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 َیذر دستگاي ریىسر رَتاری

 ّیا شیشَ ای PET, PEتطزیِای دطتگاٍ تطزی شْر رّتاری 

ّیذر حاصل خاللاًَ تحمیك  ریٌظز رّتاریدطتگاٍ 
ّتْطؼَ هظتوز گزٍّ صٌؼتی ّیذر درتْلیذ هاشیي آالت 

 پیشزفتَ اطت.
ّیذر هجوْػَ ای اس یک ّاحذ اتْهاتیک  ریٌظز رّتاری

گیزٍ تطزی )طثك  64ّیا   41یا  45هجِش تَ تطزی شْر
ًمالَ ّطتارٍ ّ  تایویٌگ تطزی ، یک ّاحذ طفارع(
درّى کاتیٌت اطتٌلض اطتیل اطت کَ ُوگی  ّهمظن

تزرّی یک شاطی اصلی طٌگیي ّ صٌؼتی ًصة شذٍ 
هیکٌٌذ تا خزّجی  اًذ ّ تطْر ُواٌُگ تا یکذیگز کار

 تطز درطاػت یا تیشتز تْلیذ کٌٌذ. 45555الی  4555
 

 َیژگی ٌای اصلی
 
تایویٌگ در اتتذای ّرّدی تطزیِا تَ داخل دطتگاٍ ّاحذ  -

تزرّی ًمالَ ّرّدی ًصة گزدیذٍ ّػثارت اطت اس یک 

هارداى )ُلیض ( غیز هٌظن اس جٌض تفلْى ، تا لاتلیت 

طایشُای تطزی. ایي ّاحذ ثاق تا اًْاع طتؼْیض جِت اً

 فاصلَ تطزیِا را حیي ّرّد تَ دطتگاٍ تٌظین هیکٌذ.

اس جٌض تفلْى ّ تصْرت دّطثمَ طاختَ  طتارٍ ّرّدی -

شذٍ تا تطزیِارا اس دّلظوت پاییٌی ّتاالیی تحْیل گزفتَ 

ّ تا کوک همظن کٌاری خْد آًِا را اس رّی ًمالَ تَ سیز 

طتارٍ ُا ًیش دارای  هیذُذ.گیزٍ ُای ّاحذ ریٌظز اًتمال 

 تطزی طایشُای اًْاع تا اًطثاق جِت تؼْیض لاتلیت

 هیثاشٌذ.

 ّاحذ تطزی شْرگیزٍ ُای تظیار پیشزفتَ گزدًی  - 

ّ جِت  را اس ًاحیَ گزدى هحکن هیگیزد PETی تطزیِا

اًثزی خاص ّ یا شیشَ ای گیزٍ ُای گاس PEتطزیِای 

اس گزدى یا تذًَ ًظز  طزاحی شذٍ کَ ُزلظوت هْرد

را تصْرتی تگیزد کَ حیي ػولیات شظتشْ  تطزیِا

 .تَ آًِا ّارد ًشْدآطیثی 

حیي چزخیذى گیزٍ ُا تالفاصلَ پض اس گزفتي تطزیِا  -

درجَ  455تا ّاحذ ریٌظز حْل هحْر اصلی دطتگاٍ ، 

تغییز ّضؼیت دادٍ ّ تطزیِا هزتْطَ  تاداهکی گایذ تْطیلَ

هماتل ًاسلِای آتپاع ًگَ   را تصْرت هؼکْص ) طزاسیز(

 هیذارًذ.

 اس همظن هخصْص تغذیَتا  ریٌظزّاحذ ًاسلِای آتپاع  -

 فمط در لطاع هؼیٌی اس هظیز ػثْر تطزیِا تزرّی دایزٍ

تَ درّى تطزیِا ، آب را تا فشار لاتل تٌظین  ریٌظز،

فاصلَ هٌاطة اس دُاًَ تطزیِا ًصة  چْى تاپاشیذٍ ّ 

هایغ شظتشْ  تالفاصلَ اس  اجاسٍ هیذٌُذ کَشذٍ اًذ 

 تطزیِا خارج گزدد.

تطزی در  همذار ، هذت ّ فشار هایغ شظتشْی تٌظین  -

 دطتگاُِا تظیار طادٍ اطت.ایي گًَْ 

 تطزیِا اتوام شظتشْی اس پض تالفاصلَ ُا گیزٍ -

 تصْرت را تطزیِا ّ دادٍ ّضؼیت تغییز درجَ 455  هجذدا"

تَ طتارٍ خزّجی  اّل )طزتاال( در آّردٍ ّ آهادٍ تحْیل

 .دطتگاٍ ًگَ هیذارًذ

ػیٌا" هثل طتارٍ ّرّدی طاختَ  خزّجی کَ طتارٍ -

اس گیزٍ ُای  تاالیی ّ پاییٌی لظوت دّ اس تطزیِاراشذٍ 

 را آًِا خْد کٌاری همظن کوک تا ّ گزفتَ تحْیلریٌظز 

 .هیذُذ اًتمال خزّجی دطتگاٍ ًمالَ رّی تز

لذرت ( در ارتفاع هٌاطة  جؼثَ تزق)کاتیٌت کٌتزلز  -

ًصة دطتگاٍ  تزرّی اطکلت  جِت دطتزطی اپزاتْر، 

اسجٌض اطتٌلض اطتیل ًگیز طاختَ شذٍ  ّگزدیذٍ 

 .اطت 

ًیزّی هحزکَ اصلی دطتگاٍ یک الکتزّهْتْر طَ فاس  -

هجِش تَ گیزتکض صٌؼتی اطت کَ تْطیلَ ایٌْرتز 

طزػت هزتْطَ تا لاتلیت راٍ اًذاسی ّتْلف آرام ّ کٌتزل 

 هْتْر راٍ اًذاسی هیشْد .

طزاحی تیٌظیز ایي دطتگاٍ ًیاس تَ رّغٌکاری را درآى تَ 

حذالل رطاًذٍ ّ تاسّتظتَ کزدى هجوْػَ ُای آى را تَ 

 هٌظْر طزّیض ّتؼویزات ،آطاى ّطزیغ ًوْدٍ اطت.

 

 رَتاریدستگاي ریىسرومای کلی 
 
 

 

 

 رَتاریدستگاي ریىسرومای کلی 

 

 

 
 َ ستاري ٌای َرَدی َ خرَجی َاحذ بطری شُر

 

 
 
 

 
 

گیزٍ ُای گزدًی ّاحذ 
 تطزی شْر ّطتارٍ خزّجی

 
 
 

  
 

 
 

ّتاتلْ کٌتزل  خزّجیًمالَ 
 دطتگاٍ

 
 
 
 

 
 
 ّرّدی هارداى
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 ریىسر رَتاری َیذرمشخصات فىی دستگاي 

 

 قابلیت ٌای فىی گیري 24مذل رَتاری 

150-2000 ml حجم ظرَف  قابل استفادي 

35-350 mm حذاقل َ حذاکثرارتفاع ظرَف 

 استفادي مقطغ ظرَف قابل چٍارگُش ،دایري َبیضی

2000-8500 bph. راوذمان وامی دستگاي 

 ساماوً تایمیىگ )فاصلً اوذاز( ٌلیس وامىظم )ماردان(

2.2 & 0.37 KW تُان الکترَ مُتُرٌای سً فاز 

 مارک الکترَمُتُرٌای اصلی مُتَُاریُ/ زیمىس/ آب ب

 مارک گیربکسٍای اصلی مُتَُاریُ ایتالیا

 ساماوً ٌای الکترَویکی تىظیم سرػت ایىُرتر سً فاز تلً مکاویک/تکُ

 ایىترفیس کىترلر آوالُگ

 ساماوً کىترلر قذرت

380 V AC. 50 Hz.   َرَدیَلتاژ 

15 A مصرف برق کل دستگاي 

 جىس بذوً وقالً ٌا َکابیىت دستگاي وگیر304استىلس استیل 

3000 mm  ًکفی طُل وقال 

1100 mm+-200mm  ًبازي تىظیمارتفاع سطح زوجیروقال َ 

 جىس زوجیر وقالً کفی 313استال رزیه/ استىلس استیل 

 تىظیم ارتفاع وقالًساماوً  اسکرَ جک دستی

150x150x180Cm ابؼاد کابیىت دستگاي LxWxH   

1250 Kg. َزن دستگاي + ساماوً ٌای جاوبی 
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