
يسأرلا فیلغتلاو  ةئبعتلا  لح   (VFFS) نیلیثيا يلوبلا  طيرش  مادختساب  يئاھنلا 
يبلي .ةدمجملاو  ةجزاطلا  ةمعطألا  ةئبعتل  فلغملا   tna arctic نم – 3  عونصملا 

لماشلا فیظنتلا  عم  لماعتيو  ةمراص ، ةیحص  تابلطتم  أدصلل - موافلا  ذالوفلا 
ىلع يوتحي  صاخ  جمانرب  نمضتي  .ةدرابلاو  ةبطرلا  تائیبلل  بسانم  وھو  بطرلا ،

فیلغتلاو ةئبعتلا  ةیلمعل  ةنورملاو  ةطاسبلا  بلجي  امم  اًقبسم ، ةددحم  تافصو 
كيدل .

لمعلل بطرلا  لماشلا  فیظنتلل  ةلماك  تاردق 
ةيداعملا ةدرابلاو  ةبطرلا  ةئیبلا  يف 

ىلع ةقیقدلا  يف  سیك  ىلإ 100  لصي  ام  رفوي 
نیلیثإ يلوب  طيرش  مدختسي  وأ  فلغم  طيرش 
ةعفد نحط  ةلآ  تاحتف  عم  ةفاثكلا  ضفخنم 

ةيرایتخا

IP65 نمضتي روطتم  يحص  میمصت  عم  دمتعم 
أدصلل مواقملا  ذالوفلا  نم  لكیھ 

ةلباقلاو ةقدلا  ةیلاع  ةززعملا  تاكرحملا  رفوت 
ضافخناو راركتلل  ةلباق  جئاتن  راركتلل 

كلاھلا / ضفرلا .

تاقیبطتلا بسانت  ةددعتم  سایكأ  تارایخ 
، ةداسو لكش  ىلع  ةدمجملاو : ةجزاطلا 

رثكأو لفسألا  نم  عبرمو  تلثمو ،  …

رفوت مادختسالا  ةلھس  ةریبك  مدختسم  ةشاش 
جاتنإلل ةقیقد  ةعجترم  ةيذعتو  لھس ، لیغشت 

يزكرملا مكحتلاو  .

صئاصخلا

ماظن  washdown VFFS بطرلا

®



ةيرایعملا تازیملا 

أدصلل مواقملا  ذالوفلا  نم  زاجنإ 
لماكلاب

سمللاب 38.1 لمعت  ةنولم  ةشاش 
( ةصوب  15  ) مس

عبصإلاب مكحت  عم  سلس  لماكت 
ززعم ریغتلا  ةعيرس  نحط  ةلآ  ةحتف 

هیجوتلا
اھبیكرت متي  ةمظنأب  ءازجأ  لادبتسا 

كبشمب
نع سایق  ماظنلاو  سیكلا  لوط  طبض 

ریفشتلا قيرط 
راعشتسا ةزھجأب  ةمالسلا  ةيامح 

فیظنتلا ةلھسو  ةيوق  داوم 

تاقیبطتلا

ةیلقملا سطاطبلا 
ةجزاطلا تاجتنملا 
ةدمجملا تاجتنملا 

نجاودلاو موحللا 

ةيرایتخالا تازیملا 

نم برستلل  ةعنام  نابضق 
( Ropex  ) نیلیثيا يلوبلا 

ذالوفلا نم  يولع  ءاطغ 
أدصلل مواقملا 

قلغلل ءاوھلا  ديربت  زاھج 
يدومعلا

لدعم فیلغتو  ةئبعت  زاجنإ 
زاغ نقح  (: MAP  ) ءاوھلا

تاحتفلا بقث  ةزھجأ 
اًدوعص لماكتم  ىرجم  تارایخ 
: لمشت لماكلاب  ًاطوبھو 

ةددعتم نازیملا  ةزھجأ 
tna نم سأرلا 

تادحو : tna intelli-detect
نداعملا فشك 

تادحو : tna intelli-date
خيراتلا زیمرت 

:tna intelli-scan
دوك نم  ققحتلا  / نامض

خيراتلا
دوك ئراق  : tna intelli-read

خيراتلا
لاخدإ تانیكام 

سیكلا مض 

®

http://ae1.tnasolutions.com/aplicaciones/french-fries/
http://ae1.tnasolutions.com/aplicaciones/fresh-produce/
http://ae1.tnasolutions.com/aplicaciones/frozen/
http://ae1.tnasolutions.com/aplicaciones/meat-poultry/


تافصاوملا

tna arct ic  3

سیكلا عاونأ  ةداسو لكش  ىلع  ةثلثم ةداسو  لكش  ىلع  لفسألا نم  عبرم  ددعتم سیك 

ءادألا ةقیقدلا يف  ةفل   ) ىوصقلا لیغشتلا  ةعرس  ) 100 70 60 60

ةدعاسملا تاودألا 

ةقیقدلا يف  بعكم  مدق   ) ةقیقد / رتلونان ءاوھلا  كالھتسا  طسوتم  ) 60 0.25  ) راب ىلع 6  ةقیقد  / رتلونان )

مكحتلا ةدحو  CXE

ناصح  ) طاو ولیك  ةقاطلا  كالھتسا  ) ةدادس عم  طاولیك   7 طاولیك /  يسایق 3.5   PTC (4.7/9.4)

ةیطلوفلا ددرتم 3 رایت  طلوف  ينیجوردیھ 208~480  سأ 

تافصاوملا

سیكلا عاونأ  ةداسو لكش  ىلع  ةثلثم ةداسو  لكش  ىلع  لفسألا   نم  عبرم  ددعتم سیك 

ةصوب  ) مم سیكلا  لوط  )
ىندألا دحلا  . 60 (2.3) 100 (3.9)

ىصقألا دحلا  . 450 (17.7) 400 (15.7)

ةصوب  ) مم سیكلا  ضرع  )
ىندألا دحلا  . 60 (2.3) 60 (2.3)

ىصقألا دحلا  . 330 (13) 200 (7.9)

ةصوب  ) مم سیكلا  عافترا  )
ىندألا دحلا  . x 40 (1.5)

ىصقألا دحلا  . x 100 (3.9)

نولاج  ) بعكم مس  يف  ىصقألا  دحلا  مجح  ) 6200 (1,6378) 7000 (1,8492)

ءاشغلا فل 

ةصوب  ) مم ضرعلل  ىصقألا  دحلا  ) 700 (27.5)

ةصوب  ) مم رطقلل  ىصقألا  دحلا  ) 350 (13.7)

لطر  ) مجك نزولا  ىصقألا  دحلا  ) 50 (110.2)

construct ional material stainless steel frame

ةصوب  ) مم قفنلا  ةيامح  ةحتف  ) 610 (24)

ةصوب  ) مم عافترالا  ) 2064 (81.2)

ةصوب  ) مم قمعلا  ) 1682 (66.2)

ةصوب  ) مم ضرعلا  ) 2657 (104.6)

لطر  ) مجك نزولا  ) 1250 (2755.8)

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

TO FIND OUT HOW YOU AND YOUR TEAM CAN GET THE MOST FROM YOUR TNA SOLUTIONS, CONTACT US

TNA Australia Pty Ltd, 24 Carter Street, Sydney Olympic Park NSW 2127, Australia Tel +61 2 9714 2300 Fax +61 297 482 970 tnasolutions.com info@tnasolutions.com
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