Dây chuyền sản xuất tương công suất lên đến 60.000 chai/giờ: Máy chiết tự động với phần
chiết theo dạng thẳng hoặc vòng được thiết kế đặc biệt để đạt được sự linh hoạt tối đa và giúp
cho quy trình vệ sinh rất dễ dàng. Máy phù hợp để chiết chất lỏng , bán lỏng và các sản phẩm có
độ đậm đặc cao (không có hạt) . Mực chiết được điều chỉnh bới thiết bị truyền động tuyến tính
điều khiển bởi động cơ không chổi than cho phép điều chỉnh mực chiết và tốc độ chiết trực tiếp
từ bảng điều khiển , cung cấp độ chính xác cao nhất khi chiết
Các chai được đưa vào băng tải được điều khiển bằng biến tần và đồng bộ với tốc độ sản xuất
cảu dây chuyền. Bên dưới vòi chiết được đặt 2 khối khí nén hoạt động bằng cảm biến “hiện
diện” – ‘không chai/lọ, không chiết” giúp tránh lãng phí sản phẩm. Máy có thể tháo rời dễ dàng
dùng cho quy trình vệ sinh máy.
Mô tả kỹ thuật máy:
1. Phần sục làm sạch chai, lọ rỗng trước khi đem chiết – làm sạch bằng bơm khí
2. Phần chiết rót

-

Phễu vòng, được thiết kế cho một sạch dễ dàng mà không điểm chết. Các bề mặt bên trong của
phễu là gương được làm bóng.
Kiểm soát mức sản phẩm trong phễu bằng ống dẫn kết hợp với cảnh báo cho mức tối thiểu và
mức tối đa để máy dừng trong trường hợp có lỗi
Cảm biến "Không chai/lọ - không chiết" để cho phép các băng tải để loại sản phẩm được chiết
trong trường hợp dừng máy
Bảo vệ an toàn được trang bị cảm biến an toàn để dừng máy
Tốc độ chiết và băng tải chạy được đồng bộ, do đó tốc độ có thể được điều chỉnh
Tủ điện bằng thép không gỉ
Băng tải điều chỉnh với động cơ dẫn động
Chuyển đổi nhanh và dễ dàng

