
 

 

 

 آلة فرز حبوب لونية )حسب المون(

 
 مقدمة:

آلح فرز الحثىب مه حٍث اللىن فهً مجهسج تكامٍراخ عالٍح الذقح ٌمكىها التعرف على األشكال راخ العٍىب 

 تحتىي اَلح على تقىٍح عالٍح الذقح والثرمجح المتطىرج. مه األشكال السلٍمح

 % الى صىادٌق تعثر عه الىخة األول مه المىتج011حٍث سٍتم فرز األشكال السلٍمح 

 او تحىٌلها الى األعالف الحٍىاوٍح وثالث  واألشكال الغٍر سلٍمح ٌمكه اعادج فرزها الى وخة ثاوً

 
 
 
 
 



 

 

 
 تفاصيل سريعة

 الصين المنشأ

 الة فرز حبوب حسب اللون االستخدام

 كغ/ساعة300 الطاقة اإلنتاجية

 Kw-4 الطاقة المستهلكة

 220V/1PH/50HZ الجهد الكهربائي

 66 عدد القنوات

 ملليمتر (6 4  0 5  50 ) األبعاد

 كغ    الوزن

 (بار6-4) الضغط 

 000 (l/min) استهالك الهواء

 %   الدقة

 

  اآللة: مكونات
تحتوي اآللة عمى كاميرات تتبع لمحبوب  : كامير تتبع الحبوب من شركة توشيبا-0

مميون بيكسل في الصورة يمكنها اكتشاف العيب وفق دقة 051فائقة الدقة حوالي 
1.10mm*mm  طمب  شروط الفرز اومما يؤكد عمى كفائتها العالية يمكن ضبط دقة العيب حسب
ج عدة اصناف من المنتج نخب اول , تسمح ضبط دقة الفرز الى انتا .المنتج

 نخب ثاني ....الخ.
 : ضافة الى مفتاح تشغيلإلاجهاز تحكم عن بعد ب-1

برنامج  21يحتوي عمى تحتوي اآللة عمى نظام تشغيل ولوح تحكم من شركة لينوفو 
 ومفتاح التشغيل اآللي والضبط. فوظحتحكم لمفرز م

 نترنت:نظام نقل عالي السرعة عبر ال -2
وحيد البيانات و جيجا بايت تحتوي اآللة عمى نظام الوصول ايثرنت وعمى انظمة ت 

 TP/TCPعالية السرعة واالنظمة التقنية التي تدعم البرتوكوالت  نظام النقلت ايثرن
 واضافة الى ذلك وظيفة الصيانة التقنية عبر االنترنت.

 



 

 

 
مسح الضوئي تصل  التحديد وسرعة في عالية سرعة :ذكيال التقدير نظام-3

 الكبيرة في الوقت الحقيقي  يمكن تحميل البيانات الثانية في دورة 210111إلى 
 .خوارزميات معقدة باستخدام مممف كمهل كامال

 
اختبار  دورةمميار  1 خاضع ل, السرعة عاليقاذف   :القاذف الكهرومغناطيسي-4 
تقميل  االستجابة , والكشف الدقيق , وتحسين الدقة , و وسريعدائم ب يتميز مضغط.ل

 .استهالك الطاقة
 
 عديد من المكونات التقنية األخرى وال
 

 

 
 



 

 

 بعض اصناف المنتجات :

  
 

 لممزيد من التفاصيل يرجى التواصل معنا
 1330233250واتس اب 

 


