
ربتعي  tna robag يسأرلا   فیلغتلاو  ةئبعتلا  لح   (VFFS) كيدل يئاھنلا 
تانيوكت مادختساب  ةدحاولا  ةقیقدلا  يف  سیك  ىلإ 250  لصت  ةقئاف  تاعرسب 

عاونأ نم  ةعونتم  ةعومجم  ةئبعتل  ةراود  ةحطسم  وأ  ةدرفم  وأ  ةجودزم  وأ  ةیثالث 
سایكألا .

رفوي  tna robag نم  للقي  هسفن  تقولا  يفو  قوسلا ، يف  تاعرس  ىلعأ 
٪. نم 0.5 لقأ  ىلإ  ردھلا  للقيو  نم ٪95  ىلعأ  ةءافك  ققحي  امم  ضفرلا ، تالدعم 
ةصاخلا بـ غيرفتلا ” دعاسم  و” يئاقلتلا ” لیصوتلا   “ مضي وھو   tna رییغت لعجي  امم 

نوكت كلذل  .نیلغشملا  ىلع  لقأ  يلعف  طغضب  اًعيرسو ، ًاطیسب  لیكشتلا  تاودأ 
ركذي تقو  قارغتسا  نود  لمعتو  ةموعدم  فیلغتلاو  ةئبعتلا  ةیلمع  .

تاجتنملا لقن  لضفب  فیلغتلاو  ةئبعتلا  ءادأ  ةدايز 
ىلإ نازیملا  نم  ملاعلا  يف  رصقألا  يسأرلا 

ىلإ 0.3 لصي  لقأ  كلاھ  عم  ةوبعلا ، ٪.

يف ةمصب  رغصأ  عم  كيدل  يئیبلا  ریثأتلا  لیلقت 
نم ةبسنب ٪20  لقأ  ةقاط  مادختساب  ملاعلا 

ةیجاتنإلا ةدايز  عم  نیسفانملا  ةمظنأ  .

غيرفتلا لضفب  جتنملا  رییغت  تارم  عرسأ  نامض 
قصللا طيرش  تارییغتو  لیكشتلا ، ةادأل  عيرسلا 
ماظن جمانرب  رییغتو  جودزملا ، لزغملل  يئاقلتلا 

ةسمللا وذ  ةیموسرلا  مدختسملا  ةھجاو 
فیظنتلا لھس  میمصتلاو  ةدحاولا  .

ةیئاذغلا ةمالسلل  ةیلحملا  حئاوللا  ةیبلت  نامض 
ققحتلاو نداعملا  فاشتكا  لولح  عم  اًمئاد 

نم ةلماكتملا   tna عارتخا ةءارب  ىلع  ةلصاحلا  .

جمانرب عم  طخلا  ةءافك  ةدايز   tna معدي يذلا 
ةلماكتملا ةمظنألا  عم  لماكتملا  لیغشتلا 

ًایسأر .

، ةداسو لكش  ىلع  سیكلا : لاكشأ  لمشت 
، يعابر سیكو  قروز ، / ةبیقح لكش  ىلعو 

، ةمیقتسمو لفسألا ، نم  قلغم  سیكو 
، تولسورويو روكمو ، سیكو ، ةیلسلستو ،

، قلغلا ةداعإل  لباقلاو  ةريدتسملا ، ةحتفلاو 
، يجيورتلا طيرشلاو  حوتفملا ، قشلاو  جرعتملاو ،

سیكلاو بيرتسنيرتو  يود ، سیكو  لاخدإلاو ،
ددعتملا .

صئاصخلا

ماظن  VFFS ءادألا يلاع 

® FX

®



ةيرایعملا تازیملا 

رمع تاذ  ةیئاوخ  بحس  رویس 
; بیضقلا يداحأ  ليوط  يضارتفا 

سمللاب 38.1 لمعت  ةنولم  تاشاش 
( ةصوب  15  ) مس

ةیكذ ةباجتسا  تاذ  ءاشغ  ةيزازتھا 
ریغتلا عيرس  ةفیفخ  لیكشت  ةادأ 

رورملا يداحأ  ءاشغ  لیمحت 
فارطأب مكحت  عم  سلسلا  لماكتلا 

عباصألا
عضومتلا ةیتاذ  غارف  تاكرحم 

ززعم ریغتلا  ةعيرس  نحط  ةلآ  ةحتف 
هیجوتلا

لصاح بوبنأ  قلاغ  / جتنم مرف  ةنیكام 
عارتخا ةءارب  ىلع 

مكحت جمانرب   tna intelli-system
ةكرحلا رمتسم 

تاقیبطتلا

ةزوبخملا ةفیفخلا  تابجولا 
بوبحلا
ىولحلا
تارسكملا
ةنوركعملا
قیحاسملا

ةفیفخلا تابجولا 

ةيرایتخالا تازیملا 

ةیلاع ءادأ  وذ  ماظن 
TCP/ سوبدوم ةھجاو 

SCADA تاقیبطتل
جتنملا ةعرسلا  میظنت  جمانرب 

(PISD) موتخملا
اًدوعص يلاتتم  عیمجت  تارایخ 

: لمشت ةلماك  اطوبھو 
سوؤرلا ددعتم  نازیم 

tna intelli-weigh
نداعملا نع  فشكلا  ةدحو 
tna hyper-detect

tna intelli- دوكلا قصل  ةادأ 
date

tna دوكرابلا نم  ققحتلا 
 intelli-read
سیكلا مض  تالآ 
لاخدإلا تانیكام 

لباق سایكأ  ةلسلس  ماظن 
ةجمربلل

tna نم لقنلا  رویس 
بقاثم

ققحت نيزاوم 

تافصاوملا

tna robag  3ci

كف

يثالث

ريدتسم

ريدتسم جودزم  كف  ريدتسم يدرف  كف  ريدتسم حطسم  كف 

180 180 230 320 180 230 320 230 320 420

ءادألا
يف ةفل  ىوصقلا  لیغشتلا  ةعرس 

ةقیقدلا
250 150 150 150 100 100 100 125 125 75

تاودألا

ةدعاسملا

87  ) راب  6 ءاوھلا @ كالھتسا  طسوتم 

يف بعكم  مدق   ) ىندأ دحب  / رتل لطر )

ةقیقدلا )

3 (0.11) 6 (0.22)

مكحتلا ةدحو  CX4

ناصح  ) طاو ولیك  ةقاطلا  كالھتسا  ) 4.2 (5.6) 3.5 (4.7) 2.8 (3.8) 3.5 (4.7)

ةیطلوفلا ددرتم 3 رایت  طلوف  ينیجوردیھ 208~480  سأ 

سیكلا لوط 

ىندألا دحلا 

ةصوب  ) مم )
50 (2)

ىصقألا دحلا 

ةصوب  ) مم )

180

(7.1)**
1000 (39.4)

سیكلا ضرع 

ىندألا دحلا 

ةصوب  ) مم )
40 (1.6)

ىصقألا دحلا 

ةصوب  ) مم )
180 (7.1)

180

(7.1)

230

(9.1)

320

(12.6)

180

(7.1)

230

(9.1)

320

(12.6)

230

(9.1)

320

(12.6)

420

(16.5)

ءاشغلا فل 

ىصقألا دحلا 

مم ضرعلل 

ةصوب ))

384 (15.1)
384

(15.1)

484

(19.1)

664

(26.1)

384

(15.1)

484

(19.1)

664

(26.1)

484

(19.1)

664

(26.1)

1000

(39.4)

مم رطقلا 

ةصوب )) 400 (15.7)

ىصقألا دحلا 

لطر  ) نزولل )
50 (110.2)*

150

(330.7)

®

®

®

®

®

® FX

http://ae1.tnasolutions.com/aplicaciones/baked-snacks/
http://ae1.tnasolutions.com/aplicaciones/cereals/
http://ae1.tnasolutions.com/aplicaciones/confectionery/
http://ae1.tnasolutions.com/aplicaciones/nuts/
http://ae1.tnasolutions.com/aplicaciones/pasta/
http://ae1.tnasolutions.com/aplicaciones/powders/
http://ae1.tnasolutions.com/aplicaciones/snacks/


تافصاوملا

ءاشنإلا داوم  أدصلل لباق  ریغ  بلص  وأ  يرطلا  ذالوفب  فلغم  قوحسم 

ةصوب  ) مم قفنلا  ةيامح  ةحتف  ) 610 (24)

عافترالا   

ةصوب  ) مم )

ضفخنم

لوطلا

يلامجإلا 1800 (70.9)
2360

(92.9)

لیكشتلا ةادأ  1760 (69.3)
2360

(92.9)

طسوتم

لوطلا

يلامجإلا 1800 (70.9)
2360

(92.9)

لیكشتلا ةادأ  1835 (72.2)
2360

(92.9)

عفترم

لوطلا

يلامجإلا 1800 (70.9)
2360

(92.9)

لیكشتلا ةادأ  1910 (75.2)
2360

(92.9)

كفلا عافترا 

ةصوب  ) مم )

لوطلا ضفخنم  680 (26.8)
830

(32.7)

لوطلا طسوتم  680 (26.8)
830

(32.7)

لوطلا عفترم  830 (32.7)

ةصوب  ) مم قمعلا   ) 1910 (75.2)
3200

(126)

ةصوب  ) مم ضرعلا   ) 900 (35.4)
1700

(66.9)

لطر  ) مجك نزولا  ) 1000 (2204.6)
1500

(59.1)

لوط ربتعي  .فالغلا **  بقعت  تاریغت  نم  دحلل  مجك  لضفُي 35  ..كبلط *  ميدقت  دنع  دكأتلا  ىجري  جتنملل ، اًقفو  فلتخت  دقو  رییغتلل  ةعضاخ  هالعأ  ةروكذملا  تافصاوملا  عیمج 

رابتخا بلطتيو  اًرشؤم  سیكلا  .

tna robag  3ci

كف

يثالث

ريدتسم

ريدتسم جودزم  كف  ريدتسم يدرف  كف  ريدتسم حطسم  كف 

180 180 230 320 180 230 320 230 320 420

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


