
-Προαιρετικά:

-Ανεμιστήρας εξωτερικής εξάτμισης
-Ζυγιστικό σύστημα μέσω του αισθητήρα φόρτωσης ώστε 
να ελέγχεται η απώλεια βάρους των προϊόντων

Το ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟ VECO 2 είναι ειδικά σχεδιασμένο για 
μεσαίου μεγέθους εργαστήρια και κατάλληλο για την 
αποξήρανση όλων των φρούτων, λαχανικών, μυρωδικών, 
κρεατικών, ψαριών, ξηρών καρπών, ζυμαρικών μέσω 
μιας καινοτομικής τεχνολογικής διαδικασίας ώστε να 
προστατεύονται οι οργανοληπτικές ιδιότητες του 
προιόντος. Ο θάλαμος αποξήρανσης κατασκευάζεται  προιόντος. Ο θάλαμος αποξήρανσης κατασκευάζεται  
απο ανοξείδωτο χάλυβα (AISI304) και διαθέτει 
ανοιγόμενες πόρτες. Εσωτερικά του θαλάμου 
τοποθετούνται οι δίσκοι ή τα κιβώτια στα οποία
τοποθετούνται τα προιόντα τα οποία προορίζονται 
για αποξήρανση. Ο αέρας που εισάγεται διαχέεται 
εσωτερικά στον θάλαμο αγκαλιάζοντας το προιόν 
και στην τελική φάση αποβάλλεται εξωτερικά ώστε να και στην τελική φάση αποβάλλεται εξωτερικά ώστε να 
αποκτήσει μια νέα συνεχόμενη ροή (όχι ανακύκλωση 
του αέρα). 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

-Ο αέρας ανανεώνεται συνεχώς  
-Χαμηλή θερμοκρασία επεξεργασίας των προϊόντων 
(max 45⁰C) και με αφύγρανση του αέρα 
-Το χρώμα του προϊόντος δεν αλλοιώνεται μετά την 
αποξήρανση
-Ομοιόμορφη διανομή του αέρα στον θάλαμο
-Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και κατά συνέπεια μείωση -Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και κατά συνέπεια μείωση 
των λειτουργικών εξόδων
-Η μονάδα επεξεργασίας του αέρα αποτελείται από φίλτρο, 
μονάδα αφύγρανσης και μονάδα θέρμανσης
-Ο θάλαμος αποξήρανσης κατασκευάζεται από ανοξείδωτο 
χάλυβα (AISI304)
-Το σύστημα διανομής του αέρα σχεδιάστηκε ώστε ο 
αέρας να διαχέεται σε όλους τους δίσκους με αποτέλεσμα αέρας να διαχέεται σε όλους τους δίσκους με αποτέλεσμα 
μια ταχεία ποιοτικά και ομοιόμορφη αποξήρανση 
του προϊόντος
-Ψηφιακό πάνελ για τον έλεγχο της θερμοκρασίας του 
αέρα και ψηφιακή διαχείριση των παύσεων εξαερισμού
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ΜΟΝΤΕΛΟ                                 VECO 2
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ                       50-200Kg / 15m² 
ΔΙΣΚΟΙ                                     40 - 60x60cm
ΚΙΒΩΤΙΑ                                   30 - 60x40x16cm 
ΙΣΧΥΣ (Kw)                                8
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ                  25⁰C-45⁰C
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΑΛΑΜΟΥ              137x157x258cm ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΑΛΑΜΟΥ              137x157x258cm 
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

VECO 2

-Υψηλής ποιότητας επεξεργασία του αέρα αποξήρανσης: 
Ο αέρας που εισάγεται στον θάλαμο υπόκειται σε επεξεργασία (φιλτράρισμα και αφύγρανση και / ή θέρμανση) καθώς διαχέεται στον 
θάλαμο “αγκαλιάζοντας” το προιόν καθώς προσεγγίζει το τελικό στάδιο αποβάλλοντας τον αέρα εξωτερικά ώστε να επαναληφθεί η ίδια 
διαδικασία. Με αυτη τη διαδικασία ο αέρας ανανεώνεται και δεν ανακυκλώνεται.
-Χαμηλή θερμοκρασία επεξεργασίας των προιόντων (max 45⁰C) με αφύγρανση του αέρα
-Το χρώμα του προιόντος παραμένει αναλλοίωτο
-Ομοιόμορφη διανομή του αέρα -Ομοιόμορφη διανομή του αέρα 
-Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και κατά συνέπεια χαμηλά λειτουργικά έξοδα
-Η μονάδα επεξεργασίας του αέρα αποτελείται απο φίλτρο, μονάδα αφύγρανσης και μονάδα θέρμανσης
-Θάλαμος αποξήρανσης απο ανοξείδωτο χάλυβα (AISI304)
-Ψηφιακό πάνελ για τον έλεγχο της θερμοκρασίας του αέρα και ψηφιακή διαχείριση των παύσεων εξαερισμού
-Χωρητικότητα: 1 Καρότσι με 40 δίσκους (pvc) 60x60cm ή 30 κιβώτια (pvc) 60x40x16cm


