، روی کلید  صفحه  توسط را جدید  دمای •

 

 

 

2 .  

 
 

 

 . شود   می روشن دستگاه «شروع» گزینه لمس  با و گردید  می باز  اصلی  صفحه  به •
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  تنظیم  25 عدد  روی  را دستگاه شما اگر یعنی. دارد درصدی 5 دانته  یک سنج  رطوبت که باشید داشته یاد به

 . شد  خواهد خاموش  20 روی دستگاه نمودید  روشن  و کرده

  

 :PLC  بدون  کن   خشک   های دستگاه  کردن   روشن

  دست پایینی  عدد به لطفا(  وسط کلید )   کنید  روشن را(  زمان) تایمر  به مربوط سوئیچ ابتدا -1

 . است شما نیاز  مورد باالیی  عدد فقط. نزنید

 

 

 

 

. چشمک زن می شود   Aرله ی   .دهید فشار  را اینورتر اینتر ی دکمه  دوباره -2
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کرده، اینتر   وارد را برای روشن ماندن دستگاه  نظر مورد زمان، دار جهت های دکمه  کمک با . 3

 کنید. 

 

 
 

 و نیازی به تنظیم ندارد. با اینتر کردن از آن بگذرید.  شود  می زن  چشمک  B رله . 4

 

 

  انجام  تغییرات  شدن  ذخیره باعث اینکار. کنید روشن مجددا و خاموش را  تایمر به مربوط سوئیچ . 5

 . گردد می شده
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 . کنید  روشن  را است( ترموستات ) دما به  مربوط سوئیچ  که چپ  سمت  کلید  . 6

 

 

 

 . آید  می  در زن چشمک  حالت  به(  SV)  پایینی عدد .دهید فشار را اینتر دکمه . 7

 

 

8 .  
 

 

 . کنید  وارد را SV نظر  مورد دمای دار  جهت های دکمه با  . 9
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 . شود  ثابت  SV عدد تا دهید فشار  بار 3 را اینتر دکمه .10

 

 

 

 . شود ذخیره شده  وارد عدد تا کنید  روشن  مجددا و خاموش  را دما به مربوط سوئیچ .11
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  کوره شود،  می نزدیک SV عدد به  و کند  می حرکت  به  شروع PV عدد وقتی که  باشید  داشته یاد به)  

 (. کند می کار به  شروع  کن خشک شده  روشن

 

 

 .  شود  روشن  نیز سانتریفیوژ  تا بچرخانید  را سانتریفیوژ  به مربوط سوئیچ .12

 

 

 

 . بگذارید  دستگاه  داخل را رگال  و چیده ها سینی  رویرا  ها میوه .13

 

 . باشد  باز  حتما  حتما دستگاه کناری دیواره روی  دریچه:  تذکر
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 :  B تیپ  100  سایز  و   A تیپ  75  سایز   های  کن   خشک   در

 . شود  روشن سانتریفیوژ تا  بچرخانید  را  سانتریفیوژ  به  مربوط سوئیچ:  8  مرحله از بعد 

 

  آخر  تا باید  است کوره اتاق به  مربوط که دستگاه  جلوی دیواره  روی دریچه کن، خشک  نوع  دو این در:  تذکر

 را  پیچ کرد، عمل که ترموکوبل.  کنید روشن را پیلوت. است  زن جرقه  ،بخاری مثل این دو، سیستم.) شود باز

 .( بگذارید   مشعل روی

 

 : برقی های  کن   خشک راه اندازی  

  یا ای قهوه سیم  و فاز مشکی، سیم است؛ نول  رنگ، آبی  سیم.  است ای رشته   سه  برق ورودی کابل ➢

 . است اِرت  رنگ  زرد

 

 

 .( نمایید  چک را پریز  و ها سیم  بودن نول  و فاز  متر فاز با حتما)
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 . شود  متصل زمین به باید  ارت، چاه   نبود درصورت  و شود  متصل ارت چاه  به باید  ارت سیم ➢

 . باشند  روشن   که کنید  چک  را مینیاتوری های کلید  کرده، باز  را برق  تابلو جعبه  درب ➢

 

 

 

14.  
 

 

 . دهید ادامهطبق دستورالعمل باال  را  ترموستات و تایمر  کردن روشن مراحل بعد  و ➢

 . است تایمر به  مربوط( وسطی ) اصلی برق کلیدنکته: 

 

 مشعل ایران رادیاتور: 

  که  موقعی و دارد برقی  شیر  یعنی هوشمند . باشد   می هوشمند رادیاتور ایران مشعل به مجهز دستگاه 

  باز  مشعل  درون زدن  جرقه برای را گاز مسیر شیربرقی   ، دهد می شدن  روشن  اجازه آن به ترموستات

 . گذاردمی

  توسط شده   تنظیم دمای  تست و گیرد می فرمان ترموستات  از مستقیماً برقی  شیر  کابین دمای تنظیم برای»

 «دهدمی را مشعل به شدن خاموش  یا روشن ی اجازه اپراتور

  قرمز آن چراغ  و دهد  می روی خطا  گاز قطعی مثل دلیلی هر به  که مواقعی  در  مشعل کردن ریست شاسی»

 . دهید  فشار لحظه یک را شاسی  شود، می

 .« باشد می اکسیژن و سوخت  راندمان  بودن مطلوب ی نشانه  زرد چراغ:  نکته
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  جا مثل)  هست دستگاه عملکرد در  خطایی  یعنی ثانیه خاموش می شود،  3و بعد از  روشن   مشعل که زمانی

  زیاد گاز فشار اگر گاز، فشار بودن زیاد و کم  یا نیست،  مناسب ارت سیم  اتصال یا نول و فاز شدن  جا به

 خاموش و چراغ قرمز آن روشن می شود.   مشعل (. در این صورت،باشد

  از( ای دقیقه دو مثال عنوان به)  زمان یک طبق است  شده  تعبیه مشعل  روی بر  که هوشمند ی رله 

  اینکه برای. میکند اجرا را  زن جرقه تنظیمات میدهد شدن روشن دستور   مشعل به  ترموستات  که زمانی

  بار  هر و شده  تعبیه مشعل روی بر  رله این شود  آن  شدن خراب  موجب که نباشد  مسیر در دائم زن، جرقه

 . کند  می  خارج  مدار از  هوشمند  صورت  به را  زن جرقه  ، آتش شدن برقرار  از بعد 

  میدهد  نشان کاری ران  حین  در  متعدد های زدن جرقه . است  مصرف کم بسیار  رادیاتور ایران مشعل 

  می  روشن نیز  مشعل دهد  رخ  ها کابین در حرارت  افت که زمانی  فقط و نبوده  روشن مدام طور  به  مشعل که

 . گردد می  خاموش  مجددا حرارت   رسیدن نصاب  حد  به  از  پس و شود

  به.  شود می روشن  مشعل مجدداً کنیم پیدا حرارت درجه  افت گاه هر که باشید   داشته  یاد به) 

  خاموش  که دهد  می فرمان مشعل به ترموستات رسید نظر  مورد عدد  به کابین داخل دمای اینکه محض

 .( شود

 

  به  را آن حتما  است، شده  تعبیه احتمالی  دود و کربن مونوکسید  خروج برای  بخاری لوله دستگاه،  پشت:  تذکر

 . کنید وصل دودکش

 

  آبی   سیم  و فاز به مشکی سیم. )شود  رعایت نول  و فاز باید  حتما  پریز، به  برق سیم  کردن وصل هنگام -

 .(  گردد  متصل ارت به  رنگ زرد سیم   و نول  به  رنگ،

  روشن   مشعل و دهد  می خطا  مشعل نشود، متصل  شد  ذکر  که ترتیبی  به  دستگاه های سیم چنانچه : توجه* 

 . شود  نمی

  رنگ قرمز چراغ و دهد خطا  مشعل همچنان اما باشند  متصل خود  جای در همگی نول  و فاز  و ارت سیم اگر

  زیاد یا کم امکان دهد،   رخ خطا  دوباره( مشعل شاسی  دادن فشار) کردن ریست با  و شود  روشن  مشعل پشت

  قضیه، این تایید  صورت   در و شود  بررسی  باید   شده، مستقر آنجا در دستگاه که ای منطقه در  گاز  فشار بودن

 . نمود  اقدام  مشعل مشکل رفع  به نسبت رادیاتور، ایران شرکت های نمایندگی از  یکی با  تماس  با باید 
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 برای خشک کردن انواع میوه و سبزی  دما و زمان پیشنهادی شرکت اسوه صنعت اصفهان

 

 زمان )ساعت(  نوع محصول زمان )ساعت(  نوع محصول

 8 سیاه انجیر اسالیس 4 نعناع شوید،

 13 درسته  سیاه  انجیر 6 تره 

 14 اسالیس  ترش لیمو 4 شنبلیله  ترخون،

 8 درسته  لیموترش 8 پیاز

 8 فرنگی  توت 8 سیر 

 13 هلو  8 موسیر

 13 زردآلو 8 زنجبیل 

 13 آلو 5 قارچ 

 13 آلوچه 15 ملون، طالبی، خربزه

 6 حبه انگور  8 پرتقال 

 18 خوشه انگور  8 موز

 8 سیب  8 گوچه

 8 کیوی 8 آناناس

 8 گالبی 8 آلو اسالیس 

 

 . باشد می گراد سانتی70  تا55 بین محصوالت این شدن خشک برای نیاز مورد دمای

 تنظیم پارامترهای دما و رطوبت متغیر خواهد بود. البته این زمان ها بر اساس   

 


