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   AP41-Gasوحدة تعقيم التمور 
والبيوض  توحدة تعقيم التمور جزء مهم للغاية من مصنع معالجة وتعليب التمور ، لما لها من دور كبير في تعقيم التمور وقتل جميع الحشرات واليرقا

ها منفذ واحد لمنتية يجب أن تكون جزء من المصنع ، ـــالعالقة به ، قبل البدء في عمليات الغسيل والتنظيف والتعبئة ، هذه الوحدة عبارة عن حجرة اس
 01سم عن أرضية الحجرة وذات أبعاد ثابتة )  051سم ( للدخول إليها ، ونافذة واحدة فقط بالجهة المقابلة لمنفذ الدخول وعلى ارتفاع  011×  011) 
مع ترك  الحجرة وبتنسيق متساويتتم العملية بوضع المادة الفاعلة ) فوسفيد المغنيزيوم أو األلمنيوم ( وذلك بعد رص سالل التمور ضمن سم (.  01× 

ساعة متواصلة  04تستمر العملية لمدة ،  % 01إلى  55مئوية فوق الصفر وبرطوبة تتراوح بين  55مسافة بين الصف واألخر وضمن حرارة مقدارها 
هذه الطريقة بالتعقيم تكون نسبة هوية ، ساعة ، تعرف هذه العملية بالت 00، ثم يفرغ الغاز ويستبدل بهواء طبيعي بواسطة المروحة التوربينية ولمدة 

أجزاء من المليون ، هذه النسبة مقبولة وال تؤثر على  0إلى  5، لكنها تبقي على نسبة من المادة الفاعلة على حبات التمر مقدارها  %011النجاح بها 
 الصحة العامة.

 مكونات وحدة تعقيم التمور: 
 واد عازلة.مستلزمات حجرة التعقيم من نافذة وباب وم 
  وات. 551مروحة توربينية 
 .حساسات رطوبة وحرارة مثبتة ضمن الوحدة 
 .مؤشرات نسب األوكسجين والمادة الفاعلة 
 .لوحة تحكم رقمية للمراقبة والسيطرة 

 سم (. 0111×  511×  011مساحة الحجرة  اإلسمنتية )   ساعة عمل. 51كجم /   04111الطاقة اإلنتاجية: 
 

Unit sterilization dates  AP41-Gas 
Unit sterilization dates part is very important, processing dates factory, because of their significant role in 
the sterilization dates and kill all insects and larvae and eggs, before starting the washing, cleaning and 
packing operations, this unit is a concrete chamber should be part of the plant, have one port (100 × 200 
cm) to enter it, one window and only interview Steering entrance to the room, and at a height of 150 cm 
from the floor of the chamber and with fixed dimensions (40 × 40 cm).The process is done put the active 
substance (phosphide magnesium or aluminum) after compaction dates baskets within the room and 
coordinate equal with leaving a space between the rows and in the heat of the amount of 35 C above zero 
and the humidity between 65 to 70%, continue the operation for 48 hours straight, then empties gas and 
replaces the air naturally by turbo fan for a period of 12 hours, this process is known as ventilation, this 
method is sterilization be a success rate of 100%, but they keep a percentage of the active substance on 
the beads dates the amount of 3 to 4 parts per million, the ratio acceptable and do not affect health the 
public. 

Unit sterilization dates components: 
 Sterilization chamber accessories (window - door - insulating material). 
 550 watts of turbo-fan. 
 Humidity and temperature sensors installed within the unit. 
 Oxygen ratios and active substance indicators. 
 A digital control panel for monitoring and control. 

Production capacity: 18000 kg / 60 hours work. Room concrete space (400 × 300 × 1000 cm). 
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Notice 

 Our machines designed by (Agha Pack. USA.) East Gate Mall - suite 200, CA. 92121 USA. 
 Two-year warranty against badness composes. 
 Dimension maybe change except capacity. 


