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 تزی تلْک ّیدر

 PETدطتگاٍ اصلی خطْط اتْهاتیک تظتَ تٌذی هایؼات رلیك تذّى گاس درتطزیِای 

 

دطتگاٍ تزی تلْک ّیذر حاصل خاللاًَ تحمیك ّتْطؼَ 
 هظتوز گزٍّ صٌؼتی ّیذر درتْلیذ هاشیي آالت پیشزفتَ

 اطت.

تزی تلْک ّیذر هجوْػَ ای اس یک ّاحذ اتْهاتیک تطزی 
شْر، یک ّاحذ پزتاسدٍ پزکي ّ یک ّاحذ درتٌذی دلیك اطت 
کَ ُوگی تزرّی یک شاطی اصلی طٌگیي ّ صٌؼتی 
ًصة شذٍ اًذ ّ تطْر ُواٌُگ تا یکذیگز کار هیکٌٌذ تا 

تطز درطاػت یا  45555الی  0555هحصْلی تاخزّجی 
 ٌذ.تیشتز تْلیذ کٌ

 ّیژگی ُای اصلی

 ّاحذ تطزی شْرگیزٍ ُای تظیار پیشزفتَ گزدًی  -
تطزیِارا اس ًاحیَ گزدى هحکن هیگیزد تا طی هزاحل 

 شظتشْ آطیثی ًثیٌٌذ.

هخشى ّاحذ پزکي حجین تز اس لثل ّاس اطتٌلض اطتیل  -
ًگیز تشکلی طاختَ شذٍ کَ ُیچگًَْ خلل ّفزجی در 

کیل پالکِای هحل ُای جْشکاری ًذاشتَ تا اس تش
 هیکزتی جلْگیزی شْد.

ّلُْای ّاحذ پزکي هخصْص هایؼات رلیك ًّیوَ غلیظ  -
تذّى گاس طاختَ شذٍ اًذ ّ هجِش تَ لْلَ خزّج ُْای 

 تطزی اطت تا ططح هایغ درّى تطزی تٌظین گزدد.

تٌظین ططح هایغ درّى تطزی در ایي گًَْ ّالُْا تظیار  -
یا دّ اّریٌگ اًجام طادٍ اطت ّتا اضافَ یا کن کزدى یک 

 پذیز اطت.

ّاحذ پزکي هجِش تَ تاالتزُای هکاًیکی ّگیزٍ ُای گزدى  -
گیزتطزی اطت ّهْجة لزارگزفتي تطزیِا درهزکش ًاسلِای 

 ّلُْا هیگزدد.

ُذُای درتٌذّاحذ درتٌذی هجِش تَ کالچ هغٌاطیظی  -
اطت تا تٌظین هیشاى هحکوی درتِای پالطتیکی تطزیِا 

 اًجام پذیزد.تظیار آطاى 

ّاحذ درتٌذهجِش تَ طْرتز طاًتزیفْژ درب تطزی اطت  -
تادرتِا را تصْرت هکاًیکی جذاطاسی کزدٍ ّ اس جِت 
درطت ّارد شْت اًتمال دٌُذٍ ًوْدٍ ّتَ لظوت درتگذار 
تزطاًذ کلیَ ایي لظوتِا اس اطتٌلض اطتیل ًگیز طاختَ 

 شذٍ اًذ.

ِای جذیذ تصْرت کاتیٌت کٌتزلز ّجؼثَ تزق دطتگاٍ درهذل -
هجشا اس دطتگاٍ ّاسجٌض اطتٌلض اطتیل ًگیز طاختَ 

 شذٍ اطت ّ هیتْاًذ تا طَ هتز اس دطتگاٍ فاصلَ تگیزد.

کٌتزلز دطتگاٍ هجِش تَ ایٌتزفیض ال طی دی رًگی  -
لوظی اًتخاب شذٍ ّ ػولیات کٌتزلی ّاطالػات تْلیذ 

 دطتگاٍ را تطْر یکجا ّ تظیار آطاى اًجام هیذُذ.

زّی هحزکَ اصلی دطتگاٍ یک الکتزّهْتْر طَ فاس ًی -
هجِش تَ گیزتکض صٌؼتی اطت کَ تْطیلَ ایٌْرتز هزتْطَ 
تا لاتلیت راٍ اًذاسی ّتْلف آرام ّ کٌتزل طزػت هْتْر راٍ 

 اًذاسی هیشْد .
طاهاًَ ًمل ّاًتمال تطزیِا هاتیي ّاحذُای فؼال  -

شاهل درهاشیي تا في آّری گزدًگیز هجِش شذٍ اًذ کَ 
 چزخِای طتارٍ ای ّ راٌُواُای خارجی هیثاشٌذ.

جالثتزیي تزتزی تزی تلْک ّیذر اهکاى تغییز طایش )حجن(  -
تطزیِا تٌِا تا تؼْیض طزیغ یک لطؼَ کْچک ّ تٌظین ارتفاع 

 ًمالَ ّرّدی تطزیِا هیثاشذ.
طزاحی تیٌظیز ایي دطتگاٍ ًیاس تَ رّغٌکاری را درآى تَ 

تَ کزدى هجوْػَ ُای آى را تَ حذالل رطاًذٍ ّ تاسّتظ
 هٌظْر طزّیض ّتؼویزات ،آطاى ّطزیغ ًوْدٍ اطت.

 

 
 

 تزی تلْک

 
 

 تزی تلْک

 

 دیاگزام تزیثلْک

 

 
 

 گیزٍ ُای گزدًی ّاحذ ریٌظز
 

 
 

هخشى ّ شیزُای اطتیل ّاحذ 
 ّ  پزکي

طاهاًَ ًمل ّاًتمال تطزیِا هاتیي 
  ّاحذُای ریٌظز، پزکي ّ درتٌذ

 

 
 

اتْهاتیک تَ راحتی ّلُْای 
  ّطزػت تطزیِارا پزهیکٌٌذ

 

 
 

لاتلیت تغییز طایش تطزی تذّى ًیاس 
 تَ چٌج پارت
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 هشخصات فٌی 

 دستگاٍ ُای پزکي هایؼات رلیك

 هْارد لاتلیت ُای فٌی هٌْتلْک هدل خطی هدل رّتاری دیثلْک هدل رّتاری تزیثلْک

150-1500 ml 150-1500 ml 150-5000 ml ٍحجن ظزّف  لاتل استفاد 

35-350 mm 35-350 mm 35-350 mm حدالل ّ حداکثزارتفاع ظزّف 

 استفادٍ همطغ ظزّف لاتل چِارگْش ،دایزٍ ّتیضی  چِارگْش ،دایزٍ ّتیضی  چِارگْش ،دایزٍ ّتیضی 

4500 bph- 1.5 Lit 4500 bph- 1.5 Lit 1600 bph- 1Lit ٍراًدهاى ًاهی دستگا 

 حسگزُای ظزّف لاتل ًصة ًْری آیٌَ ای/هجاّرتی ًْری آیٌَ ای/ هجاّرتی ًْری آیٌَ ای/ هجاّرتی

 ساهاًَ تایویٌگ )فاصلَ اًداس( دارد دارد دارد

- - 66NM  تْاى سزّّ هْتْر 

2.2-0.25 KW 2.2-0.25 KW 0.37 KW تْاى الکتزّ هْتْرُای سَ فاس 

 هارک الکتزّهْتْرُای اصلی هْتّْاریْ/ سیوٌس/ آب ب هْتّْاریْ/سیوٌس/ آب ب هْتّْاریْ/ سیوٌس/ آب ب

 هارک گیزتکسِای اصلی هْتّْاریْ ایتالیا هْتّْاریْ ایتالیا هْتّْاریْ ایتالیا

ایٌْرتز سَ فاس تلَ 

 هکاًیک/تکْ

ایٌْرتز سَ فاس تلَ 

 هکاًیک/تکْ

ایٌْرتزسَ فاس تلَ 

 هکاًیک/ تکْ

 ساهاًَ ُای الکتزًّیکی تٌظین سزػت

LCD. Touch screen LCD. Touch screen LCD. Touch screen  ایٌتزفیس کٌتزلز 

 ساهاًَ کٌتزلز هیکزّکٌتزلز هیکزّکٌتزلز هیکزّکٌتزلز

 DCتزق  هٌثغ تغذیَ پاّر سْیچیٌگ پاّر سْیچیٌگ پاّر سْیچیٌگ

380 V AC. 50 Hz. 380 V AC. 50 Hz. 380 V AC. 50 Hz.   ّرّدیّلتاژ 

15 A 12 A  8 A ٍهصزف تزق کل دستگا 

 جٌس تدًَ ًمالَ ُا ّکاتیٌت دستگاٍ ًگیز400استٌلس استیل  ًگیز403استٌلس استیل  ًگیز403استٌلس استیل 

1500 mm 1500 mm 3000 mm  َکفی طْل ًمال 

1100 mm+-100 1100 mm+-100 1100 mm+-100  َتاسٍ تٌظینارتفاع سطح سًجیزًمال ّ 

استال رسیي/ استٌلس 

 413استیل 

استال رسیي/ استٌلس 

 413استیل 

استال رسیي/ استٌلس 

 413استیل 

 جٌس سًجیز ًمالَ کفی

1500 mm 1500 mm - طْل ًمالَ ُْایی 

ساهاًَ هحزکَ دکل ًاسلِا ّتٌظین  اسکزّ جک سزّّ  اسکزّ جک دستی اسکزّ جک دستی

 درتٌد

 ساهاًَ درتٌدی ًدارد ُد 3ّ 3رّتاری  ُد 8ّیا 3ّ 3رّتاری 

 ساهاًَ ُای تاالتز ، سْرتز ّدرتگذار ًدارد دارد دارد

 ساهاًَ ُد درتٌد ًدارد کالچ هغٌاطیسی کالچ هغٌاطیسی

 ًْع درب ُای هصزفی - پالستیکی پالستیکی

300x247x85Cm   247x147x85Cm  147x100x85Cm  ٍاتؼاد کاتیٌت دستگا LxWxH   

3750 Kg. 3000 Kg. 700 Kg. ّسى دستگاٍ + ساهاًَ ُای جاًثی 

 


