


Isıtma ve �kl�mlend�rme sektöründe hava ve güneş enerj�s� etk�s�nden yola çıkarak yaptığımız AR-GE 
 çalışmaları sonucu fos�l yakıt tüket�m�n� azaltarak %30 - %80 arası tasarrufla aynı zamanda küresel
ısınmanın  da önüne geçecek enerj� ver�ml�l�ğ� yüksek, �nsan sağlığına da faydalı olacak ürün ve
s�stemler gel�şt�rd�k.

B�tk�, meyve ve sebzeler�n uzun süre bozulmadan saklanab�lme yöntemler�nden b�r� de kurutarak
kullanmaktır. Bütün gıdaların doğal kurutulmasında kullanılan güneş enerj�s� �le gel�şt�rd�ğ�m�z yen� ve
h�br�t çözüm olan Enge SolarBox Kurutma Teknoloj�s�, son yılların en ver�ml� ve ekonom�k kurutma
s�stem�d�r.

Güneşten gelen enerj�y� ısıya çev�rerek %100 taze
havanın sıcaklık değer�n� arttırıp Solarbox
kollektöründen geç�r�p elde ed�len sıcak havayı
kurutma odasına �letmekted�r.
ENGE SOLARBOX KURUTMA SİSTEMİ'NDE ürünler
yağmur, toz, böcek, kem�rgen, kuş, haşere, bakter� ve
nem g�b� olumsuz etk�lerden korunmuş olarak %100
taze hava �le kurutulur. 
Böylel�kle daha h�jyen�k ve sağlıklı ürünler elde ed�l�r.

GÜNEŞ ENERJİSİ İLE KURUTMA SİSTEMLERİ



 

Hazırlanan ürünler kurutma odasına yerleşt�r�ld�kten sonra s�stem devreye g�rer. 
Güneş enerj�s�nden elde ed�len %100 taze ve sıcak hava Solarbox ısı paneller�nden geç�r�lerek, f�ltre
sayes�nde dış etkenlerden korunmuş olur. Bakter� oluşturmayan hava kanalları �le taze ve sıcak hava
kurutma odasına homojen b�r şek�lde dağıtılır. 
-Kurutma odasında oluşan ve üründen kaynaklı nem ve su buharı EGK c�hazları �le tamamen dışarıya
atılır. 
-Bu s�stem �le yılın her günü ürün elde edeb�l�rs�n�z.
-Ürün ve �kl�m şartlarına göre üret�m süres� 8 - 24 saate göre değ�şeb�l�r.
-Bulunulan bölgeye ve �kl�m şartlarına göre Enge SolarBox ısı paneller� dış ortam havasını 65 °C'ye
kadar ısıtab�lmekted�r.

ENGE SOLARBOX GIDA KURUTMA NASIL ÇALIŞIR 



ÜRÜN AVANTAJLARI
   Enge SolarBox Kurutma teknoloj�s� ön yatırım
mal�yet� ve elde ed�lecek tasarruf �le organ�k ve
h�jyen�k kurutmada terc�h ed�leb�lecek en �y�
s�stemd�r. 
   Bu teknoloj� �le yatırım mal�yet�n�z� 4 �la  12 ayda  
amort� edeb�l�rs�n�z.
    Doğalgaz g�b� fos�l yakıtlara yapılan zamlardan
etk�lenmezs�n�z. 
  Güneşten elde edeceğ�n�z tasarruf �le sab�t
yakıt ve enerj� g�derler�n�z öneml� ölçüde
düşecekt�r.
    Enge SolarBox Kurutma teknoloj�s� �le çevrec�,
ekonom�k,   h�jyen�k ve organ�k kurutulmuş
ürünler yapab�l�rs�n�z.  
    Karbon salınımını engelleyerek küresel ısınma  
ve �kl�m değ�ş�kl�ğ� sorunlarına öneml�  faydalar
sağlayab�l�rs�n�z.  

ENGE-150-K Model� 
(1.000 kg ürün �ç�n) 
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