
دستگاه های خشک کن شرکت اسوه صنعت اصفهان
با سپاس از حسن انتخاب و اعتماد شما

توصیه می شود حتما قبل از راه اندازی دستگاه دفترچه راهنما را به دقت 
مطالعه فرمایید.

به ناِم خداَوند َبخَشنده و ِمهربان



دفرتچه راهنامی دستگاه خشک کن  رشکت اسوه صنعت اصفهان

2

فهرست
مقدمه..........................................................................................................  4
درباره ی ما...................................................................................................  3
دستورالعمل های ایمنی ...............................................................................  5
انواع خشک کن های اسوه صنعت................................................................  6
اجزای مختلف خشک کن 75 کیلویی............................................................  7
8  ..........................................................B اجزای مختلف خشک کن های سری
اجزای مختلف خشک کن های تونلی............................................................  10
انواع صفحه های کنترل در خشک کن های اسوه.......................................   12
14 ...........................................PLC روشن کردن دستگاه های خشک کن بدون
رطوبت سنج...............................................................................................   15
پیلوت و دریچه ی چشمی..........................................................................   18
مشعل ایران رادیاتور ..................................................................................    19
عیب یابی.....................................................................................................  21
انواع خشک کن های اسوه صنعت...............................................................  22
دما و زمان پیشنهادی برای خشک کن های اسوه  ......................................   24



  دفترچه راهنمای دستگاه خشک کن   شرکت اسوه صنعت اصفهان

3

درباره ما 
گــروه تولیــدی بازرگانــی اســوه صنعــت اصفهــان فعالیــت خــود را از ســال 1389 در زمینــه ی 
طراحــی و ســاخت دســتگاه هــای تولیــد کننــده ی مــواد غذایــی ارگانیــک آغــاز کــرد و بــا توجــه 
بــه طراحــی حرفــه ای و کار بــر پســند دســتگاه هــا، بــه ســرعت مــورد اســتقبال صاحبــان مشــاغل 
خانـگـی، تولیدکننــدگان عمــده ی روغــن هــای گیاهــی و درماـنـی و تمامــی اقــام عطــاری و 

کارآفرینــان در حــوزه ی کســب و کارهــای ارگانیــک واقــع شــد.
ایــن شــرکت امــروزه بــه عنــوان یکــی از برندهــای مطــرح و معتبــر در تولیــد ایــن دســتگاه هــا در 

ســطح کشــور همچنین کشــور های همســایه شــناخته شــده اســت.
در حــال حاضــر اســوه صنعــت بــا بهــره گیــری از تیــم تحقیــق و طراحــی خــود، در 7 شــاخه ی 
بــزرگ آســیاب، خشــک کــن، ارده گیــر، روغــن گیــر، عــرق گیــر، کــره گیــر، دیســتونر و بیــش از 
100 زیــر شــاخه بــه همــراه متعلقــات هــر کــدام کــه خــط تولیــد کامــل و جامعــی را شــامل میشــود 
بیشــترین تعــداد و تنــوع دســتگاه را در حــوزه ی کاری خــود دارد و هــر ســاله بــا کمــک دانــش 
روز دنیــا و بــا طراحــی و شــبیه ســازی کامپیوتــری بــا بهینــه ســازی دســتگاه هــای تولیــدی خــود ، 

محصوالتــی بــه روز و مشــتری پســندی را بــه ســبد تولیــد خــود اضافــه میکنــد .
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مقدمه
از محصــوالت اســوه صنعــت تبریــک  انتخــاب وســلیقه ی شــما را در اســتفاده  حســن 

مــی گوییــم، و بــه شــما اطمینــان مــی دهیــم در فرآینــد تولیــد ایــن محصــول مهتریــن 

کیفیــت  بهتریــن  راســتا  ایــن  در  و  بــوده  مشــتریان  رضایــت  جلــب  شــرکت  هــدف 

شــده. گرفتــه  نظــر  در  محصــول  ایــن  در  خــاق  و  متخصــص  کارشناســان  توســط  را 

ــرل  ــرد و کنت ــد، تســت عملک ــد تولی ــه، فرآین ــون اولی ــن در خصــوص بازرســی و آزم همچنی

ــل حاصــل شــده اســت.  ــان کام ــن محصــول اطمین ــت ای نهایــی از کیفی

ایــن دفترچــه حــاوی اطاعــات مــورد نیــاز بــرای راه انــدازی دســتگاه آســیاب و نحــوه ی 

عملکــرد بهینــه بــا دســتگاه مــی باشــد.

لــذا خواهشــمندیم دفترچــه راهنمــا را بــا دقــت مطالعــه کــرده و آن را بــرای مراجعــات بعــدی 

نگهــداری فرمایید. 
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دستوالعمل های ایمنی:
+ لطفــا پیــش از اســتفاده از دســتگاه، دفترچــه ی راهنمــای دســتگاه را 

بــا دقــت مطالعــه فرماییــد.
ــرای جلوگیــری از خطــر بــرق گرفتگــی قســمت دو شــاخه کامــا در  + ب

پریــز قــرار بگیــرد. 
+ محــل تعبیــه دســتگاه  از بــرق مصرـفـی مناســب 220 ولــت بــرای 

تکفــاز و 380 ولــت بــرای ســه فــاز  برخــوردار باشــد.  

هشدار:

+ دو شــاخ دســتگاه دارای ســیم ارت اســت الزم بــه ذکــر اســت حتمــا 
ســیم ارت ســاختمان و دســتگاه وصــل باشــد.

+ از اتصــال لولــه هــای خروجــی از کــوره ی دســتگاه بــه خــارج از محــل 
قــرار گیــری خشــک کــن مطمئــن  شــوید.

+ حداکثر فاصله ی مجاز خشک کن تا لوله ی گاز دو متر است.
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انواع خشک کن های اسوه صنعت:

 1. خشک کن های سری A که شامل خشک کن های سایز 75 و 100 کیلویی
 2. خشک کن های سری B که شامل خشک کن های سایز 200 کیلویی به باالست 

 3.خشــک کــن هــای تونلــی کــه شــامل خشــک کــن هــای 3 متــری و 6 متــری و 9 متــری بــا 
دو ردیــف یــا یــک ردیــف

مشاهده ی آموزش این قسمت 
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مشاهده ی آموزش این قسمت 

اجزای مختلف خشک کن 75 کیلویی: 
1. تایمر

2.کلید تایمر
3.ترموستات

4.کلیدترموستات
5.کلید سانتریفیوژ

6.چفت
7.سینی

8.فن خروجی رطوبت
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:B اجزای مختلف خشک کن های سری
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:B اجزای مختلف خشک کن های سری
1. ترموستات

2.کلید ترموستات 
3.تایمر

4.کلیدتایمر
5.رطوبت سنج

6.کلید رطوبت سنج
7.سانتریفیوژ تخلیه رطوبت 

8. کلید سانتریفیوژ
9. سانتریفیوژسیرکوالسیون

10.دریچه تهویه هوا 
تایمر: جهت تعیین زمان برای خشک کن 

کلید تایمر: جهت روشن خاموش کردن تایمر
ترموستات: جهت تعیین مقدار درجه حرارت دستگاه جهت 

خشک کردن مواد  
کلید ترموستات: جهت روشن خاموش کردن ترموستات

مشاهده ی آموزش این قسمت 
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اجزای مختلف خشک کن های تونلی:
1. تابلو برق

2.سانتریفیوژ سیرکوالسیون 
3.مشعل

4.دریچه تهویه هوا 
5.سانتریفیوژ تخلیه رطوبت

6. ترولی و سینی های داخل کابین
7. کلید روشنایی کابین

مشاهده ی آموزش این قسمت 
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اجزای مختلف خشک کن های تونلی:

تابلو برق

ترولی

سانتریفیوژ 
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در خشک کن های تونلی:
بدنــه ی خشــک کــن هــای کانتیــوز دارای چنــان عایــق قدرتمنــد از پشــم ســنگ بــا دانســیته 
باالســت، کــه حداقــل تبــادل دمــا را بــا محیــط دارد و ایــن موجــب مــی شــود کــه عمــل خشــک 
کــردن و رطوبــت گیــری در آن بــا ســرعت بــاال و زمــان بســیارکم انجــام میشــود. از دیگــر مزایای 
ایــن خشــک کــن هــا پاییــن بــودن مصــرف ســانتریفیوژ هــای آن اســت کــه موجــب شــده ایــن 

دســتگاهها بــا بــرق تکفــاز شــهری بهتریــن کارایــی را داشــته باشــند.
حفــظ رنــگ، طعــم و عطــر میــوه هــا و ســبزیجات خشــک شــده بــدون نیــاز بــه مــواد نگهدارنــده 
در حیــن عملیــات خشــک کــردن از مزایــای دیگــر آن بــرای تاجــران میــوه خشــک صادراتــی مــی 

باشــد. کــه ملــزم بــه تولیــد خشــکبار صــد درصــد ارگانیــک بــرای صــادرات هســتند.
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دستگاه صفحه دیجیتال دارای 3 مانیتور:
1.تنظیم حرارت )ترموستات(

2. مولتی تایمر 
3. رطوبت سنج

دستگاه PLC دارای 4 حالت  برای تنظیم است: 
1.حالت 1 مخصوص سبزی ها                                             

2.حالت 2 مخصوص میوه ها
3.حالت3 مخصوص انواع گوشت 

4.حالت 4 برای تنظیم دستی دستگاه

انواع صفحه های کنترل در خشک کن های اسوه:
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:PLC روشن کردن دستگاه های خشک کن بدون 
-ابتدا کلید های مینیاتوری داخل تابلو را روشن کنید.
 سپس سوئیچ مربوط به تایمر )زمان( را روشن کنید. 

- دکمه ی اینتر را فشار دهید.
 عدد روی تایمر چشمک زن می شود.

- بــا کمــک دکمــه هــای جهــت دار، زمــان مــورد 
وارد  را  دســتگاه  مانــدن  روشــن  بــرای  نظــر 
کــرده، اینتــر کنیــد. ســپس تایمــر را یــک  بــار 
ــره شــود.  ــان ذخی ــا زم ــد ت ــوش و روشــن کنی خام

مشاهده ی آموزش این قسمت 
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- سوئیچ مربوط به دما )ترموستات( راروشن کنید.
پس حداکثر از سی ثانیه مشعل روشن می شود.

)PV( بــر روی  تابلــو بــرق در قســمت نمایشــگر ترموســتات دمــای داخــل کابیــن در قســمت -
و دمــای مــورد نظــر شــما در قســمت )SV( نمایــش داده مــی شــود.با اســتفاده از دکمــه اینتــر 

پارامتــر هــای زیــر را در دســتگاه تنظیــم کنیــد.

توجه: حداکثر دمای مجاز دستگاه  100 درجه می باشد.
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ورود به مرحله  
 تنظیم 

Pv نمایشگر Sv  نمایشگر 
مقدار تنظیم با  

 کلید 
 SV  900-0 دمای قابل تنظیم  

 ON 
تاخیر زمان وصل 

 مشعل
0-99  

 OFF 
تاخیر زمان قطع  

 مشعل
0-99  

 HY5  دامنه تغییرات دما Sv 2-10% 

تغییرات اعمال شده     SAVE 
 

 )بــه یــاد داشــته باشــید کــه وقتــی عــدد PV شــروع بــه حرکــت مــی کنــد و 
بــه عــدد SV نزدیــک مــی شــود، مشــعل شــروع بــه کار مــی کنــد.(

- ســوئیچ مربــوط بــه ســانتریفیوژ را روش کنیــد 
تــا ســانتریفیوژ ســیرکوله، شــروع بــه کار کنــد. 

- رگال و میوه های که از قبل آماده کرده اید را داخل دستگاه بگذارید.
- کلید مربوط به رطوبت سنج را روشن کنید. رطوبت سنج احتیاج به تنظیم ندارد. 
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در خشک کن های 75 کیلویی  و 100 کیلویی روشن شدن دستگاه از پشت 
دستگاه و در خشک های مدل کارگاهی از تابلو برق جلو دستگاه است.

100کیلوـیـی(،  و  کن)75کیلوـیـی  خشــک  نــوع  دو  ایــن  در  تذکــر: 
کــوره  اتــاق  بــه  مربــوط  کــه  دســتگاه  جلــوی  دیــواره  روی  دریچــه 
مثــل  دو،  ایــن  )سیســتم  کنیــد.  بــاز  آخــر  تــا  بایــد  را  اســت 
ثابــت  از  پــس  را روشــن کنیــد.  پیلــوت  اســت.(  بخــاری، جرقــه زن 
بگذاریــد. مشــعل  روی  را  کابراتــور  پیــچ  پیلــوت،  شــعله  شــدن 

ــا دســتگاه دریچــه ی چشــمی کــوره  ــه ذکــر اســت: در حیــن کار ب الزم ب
حتمــا حتمــا بســته باشــد.

هشدار: 
بــرای خــروج مونوکســید کربــن و دود  لولــه بخــاری  پشــت دســتگاه، 
ـی تعبیــه شــده اســت، حتمــا آن را بــه دودکــش وصــل کنیــد. احتماـل
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مشاهده ی آموزش این قسمت 

پیلوت و دریچه ی چشمی:

توجه:باید دقت داشته باشید که دریچه ی چشمی 
همیشه بسته باشد چون در صورت باز بودن حرارت 

ناشی از مشعل باعث سوختگی پیلوت می شود.
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- هنــگام وصــل کــردن ســیم بــرق به پریز، حتمــا باید فاز 
و نــول رعایــت شــود. )ســیم مشــکی بــه فــاز و ســیم آبــی 
رنــگ، بــه نــول و ســیم زرد رنــگ بــه ارت متصــل گــردد.( 

مشعل ایران رادیاتور:
دســتگاه مجهــز بــه مشــعل ایــران رادیاتــور هوشــمند می 
ــه ایــن معنــی کــه دارای شــیر برقــی  باشــد. هوشــمند ب
اســت و هــرگاه ترموســتات بــه آن اجــازه روشــن شــدن 
می دهــد، شــیربرقی مســیر گاز را بــرای جرقــه زدن درون 
مشــعل بــاز می گــذارد. »بــرای تنظیــم دمــای کابیــن شــیر 
برقــی مســتقیمًا از ترموســتات فرمــان مــی گیــردو نیــازی 

بــه تغییــر تنظیمــات مشــعل نیســت.
ــان  ــه صــورت اتوماتیــک فرم ــه ب ــا اختــای در عملکــرد، رل ــراق نامناســب و ی در صــورت احت
ــاره مشــعل فقــط کافیســت  ــرای اســتارت دوب ــد. ب خامــوش شــدن مشــعل را اعــام مــی کن

ــد. ــگ روی آن را فشــار دهی ــز رن شاســی قرم
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نکتــه: چــراغ زرد روی مشــعل نشــانه ی مطلــوب بــودن راندمــان ســوخت و 
اکســیژن مــی باشــد.

بــه یــاد داشــته باشــید کــه مشــعل ایــران رادیاتــور بســیار کــم مصــرف اســت. جرقــه زدن هــای 
چندثانیــه ای در بــازه هــای زمانــی متفــاوت در حیــن کار نشــان مــی دهــد کــه مشــعل بــه طــور 
مــدام روشــن نبــوده و فقــط زمانــی کــه افــت حــرارت در کابیــن هــا رخ مــی دهــد مشــعل نیــز 

روشــن مــی شــود و پــس از بــه حــد نصــاب رســیدن حــرارت، مجــددا خامــوش مــی گــردد.
)گفتنــی اســت کــه هــر گاه افــت درجــه حــرارت پیــدا کنیــم مجــددًا مشــعل روشــن مــی شــود و 
بــه محــض اینکــه دمــای داخــل کابیــنSV بــه عــدد مــورد نظــر PV رســید ترموســتات به مشــعل 

فرمــان مــی دهــد کــه خاموش شــود.(

اگــر ســیم ارت و فــاز و نــول همـگـی در جــای خــود وصــل باشــند امــا همچنــان مشــعل 
خطــا دهــد و چــراغ قرمــز رنــگ پشــت مشــعل روشــن شــود و حـتـی  بــا ریســت کــردن 
)فشــار دادن شاســی مشــعل( هــم بــاز دوبــاره خطــا رخ دهــد، بــه احتمــال زیــاد  امــکان

 توجــه: چنانچــه ســیم هــای دســتگاه بــه ترتیبــی کــه ذکــر شــد متصــل 
نشــود، مشــعل خطــا داده و مشــعل روشــن نمــی شــود.
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عیب یابی:
   1 -  در صورت روشن نشدن نمایشگر تایمر می بایست:

                          - کلیدهای مینیاتوری داخل دستگاه را چک کنید.
                          - دو شاخه را چک کنید.

   2 -  در صورت روشن نشدن مشعل بعد از روشن کردن ترموستات می بایست:
                           - از اتصال سیم ارت دستگاه اطمینان حاصل نمایید.

                           - از اتصال صحیح سیم فاز و نول اطمینال حاصل نمایید.
                           - فشار گاز را چک کنید.

کــم یــا زیــاد بــودن فشــار گاز در منطقــه ای کــه دســتگاه در آن جــا مســتقر شــده،  هســت  
و بایــد بررســی شــود و در صــورت تاییــد ایــن قضیــه، بایــد بــا یـکـی از نمایندـگـی هــای 
ــد. ــدام نمایی ــع مشــکل مشــعل اق ــه رف ــد و نســبت ب ــاس بگیری ــور تم ــران رادیات شــرکت ای
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  جدول فنی انواع خشک کن های اسوه صنعت اصفهان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DH300 DH250 DH200 DH100  مدل 

300  KG 250  KG 200  KG 100  KG ظرفیت 

 جنس سینی  استیل / گالوانیزه استیل / گالوانیزه استیل / گالوانیزه استیل / گالوانیزه

گالوانیزه/  استیل گالوانیزه/  استیل  گالوانیزه/  استیل  گالوانیزه/  استیل   پوشش بدنه 

210x165x197 190x110x250 190X110X197 76x80x130  ابعاد دستگاه سانتیمتر 
460  KG 350  KG 270    KG 130    KG  وزن دستگاه 

44 عدد    36 عدد   عدد    29  عدد    20   تعداد سینی  
80x60 80x60 80x60 50x70  ابعاد سینی 
 جنس کوره  استیل  استیل  استیل  استیل 

گازی/گازوئیل برقی/   
 تک فاز 

 برقی / گازی / گازوئیل 
 تک فاز 

 برقی/ گازی/گازوئیل 
 تک فاز 

 برقی/ گازی/ 
 تک فاز 

 نوع سوخت
 قابلیت ساخت تکفازو سه فاز 

7.5  KW/h 7.5  KW/h 7.5  KW/h 3  KW/h  برق درصورتی  که  میزان مصرف
 برقی باشد 

2 M3 2 M3 1.5  M3 1  M3  گازسوزمیزان سوخت دستگاه  

 PLC آپشن  دارد دارد دارد دارد

طبق سفارش  
 مشتری

سفارش   طبق  
 مشتری

طبق سفارش  
 مشتری

طبق سفارش  
 قابلیت مشتری

 ضمانت  دائم کار دائم کار دائم کار دائم کار
 خدمات پس از فروش  یک سال یک سال یک سال یک سال
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 جدول فنی انواع خشک کن های اسوه صنعت اصفهان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DH1500 DH1000 DH800 DH600 DH500  مدل 

1500KG 1000  KG 800KG 600  KG 500  KG ظرفیت 

زه ی/ گالوان ل یاست استیل / گالوانیزه استیل / گالوانیزه  جنس سینی  استیل / گالوانیزه استیل / گالوانیزه 

گالوانیزه/  استیل گالوانیزه/  استیل  زه ی/ گالوان ل یاست  گالوانیزه/  استیل  گالوانیزه/  استیل   پوشش بدنه 

410x200x250 310x165x250 310x165x197 310x165x197 205x165X250  ابعاد دستگاه سانتیمتر 
1200  KG 850  KG 680 KG 650  KG 550  KG  وزن دستگاه 

72 عدد 88 عدد  116 عدد   144 عدد   180 عدد    تعداد سینی  
80x60 80x60 80x60 80x60 80x60  ابعاد سینی 
ل یاست استیل  استیل   جنس کوره  استیل  استیل  

 برقی/ گازی/گازوئیل 
 سه فاز

 برقی/ گازی/گازوئیل 
 سه فاز

ل  یگازوئ/ی گاز /یبرق
فاز سه   

 برقی/ گازی/گازوئیل 
 سه فاز

 برقی/ گازی/گازوئیل 
ه فازس  

 نوع سوخت
 قابلیت ساخت تکفازو سه فاز 

بستگی به آمپر 
 دارد

آمپر بستگی به 
 دارد

بستگی به آمپر 
 دارد

بستگی به آمپر 
 دارد

بستگی به آمپر 
 دارد

میزان مصرف دستگاه اگه برقی  
 باشد

5 M3 3  M3 5 M3 3  M3 2  M3 میزان سوخت دستگاه گازسوز 

 PLC آپشن  دارد دارد دارد دارد دارد

طبق سفارش  
 مشتری

طبق سفارش  
 مشتری

طبق سفارش  
یمشتر  

طبق سفارش  
 مشتری

طبق سفارش  
 قابلیت مشتری

 ضمانت  دائم کار دائم کار دائم کار دائم کار دائم کار
 خدمات پس از فروش  یک سال یک سال یک سال یک سال یک سال
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زمان )ساعت(نوع محصولزمان )ساعت(نوع محصول
8اسایس انجیر سیاه4شوید، نعناع

13انجیر سیاه درسته6تره
14لیمو ترش اسایس4ترخون، شنبلیله

8لیموترش درسته8پیاز
8توت فرنگی8سیر

13هلو8موسیر
13زردآلو8زنجبیل

13آلو5قارچ
13آلوچه15ملون، طالبی، خربزه

6حبه انگور8پرتقال
18خوشه انگور8موز

8سیب8گوجه
8کیوی8آناناس

8گابی8آلو اسایس

دما و زمان پیشنهادی برای خشک کردن انواع میوه و سبزی


