
يلقي  FOODesign batch-pro  12 batch راضخلا قئاقر  نم  ةعونتم  ةعومجم 
ماظنلا رفوي  .لمحلا  ناسلو  زوملاو  ساقلقلاو  سطاطبلا  كلذ  يف  امب   FOODesign

batch-pro ةئفدت – 12 ةءافكلا –  يلاع  يرارح  لدابم  بوبنأ  نيوكتب  زیمتي  يذلا 
ةالقملا ماظن  میمصت  اًضيأ  مت  امك  .لقأ  ةیلیغشت  فیلاكتو  لضفأ  ةءافكب  ةرشابم 

تيزلا ةایح  دم  ىلع  لمعي  ةعرسلا  يلاع  ةلحرملا  يثالث  تيز  حیشرتب  روطتملا 
ءاضقلل نیبناجلا  الك  نم  ةھجوم  ةیئاقلت  ةبالق  مضيو  .جتنملا  قاستا  ىلع  ظفاحيو 

لقنلا ماظنل  ررضلا  عنمو  ريدحت  ىلع  .

يف دعاستو  يعیبطلا  زاغلا  ةفلكت  يف  رفوت 
ةبسن ىلإ  جاتحت  ثیح  انتئیب ، ىلع  ظافحلا 

، ىرخألا تایجولونكتلا  نم  زاغلا  نم   ٪20<
كلذو ریثكب ، لقأ  ءامسلا  ىلإ  ةرارح  قالطإو 

ةءافكب نیتنبرس  ةرشابم  ةئفدت  ماظن  مادختساب 
اھعون نم  ةديرف  ةیلاع  .

لالخ نم  تيزلا  نم  صلختلا  ىلإ  ةجاحلا  عنمي 
ةیفصت يف  ةقستم  تيزلا  ةدوج  معد 

مادختساو تاثولملا  نع  ةمجانلا  تامیسجلا 
تيزلا نیخستل  ةریبك  ةیحطس  تاحاسم 

فطلب .

ىوصق ةنورمو  ةیلمعلل  ةمراص  ةبقارم  رفوي 
قئافلا نیخستلا  ماظن  قيرط  نع  ةفصولل 

انب صاخلا  ركتبملا  .

لقأ ةنایصب  لوصألل  ةایح  كحنمتل  ةممصم  .

صئاصخلا

تاعفد ىلع  يئاوھلا  يلقلا  ماظن 

®

®



ةيرایعملا تازیملا 

نیتنبرس أدصلل  لباق  ریغ  دقوم  بوبنأ 
سكاع يداحأ 

بلص  PTFE نم بیلقت  تاكوش 
( نولفتلا )

كيرحتلا ةكرحل  جودزم  كرحم 
يضرعلا

كرحمب راخبلا  ءاطغ  عفر  ماظن 
ةجمدم  CIP تاھوفو نمازتم  ةنیكامب 

عم فیكتلل  لباق  اًمامت ، قلغم  دقوم 
لورتبلا زاغ  / نابوربلا وأ  يعیبطلا  زاغلا 

لاسملا
ةالقملل ةلوزعم  ضراوع  لكیھ 

ذالوفلا نم  ءازجأب  ةموحلمو  ةلكشم 
لخادلا نم  ةموحلم  أدصلل ، مواقملا 

جراخلاو
ذالوفلا نم  بساور  مازحو  بقثم 

أدصلل مواقملا 
مواقملا ذالوفلا  نم  غيرفت  مازح 

( ةجرد  39  ) ةداح غيرفت  ةيوازب  أدصلل 
حیشرتلا لبق  ام  عون  نم  مازح 

0.2  ) رتمیللم  5 حیشرت >  تافصاومب 
( ةصوب

ذالوفلا نم  يزكرم  درط  لزاع 
ةقیقد / رتل ةعسب 950  أدصلل  مواقملا 

( ةقیقد / نولاج  250)
ىوتسملا يف  مكحتلا  ةخضم 

ليدعتل ةلباق  راعشتسا  ةزھجأب 
تاودأل لقأ  لصفو  لماكلاب  ىوتسملا 

فیظنتلا ةیلمعل 
تيزلا نم  صلختلل  لقان  ریس 

مكارتملا
يئاقلت عیطقت  ماظن 

نم  NEMA 4X قفرمب مكحت  ةحول 
سمل تاذ  أدصلل  مواقملا  ذالوفلا 
( ةصوب  17  ) مم يرطق 430 

تاقیبطتلا

ةفیفخلا تابجولا 

ةيرایتخالا تازیملا 

نم راخبلا  نم  صلخت  ماظن 
أدصلل مواقملا  ذالوفلا 
ذالوفلا نم  قلز  ةیطغأ 

أدصلل مواقملا 
ةیماسم مجحب  مازح  حشرم 

نوركیم  60

تافصاوملا

FOODesign batch-pro  12

جذومنلا مسا  BP-150 BP-275 BP-320

ةعاس / لطر  ) ةعاس / مجك ةالقملل  ةیجاتنالا  ةقاطلا  )
150

(375~400)

275

(550~600)
320 (700)

ناصح  ) طاو ولیك  دقوملل  ىوصقلا  ةقاطلا  ) (mil. BTUH) 528 (1.8) 1055 (3.6)

سوداق سيدكتلا  ریس  تاحشرم , نودب  / تاحشرملاب كرحمب  ءاطغو  يحيرش ، میقلت  ماظنب   ) ماظنلا داعبأ 

عيزوت مازحو  نزولا  فیفخ  )

ملم   لوطلا 

ةصوب ))
6570 (259) 8400 (331)

10,230

(403)

ملم ضرعلا  

ةصوب ))
2600 (101)

ةصوب غيرفتلا م( مازح  ضرع  ) 1400 (55)

ریبمأ تلوف  ولیك  ةیئابرھكلا  ةقاطلا  31,2

بیلقتلا تقو  ةدام  PTFE (Teflon®, solid)

كبلط ميدقت  دنع  دكأتلا  ىجري  جتنملل ، اًقفو  فلتخت  دقو  رییغتلل  ةعضاخ  هالعأ  ةروكذملا  تافصاوملا  عیمج  .
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