
تیوب ( فیلتر ) جاذب اتیلن

شرکت فاتح بنیان سپیدار  اولین و بزرگترین تولید کننده مواد 

افزایش ماندگاری  ویژه میوه، صیفی و سبزیجات در کشور، فعالیت 

این  محصوالت  تمامی  است.  کرده  شروع  سال ١٣٩٨  در  را  خود 

� به بازار عرضه می شود. این شرکت به  �� � �� � �� �� شرکت با برند 

وسیله تیم تحقیق و توسعه(R&D) کارآزموده و مجرب نسبت   به 

ارتقاء محصوالت و تولید محصول جدید اقدام کرده است . 

جدید ترین تولید این شرکت تیوب جاذب اتیلن (فیلتر جاذب 

و  اتیلن  جذب  برای  روش  و  تکنولوژی  بروزترین  که  است  اتیلن) 

کاهش تلفات میوه، صیفی و سبزیجات است که این شرکت نسبت 

به طراحی و تولید این محصول اقدام نموده است. 

www.PECTINGUARD.com
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فصل ها را طوالنی تر تجربه کنید
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انتشار گاز اتیلن از میوه و سبزی می تواند باعث شود محصول زمانی که 

به مقصد می رسد تازگی خود را از دست بدهد .تیوب های جاذب اتیلن 

حاوی ترکیب خاصی از پودر زئولیت و پرمنگنات پتاسیم هستند که 

باعث جذب اتیلن و رطوبت و همزمان از بین بردن باکتریها می شود. از 

سویی گاز اتیلن باعث له شدن، خراب شدن، و رسیدن میوه می شود و 

از سوی دیگر وجود رطوبت بیش از اندازه سرعت فساد و ایجاد قارچ و 

کپک را در هنگام نگهداری در سردخانه و یا در حین حمل افزایش می 

دهد .تیوب های جاذب اتیلن را به آسانی می توان در سردخانه ها، 

یخچالهای بزرگ، ون های یخچالدار و بدون یخچال که در آنها میوه، 

سبزیجات و گل نگهداری و حمل می شود، نصب کرد .تیوب های جاذب 

اتیلن پکتینگارد به شیوه های مختلفی از محصوالت تازه محافظت می 

کنند و باعث افزایش ماندگاری آنها میشوند. این لوله ها حاوی مواد 

جاذب اتیلن میباشند و با پارچه ی نبافته که به عنوان یک غشاء تنفسی 

عمل میکند پوشیده میشوند. جذب گاز اتیلن سرعت رسیدن میوه را کاهش 

میدهد و درنتیجه موجب ماندگاری بیشتر محصوالت میشود .

از تأثیر اتیلن ماندگاری محصول را  محافظت از گل و میوه و سبزیجات تازه 

افزایش میدهد. این امر با انجام سه فرایند امکانپذیر میشود ،جذب اتیلن، جذب 

رطوبت و سرکوب باکتریها.  

تیوب های پکتینگارد (تازه نگهدارنده میوه و سبزیجات) 

کار  به  ها  سردخانه  و  یخچالدار  کانتینرهای  در  عمدتاً 

میرود و کاربرد آن جذب گاز اتیلن موجود درون محیط 

است. حمل و نقل طوالنی مدت می تواند باعث انباشته 

شدن بیش از حد گاز اتیلن داخل کانتینر شود که این امر 

موجب تسریع روند رسیده شدن میوه ها و سبزیجات و 

درنتیجه فساد زودرس محصول می شود. انتشار گاز 

اتیلن از میوه و سبزی میتواند باعث شود محصول زمانی 

که به مقصد می رسد تازگی خود را  از دست بدهد .
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موارد ایمنی

دور از دســــــــــــــــــــــــــترس کودکان نگه دارید 

خواص

روند رسیده شدن میوه را کند می کند

کاهـــــــش اثرات ناشــــــی از  گاز اتیلن

از رشـــــدکپک و قارچ جلوگـــیری می کند

استفاده در طول حمل و نقل پس از برداشت 

قابل استفاده در زمان  حمل و نقل های بین المللی  از 

طریق راه های  هوایی، دریایی و یونیت های برودتی

 جلوگیری از پوسیدگی، تغییر رنگ، ، پژمرده شدن، نرم 

شدن، حساسیت، کاهش وزن و غیره  

مزیت ها 

نصب آسان 

ظرفیت جذب اتیلن باال 

خواص آیرودینامیکی منحصر بفرد در طراحی بدنه 

تیوب (فیلتر) 

( داشتن خواص آیرودینامیکی منحصر بفرد اجازه می 

دهد تا جریان هوایی را که از آن عبور می کند افزایش 

پیدا کند ، بنابراین سرعت جذب  افزایش میابد واین 

امر باعث افزایش کارآیی و کاهش تلفات محصوالت 

می شود) 

کاربردها

 کانتینر یخچالدار

   سردخانه ها

کانتینر های دریایی   

یخچال های خرده فروشی 

  حمل و نقل و قفسه های خرده فروشی 

بسته بندی و نگهداری

تا قبل از زمان اســــــتفاده از کاور پالســـــــــــــتیکی 

خارج نشود.

در جای خشک و خنک در بسته بندی اولیه نگهداری 

شود. 

PECTIN GUARD
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مقدار مصرف:

نحوه استفاده :

نوع فیلتر

٢٠-٣٠ روز یک کانتینر ٤٠ فوت ٢فیلتر  ١٠٠ سانتی متری 

١٠-١٥ روز 

٥-٧ روز 

یک کانتینر ٤٠ فوت 

یک کانتینر ٤٠ فوت 

٢فیلتر  ٧٥ سانتی متری 

٢فیلتر  ٥٠ سانتی متری 

حالت ١

حالت ٢

حالت٣

مدت زمان حملحجم کانتینر

١

١- دستگاه ها را خاموش کنید 

هنگامی که فیلتر ها نصب می شوند ، تجهیزات سرمایشی 

باید خاموش باشند.

٢- باز کردن بسته بندی 

فیلتر ها را از داخل پوشش پالستیکی خارج کنید و از دو 

از فیلتر ها در داخل چارچوب  لبه برای تنظیم هر یک 

استفاده نمایید 

کاور پالستیکی

تیوب جاذب اتیلن

٣- نصب

فیلتر ها می بایست بر  روی شبکه تجهیزات گردش هوای 

سرمایشی و در قسمت باالی آنها قرار گیرد به نحوی که 

برقرار  فیزیکی  تماس  فیلترها  و  میوه  های  جعبه  بین 

نشود(و  فیلتر ها  با سقف نیز تماس نداشته باشند )

دقت کنید وقتی فیلتر ها نصب می شوند با یکدیگر هم 

پوشانی نداشته باشند .

٤- روشن کردن تجهیزات

پس از بارگیری میوه درون کانتینر و بسته شدن کامل درب 

، تجهیزات سرمایشی را روشن کنید.

٣

٢

٤


