
  

THIẾT BỊ SẤY BÃ MÍA, SẮN, MÙN CƢA, …. 

 

1./  Mô tả sản phẩm: 

- Thiết bị bao gồm các cụm: Buồng sấy kiểu Tunel, nguồn phát và kênh 

dẫn vi sóng phân phố dọc theo tunen sấy, băng tải sấy, cơ cấu cấp liệu/ 

ra liệu, hệ thống quạt hút hơi ẩm/ cấp khí nóng, thiết bị điện động lực 

và điều khiển điện tử số. 

- Thiết bị đƣợc vận hành tự động và liên tục, với năng suất sấy, nhiệt độ 

sấy, hiệu suất sấy đƣợc tính toán và đặt trƣớc và kiểm tra, điều khiển 

nhờ các thiết bị đo và điều khiển số chuyên dụng. 

- Ƣu điểm của CN/TB: Hiệu suất cao, Khả năng tự động hóa cao, giảm 

chi phí nhân công – thân thiện môi trƣờng, cải thiện điều kiện lao động, 

Suất đầu tƣ tổng hợp (khi lƣu ý tới các chỉ tiêu năng lƣợng, môi trƣờng, 

nhân công…) thấp – So với thiết bị ngoại nhập cùng loại, giá thành 

không 15%, với chất 30% các chi phí lắp đặt, bảo trì sửa chữa không 

quá 25 lƣợng hoàn toàn tƣơng đƣơng.  

 Chỉ tiêu kỹ thuật: (*)  

-  Dạng cấp liệu sấy: Liên tục, dùng băng tải. 

- Nhiệt độ sấy cho phép: 50 – 1200C 

- Năng suất sấp lớn nhất: 2 Tấn/h;  Công suất: 50KW 

- Dạng liệu sấy: hạt, mảnh, bột… 

- Độ đồng đều độ ẩm sau sấy: 0,5 – 1% 

- Hiệu suất thiết bị: lớn hơn bằng 80% 

- Tần số vi sóng: 2450MHz 

- Độ rò rỉ vi sóng: < 1mW/Cm2 (đo cách vỏ 0,05m) 

Áp dụng các quá trình và thiết bị công nghệ hóa chất, công nghệ các chất 

hóa dƣợc, quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm 

 2./  Tính ƣu việt của sản phẩm: 

- Giá thành thấp hơn so với sản phẩm nƣớc ngoài 

- Nhiên liệu sử dụng Than hoặc viên nhiên liệu 

- Sản phẩm sấy đa dạng 

3./  Hình thức chuyển giao: 

- Tƣ vấn và cung cấp thiết bị 



  

4./  Liên hệ chuyển giao: 

Viện máy và dụng cụ công nghiệp IMI  

- Địa chỉ: Số 46 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 

- Điện thoại: 0438351010     - Fax: 0438344975 

- Website: http://imi-holding.com/  

 

http://imi-holding.com/

