
Firma noastra are o activitate de 15 ani în domeniul
echipamentelor pentru ciupercãrii si sere.
În acest scop, echipa noastra a dezvoltat o serie de
echipamente tehnologice necesare atât în cultivarea
ciupercilor Pleurotus cât si a ciupercilor Agaricus..
Punem la dispozitia clientilor nostri întreaga noastra
experienta în proiectarea si echiparea ciupercariilor
în deplina conformitate cu cerintele Uniunii Europene
în domeniu, asistenta tehnicã, instruire si consultantã
în tehnologia culturii ciupercilor.

Elemente componete:
- structurã metalicã cu panouri sandwich, sau structurã
tip tunel din arce policentrice,cu izolatie termicã,coperturã
externã din onduline fibrã de sticlã, închideri frontale cu pa-
nouri sandwich,accesorii de fixare;
- echipamente de automatizare proces tehnologic;
- unitate de tratare, climatizare si distributie a aerului;
- grup de rãcire pentru timp de varã cu chiller;
- instalatie electricã de iluminat interior;

- Echipamente pentru ciupercării Champignon

Echipamente de automatizare
- Automat programabil pentru controlul si comanda în timp real
a procesului tehnologic în ciupercãrii;
- mãsoarã temperatura în compost în 6 puncte;
- mãsoarã si regleazã temperatura aerului în camera de culturã;
- mãsoarã si regleazã umiditatea aerului în camera de culturã;
- mãsoarã si regleazã concentratia de bioxid de carbon;
- permite programarea tuturor fazelor procesului tehnologic si
desfãsurarea lor în ordinea prestabilitã;

Este un agregat conceput special pentru reglarea climatului in
camerele de cultura a ciupercilor de tip champignon.
Unitatea de tratare aer contine urmatoarele elemente:
-camera de amestec a aerului , cu reglare proportionala prin
servomotor a debitului de aer admis respectiv recirculat;
-baterie de racire cu agent de racire apa rece, cu reglare pro-
portionalã a debitului prin robineti cu servomotor;
-baterie de incalzire cu agent de incalzire apa calda, cu reglare
proportionala a debitului prin robineti cu servomotor;
-ventilator centrifugal, cu reglare proportionala a debitului de aer;
- structurã din materiale noncorozive, cu termoizolatie;

Unitatea de tratare aer ATES.UTA.C23

Garantie 3 ani!
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