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PHƠI NẮNG TRUYỀN THỐNG



- Thời gian phơi kéo dài;

- Phụ thuộc thời tiết thất thường;

- Tiêu tốn nhân công và mặt bằng phơi;

- Sản lượng thấp;

- Không kiểm soát được thông số phơi;

- Nhiễm bụi bẩn, vi sinh;

- Chất lượng không đồng đều.

PHƠI NẮNG TRUYỀN THỐNG



SẤY BẰNG LÒ SẤY THỦ CÔNG/CÔNG NGHIỆP
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- Rút ngắn thời gian;

- Giảm tiêu tốn nhân công và mặt bằng;

- Sản lượng vượt trội;

- Chất lượng và cảm quan sản phẩm
giảm;

- Ô nhiễm môi trường (sấy thủ công);

- Tiêu tốn nhiên liệu;

- Cần mặt bằng xây dựng lớn.

SẤY BẰNG LÒ SẤY THỦ CÔNG/CÔNG NGHIỆP
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- Rút ngắn thời gian;

- Giảm tiêu tốn nhân công và mặt bằng;

- Sản lượng vượt trội;

- Đảm bảo chất lượng và cảm quan sản
phẩm;

- Không phụ thuộc thời tiết thất thường.

- Giải quyết tốt vấn đề nhiễm bụi và vi sinh;

- Giảm chi phí sản xuất đầu vào.

KẾT HỢP PHƠI BẰNG NLMT (BAN NGÀY) VÀ 
SẤY (BAN ĐÊM)



1. Hiệu ứng nhà kính gia nhiệt thêm
từ 50C đến 200C;

2. Năng suất phơi sấy tăng lên nhiều
lần;

3. Tiết kiệm mặt bằng xây dựng;

4. Sử dụng vật tư cao cấp, thiết bị
bền vững;



5. Giảm nhân công lao động trực
tiếp;

6. Tự động kiểm soát được các
thông số phơi sấy;

7. Tự động điều chỉnh nhiệt độ và
độ ẩm;



8. Chống nhiễm bụi, trứng ruồi, khử
vi sinh ngay trong quá trình phơi sấy.

9. Thiết bị có thể phơi sấy cho nhiều
chủng loại sản phẩm khác nhau;

10. Tiết kiệm năng lượng, hạn 
chế hủy hoại môi trường;



11. Không phụ thuộc vào thời 

tiết thất thường cũng như các loại 
nguyên liệu chất đốt;

12. Rút ngắn thời gian phơi sấy 

và có thể sấy liên tục;

13. Tận dụng kinh nghiệm sản

xuất của cơ sở;



BUỒNG PHƠI SẤY



TẠI SAO SỬ DỤNG POLYCARBONATE 
ĐẶC RUỘT?

1. Bền vững gấp 250 lần kính cường

lực;

2. Độ xuyên thấu ánh sáng lên đến

90%;

3. Khả năng trao đổi nhiệt kém;

4. Có phủ lớp chống tia UV;

5. Dễ thi công, vận chuyển.



GIÀN PHƠI TRỤC NGANG (PHƠI CÁ)
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HỆ THỐNG ĐIỀU TIẾT TÁC NHÂN SẤY (SẤY CÁ)
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HỆ THỐNG ĐIỀU TIẾT TÁC NHÂN SẤY (SẤY TÔM/CÁ NHỎ)



HỆ THỐNG MÁI BẠT CẮT NẮNG/CHE MƯA



HỆ THỐNG CẤP NHIỆT TỰ ĐỘNG (SẤY CÁ)



HỆ THỐNG CẤP NHIỆT TỰ ĐỘNG (SẤY BÁNH TRÁNG/HỦ 
TIẾU/TÔM/CÁ NHỎ)
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HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN/GIÁM SÁT TỰ ĐỘNG



➢ Thiết bị nên được bố trí ngay tại

vùng nguyên liệu;

➢ Đường giao thông nên vào tận

khu vực chế biến – phơi sấy –

đóng gói sản phẩm;

➢ Xây dựng liên hoàn các khu vực

chế biến – phơi sấy – đóng gói

sản phẩm;



➢Khu vực phơi sấy không bị che

khuất ở tất cả các hướng bởi cây

cối cũng như các công trình xây

dựng;

➢ Hạ tầng cơ sở (điện lưới, nước

sạch,…) được cung cấp đầy đủ.



➢ Năng suất phơi sấy gia tăng
nhanh chóng nhờ vào việc:
- Bố trí nhiều mặt bằng phơi;
- Phơi được nhiều mẻ phơi

trong ngày;
➢ Tiết kiệm không gian xây dựng

(lên đến 80%);



➢ Rút ngắn thời gian phơi so với
phơi nắng nhờ nhiệt độ và tốc
độ gió ổn định (lên đến 30%);

➢ Giảm đến 80% nhân công vận
hành;

➢ Nhiệt độ và độ ẩm trong buồng
phơi duy trì ổn định tương
đương phơi nắng;



➢ Tỉ suất chi phí điện năng tiêu thụ
trên sản lượng sản phẩm rất thấp:
- Sử dụng thiết bị điện DC công

suất thấp;
- Khả năng cách nhiệt của buồng

phơi;
- Sử dụng dòng không khí sấy hồi

lưu;
➢ Chất lượng sản phẩm đồng đều,

đảm bảo cảm quan;



➢ Khử vi sinh tuyệt đối bằng tia
cực tím;

➢ Hiệu ứng nhà kính rất tốt với
vật liệu polycarbonate đặc ruột;

➢ Buồng phơi, giàn phơi bền
vững về cơ học và hoạt động ổn
định;

➢ Tận dụng kinh nghiệm sản xuất
của người nông dân;




