
سیستم های تغذیه
تغذیه دقیق  و آسان هر نوع مواد جهت تولید یکنواخت

اسکرو فیدر

پکصا متنوع ترین راه حل های تغذیه شامل اسکرو فیدرهای 
حجمی، وزنی LIW و یا GIW، دارویی و مدوالر را ارائه می کند.

اسکرو فیدرهای دو قلو از جمله تغذیه کننده های پرکاربرد در 
تغذیه  برای  که  هستند  آرایشی  و  بهداشتی  دارویی،  صنایع 
تا  گرفته   (free flowing) آزاد  جریان  با  پودرهای  از  مواد  انواع 
پودرهای با جریان بسیار ضعیف (مانند: مواد کلوخه ای، مرطوب 

یا مواد با احتمال پل زدن) بکار می روند.
ضامن  فیدر،  هاپر  داخل  در  ثانویه  همزن  یک  از  گیری  بهره 

یکنواختی شارژ و بازدارنده پل زدن مواد در هاپر است.

امکان نصب در 

ایزوالتور

ایده آل برای تغذیه چند ماده جداگانه، جهت  	
تولید یک محصول

قابلیت افزودن چند اسکرو فیدر به صورت  	
خوشه ای تا ۶ فیدر

	 GMP مطابق با استانداردهای

تمیزکاری سریع و آسان  	

مونتاژ و ِدمونتاژ سریع 	

اسکرو فیدر دارویی مدوالر

(VTS) سیستم انتقال پنوماتیک (Twin Screw Feeder) اسکرو فیدر دقیق

	 Granulator شارژ سیستم گرانوالتور

	 Roller Press شارژ کامپکتور

	 HME شارژ دقیق اکسترودر

شارژ دقیق خطوط آسیاب، کراشر و پیش آسیاب 	

لودگی شارژ دقیق، آسان  و بدون آ
کننده  تمیز  خود  ماردون  با  پکصا  اسکرو  توئین  فیدر 
تولید  به خط  اولیه  انتخاب جهت شارژ مواد  مناسبترین  

می باشد.



پندار کارآمد صنعت آریا 
شماره ثبت   ۴۶۷۵۷۱

پندار کارآمد صنعت آریا ( با مسئولیت محدود)
تولید کننده مدرن ترین خطوط آسیاب و پردازش مواد دارویی، غذایی، شیمیایی

نشانی: تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان نقدی، پالک ۳۰، واحد۷
تلفکس: ۵۸۳۹ ۸۸۷۵ ۰۲۱ - ۰۹۱۳ ۸۸۵۲ ۰۲۱

همراه: ۲۲۵۲ ۷۲۹ ۰۹۱۰

www.paxaa.com
sales@paxaa.com

شارژ اتوماتیک
سیستم انتقال و شارژ پنوماتیک )خالء(

از استانداردهای  با بهره گیری  انتقال پنوماتیک پکصا  تجهیزات 
دارویی،  صنایع  مانند:  صنایع  از  ای  گسترده  طیف  برای  صنعتی 
بهداشتی، آرایشی و شیمیایی، طراحی، تولید، نصب و راه اندازی 

شده است.
به  توجه  با  متراکم،  یا  رقیق  پنوماتیک  انتقال  روش  از  استفاده 
ذرات، چگالی، سختی،  اندازه و شکل  مانند  ویژگی های محصول، 
چربی و آب موجود در ساختار ماده، و همچنین با توجه به نیازهای 
و  محیطی  شرایط  انتقال،  فواصل  عملکرد،  مانند  فرآیند،  ذاتی 

بهره وری انرژی تعیین می شود.

سیستم انتقال بچ، نیمه بچ و یا پیوسته 	

امکان انتقال مواد پودری و یا گرانولی 	

افزایش ایمنی اپراتور و فرآیند 	

کاهش احتمال ریخت و پاش مواد 	

اتصال مستقیم به اسکرو فیدر جهت شارژ مستقیم  	
تجهیزات پایین دستی

روتاری ولوهای بهداشتی (سری S) پکصا به طور ویژه برای صنایع 
غذایی و دارویی طراحی شده و مطابق با ضوابط بهداشتی ساخته 

می شوند.

ساخت مونوبالک 316L و بدون جوشکاری 	

ایرالک دقیق 	

پولیش تمامی سطوح 	

عدم امکان تجمع مواد و احتمال آالیندگی کمتر 	

 مکانیزم ویژه ِدمونتاژ جهت بازرسی و تمیزکاری  	
آسان

 اتصاالت کلمپی در ورودی و خروجی 	

ویژگیهای روتاری ولو دارویی

روتاری ولو - روتاری فیدر - ایرالک
امکان نصب در تجهیز قابل اعتماد جهت تغذیه  و یا تخلیه مواد  بدون انتشار غبار

ایزوالتور


