
פתרונות ייבוש אויר לאיסום בצל

קירור לשמירה  בחדרי  אוויר  ביבשני  שימוש 
על איכות הבצל ועל אורך חיי המדף שלהם



שימוש ביבשני אוויר בחדרי 
קירור לשמירה על איכות הבצל 

ועל אורך חיי המדף שלהם
בגידול תוצרת חקלאית ישנם שלבים רבים הדורשים הקפדה על איכות וטיוב; 
קניית זרעים, הזרעה ושתילה, עיבוד, קטיף, איסוף והובלת יבול. כל התהליך 
עלול להיות לשווא אם תנאי האחסון לא יהיו בהתאם לכללים שנקבעו. השלב 

החשוב ביותר לטיוב התוצרת החקלאית הוא שלב האחסון.
אחסון בתנאים שאינם מותאמים לסוג הגידול עלול לגרום לנזק בלתי הפיך 
לתוצרת עד אובדן מוחלט. שמירת בצלים בתנאי סביבה שחורגים מהתנאים 
שנקבעו עלולה לגרום לנזקי עיפוש, ריקבון, אובדן נוזלים ופגיעה בערכים 

התזונתיים של התוצרת.

שלב ראשון - שלב הייבוש
להפחתת תנאים לריקבון, שלב זה 
נמשך 12-24 שעות, תנאי סביבה 
נדרשים 20-30°C, שיעורי לחות 

70%RH

שלב שני - שלב הקירור
לשמירה על יציבות פיזיולוגית, 

בשלב זה תנאי הסביבה הנדרשים 
הם טמפרטורה 1-2°C, שיעורי 

לחות 65-75%

כדי להבטיח את איכות הבצלים 
יש לאחסן את התוצרת בתנאי 

סביבה משתנים:



לשמירה על שיעורי הלחות הנדרשים בחדרי קירור אנחנו משתמשים ביבשני 
אוויר דיסיקנטיים תוצרת Cotes המותאמים במיוחד לשימוש בחדרי קירור. 
שטח הפנים של התוף סופח הלחות של יבשנים אלה הוא גדול במיוחד ובעומק 
מאמץ  ללא  לעבור  אוויר  של  מאוד  גדולה  לכמות  מאפשר  ובכך  יחסית,  צר 
יבשנים  אחר.   פתרון  מכל  יותר  וחסכונית  יעילה  בצורה  ולייבש  התוף,  דרך 
אלה מותקנים בחדרי קירור לבצל אצל חקלאים רבים ברחבי הארץ לשביעות 

רצונם המלאה.

C65-15.4 יבשן דגם
מבנה נירוסטה,

,2°C טמפרטורת חדר
15.7kg/h תפוקה

איכות תוצרת 
גבוהה

שמירה על 
אורך חיי מדף

סביבה 
הגיינית

ייצוב שיעורי 
לחות



בייבוש אוויר עובדים עם המומחים

כאן בשבילכם!

בחללי  באוויר  בטיפול  הקשור  בכל  שקט  לכם  מבטיחה  טכנולוגיות  עינב 
האחסון ובקווי הייצור שלכם, הן בשל יכולות ביצוע גבוהות בייצור מוצרים 
לתחזוקה  שנתיים  שירות  הסכמי  בזכות  והן  איכותיים  פרויקטים  ובבניית 

שוטפת.
העשייה  בליבת  לתמוך  מיועדים  טכנולוגיות  עינב  של  המוצרים  מגוון 

שלכם!

נשמח להעמיד את כל הידע והטכנולוגיה שלנו 
לרשותכם, וללוות אתכם בשמירה על שיעורי 

הלחות הנדרשים 
לקביעת פגישה התקשרו:
לי-את כהן 054-2555751

נתנאל גדעוני 055-6800904

WWW.EINAV.CO.IL 077-3445555EINAV@EINAV.CO.IL

אודות עינב טכנולוגיות

עינב טכנולוגיות )1989( מאתגרת את תנאי הסביבה ומאפשרת את תנאי 
מובילה  גלם.   וחומרי  מוצרים  לאחסון  המיטביים  והטמפרטורה  הלחות 
בפיתוח ובייצור פתרונות לטיפול באוויר בחללי אחסון ובקווי ייצור. עינב 
טכנולוגיות מייצרת ומייבאת מוסיפי לחות ויבשנים במגוון שיטות המבטיחים 
את שיעורי הלחות הנדרשים בכל גודל חלל ובכל טווח טמפרטורות. קשורה 
בהסכמי הפצה עם Cotes דנמרק ו Fral  איטליה, חברות המתמחות בייצור 

יבשנים. 

מתמחה  והיא   ISO 9001-2008 תקני  לפי  ייצור  ניהול  טכנולוגיות  לעינב 
בתכנון ובייצור יבשני אוויר ומערכות לטיפול באוויר המותאמים לדרישות 

הלקוח. לעינב טכנולוגיות מערך שירות זמין ומקצועי ברחבי הארץ.


