
Mọi thông tin và yêu cầu kỹ thuật
chi tiết xin vui lòng liên hệ

Hotline: 0933 378785
Email: info@vtstek.com

TRẠM ĐỔ BỘT
Trạm đổ bột được ứng dụng với nhiều sản phẩm bột khác nhau như: bột sữa, bột mì, bột đậu nành, bột ngành dược

phẩm hoặc hóa chất,…

1. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN

* 1 số hình ảnh thực tế tại Nhà máy:

* Bảng vẽ tổng thể trạm đổ bột:

2. NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG

3. THÔNG SỐ KỸ THUẬT

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Năng suất thiết bị

Kích thước lưới

Lưu lượng quạt hút

Sàn rung

4. PHẠM VI ỨNG DỤNG

*Ưu điểm khi dùng Trạm đổ bột của VTStek:
+ Công nghệ hiện đại đáp ứng nhu cầu khách hàng.

+ Thiết kế kết cấu đúng kỹ thuật, gọn gàng, thẫm mỹ.

+ Đảm bảo an toàn khi vận hành, yêu cầu về vệ sinh thực phẩm của khách hàng.

* Công ty Cổ Phần Công Nghệ VTS cam kết sẽ là nơi tốt nhất cho sự lựa chọn của khách hàng với mức giá rẻ nhất, chất

lượng tốt nhất và độ uy tín cao nhất, luôn sẵn sàng tư vấn cho khách hàng các dòng sản phẩm phù hợp với yêu cầu

ngân sách của khách hàng và giải đáp mọi thắc mắc khác.

GIẢI PHÁP ĐƯỢC THIẾT KẾ & SẢN XUẤT THEO NHU CẦU KHÁCH HÀNG

Địa chỉ:

1. Nhà máy 1: Tổ dân phố 10, KP. Phước Lập, P. Mỹ Xuân, TX. Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu, Việt Nam
info@vtstek.com (+84) 254 3932 060
0901 236 134 – Ms. Yến
Hotline: 0933 378 785

2. Nhà máy 2: Đường số 2, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, TP. Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam
(+84) 2513 933 007
0933 809 397 – Ms. Nhung
0908 743 363 – Ms. Vân

Áp suất khí nén

Đường kính sàn rung

Điện áp

ATM

Lên đến 4 tấn/h

≥ 400 µm

Trong quá trình đổ nguyên liệu trực tiếp từ nguyên liệu bột vào công đoạn chế biến. Người vận hành gặp rất nhiều rủi ro vì

không kiểm soát vật thể lạ rơi vào mẻ liệu, bột phát tán, bột bị vón cục,…

Chính vì thế trạm đổ bột không bụi sản xuất tại VTStek đã ra đời đáp ứng nhu cầu mọi nhu cầu người tiêu dùng.

Nguyên liệu được tập kết trên pallet, công nhân nhấc bao (hoặc dùng thiết bị nâng chân không) đặt vào miệng đổ. Người công

nhân cắt bao (hoặc mở miệng bao), đổ bột vào phễu đó. Bột qua sàn rung tách tạp chất và rơi xuống đi qua thiết bị chế biến tiếp theo.

Bụi phát tán bay lên sẽ được hút bởi quạt hút thông qua bộ lọc. Lượng bụi sẽ được giũ định kỳ và rơi xuống phễu đổ

 Vật liệu thiết bị: Thép/ Thép không gỉ

 Số lớp lưới: 1, kích thước lưới: Theo mục đích sử dụng

 Bề mặt tiếp xúc sản phẩm: Ra ≤ 0.8µm

 Có cung cấp thiết bị phòng, chống cháy nổ

 An toàn vận hành
* Tính năng thiết bị

 Dễ dàng vệ sinh,

 Trạm làm việc áp suất âm nên không phát tán bụi khu vực miệng đổ và không bị rò rỉ ra môi trường bên ngoài

 Tiết kiệm nguyên liệu đổ

 Quy trình cấp liệu an toàn, giảm cường độ lao động người vận hành

 Tháo lắp nhanh, dễ bảo trì, dễ thay thế thiết bị

 Độ ồn thấp ≤ 85 dB

 Độ rung động nhỏ

 Có thể vệ sinh ướt

Khả năng tích hợp
 Thiết bị nâng bao bằng chân không

 Van xoay chuyển liệu

 Vít tải chuyên liệu

 Hệ thống thổi

ATM

 Áp dụng cho tất cả sản phẩm dạng bột đóng bao ≤ 50 Kg. Ví dụ như bột sữa, bột mì, bột đậu nành,…

 Áp dụng các sản phẩm dạng hạt có kích thước nhỏ đóng bao ≤ 50 Kg

 Sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực công nghiệp: Thực phẩm, hóa chất, dược phẩm và các ngành công nghiệp khác

 Áp dụng cho bột có tính chảy kém

6 bar

380/220V, 50 Hz

ATM
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