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תיאור
גרנולות בצורת גלילים עשויות מחימר טבעי ובסיס מינרלי רווי באשלגן פרמנגנאט.

יישומים
סינון אוויר וספיחת אתילן בזמן הובלה או אחסון של תוצרת חקלאית במטרה להאריך את חיי התוצרת לאחר הקטיף.

יישום
RH % 95 – 10 :50     •  לחות יחסיתoC 20- עדoC -טמפרטורה: מ  • ® Bi-On פועל בתנאים הבאים:  

תיאור
גרנולות גליליות המורכבות מתערובת ביחס משקל של 75:25 של שני מרכיבים:

Bi-On® R8 המורכב מחימר ובסיס מינרלי רווי באשלגן פרמנגנאט.  •
Bi-On® VAC המורכב מפחם טבעי פעיל ממקור מינרלי.  •

יישומים
סינון אוויר וספיחת אתילן בזמן הובלה או אחסון של תוצרת חקלאית במטרה להאריך את חיי התוצרת לאחר הקטיף.   •

המוצר תוכנן במיוחד ליישום עבור תות שדה, פירות יער )פרט לאוכמניות(, פלפלים וענבים.  •

יישום
RH % 95 – 10 :50   •  לחות יחסיתoC 20- עדoC -טמפרטורה: מ  • ® Bi-On פועל בתנאים הבאים:  

)R8\R12(יBi-On® גרנולות סופחות אתילן

)R8/VOC(י®Bi-On גרנולות סופחות אתילן ומחטאות אוויר

מאפייני מוצר ואריזה:

יחידות  Bi-On® R12  Bi-On® R8 מאפיינים טכניים 
מ"מ 2, 3 ו-4  2, 3 ו-4  קוטר הגרנולות 

גרם לליטר  30  ±  840  30  ±  840 צפיפות בתפזורת 
%   5   5 שחיקה 
%  20–15  20–15 לחות בזמן האריזה 

ליטר אתילן/ק"ג    4    3 יכולת ספיחת אתילן 
%  12  8 חומר פעיל )אשלגן פרמנגנאט( 

מאפיינים פיזיים-כימיים

יחידות  Bi-On® R8/VAC מאפיינים טכניים 
מ"מ 2, 3, 4 ואבקה  קוטר הגרנולות 

גרם לליטר  30  ±  743 צפיפות בתפזורת 
%   4.3 שחיקה 
%  - לחות בזמן האריזה 

ליטר אתילן/ק"ג   2.25 יכולת ספיחת אתילן 

בקרת איכות: כל אצווה מפרטת יכולת ספיחת אתילן ותכולת לחות. כל אצוות ייצור כוללת מספר בקרת איכות ומעקב.
אריזה: המוצר זמין במספר סוגי אריזות: מסננים צינוריים, מודולי PP12/PP18, שקיות ותפזורת בתצורות שונות )קופסאות קרטון 

בנות 25 ק"ג, רשתות בנות 2 ק"ג ו-5 ק"ג ושקים בני 800 ק"ג(.
משך אחסנה: שנתיים באריזה מקורית חתומה. אין לחשוף לאור שמש ישיר או ללחות.
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)PP12( מיכל למילוי גרנולות סופחות אתילן

תיאור

 .Bioconservacion EthylClean תוכנן על מנת לאפשר החלפה מהירה וקלה של הגרנולות במגוון הרחב של מכונות PP12 מודול
V על מנת להגדיל את שטח הפעילות של המכונות, לשפר את יעילות הסינון  המודול מיועד לשימוש חד-פעמי. הוא בנוי בצורת 

ולהגדיל את נפח האויר העובר במכונה.

יתרונות השימוש במודול

כמויות גדולות יותר של גרנולות לכל מכונה.  •
שטח מגע גדול יותר בין האויר והגרנולות.  •

מניעת "עקיפת" אויר באזורים בהם יש ריכוז נמוך של גרנולות, על ידי הרטטה של קופסת ®Bi-On עד הגעה למשקל הנדרש.  •
קל לאחזקה ומאפשר החלפת גרנולות מהירה.  •

:Bi-On® המודול מכיל חומרי ספיחה ממגוון מוצרי

יכולת ספיחת אתילן )ליטר אתילן/ק"ג( משקל המילוי למודול )ק"ג(  חומר ספיחה 
 3  12.5  Bi-On® R8
 4  12.5  Bi-On® R12

מאפיינים טכניים

המודולים נמכרים בזוגות על פי המפרט הבא:
מידות )אורךXרוחבXגובה( 298X296X296 מ"מ.  •

משקל )ריק(: 1.60 ק"ג  •
נפח: 15 ליטרים   •

חומר: 100% פוליסטירן הניתן למיחזור  •
אריזה: קופסת קרטון עם שקית מגן בקבוצות של 2 יחידות  •

55oC-טמפרטורת עבודה: לא יותר מ  •
לחות יחסית בעבודה: 20%–95%  •

צבע: שחור.  •


