پزکه رَتاری مایؼات غلیع
دطتگاٍ پزکي رّتاری طیلٌذرپیظتًْی هایؼات غلیظ
هاشیي آالت طاخت گزٍّ صٌؼتی ّیذر حاصل
تجزتیات ػولی ّ پیزّی اس شیٍْ ُا ّاطتاًذاردُای
خاص ایي گزٍّ صٌؼتی اطت .تِزٍ گیزی اس
تحمیمات ّتْطؼَ ػلوی خظتگی ًاپذیز هحممیي
ّکارشٌاطاى فٌی ایي شزکت تضویي کٌٌذٍ کارآیی
،دّام ّتَ رّس تْدى هاشیي آالت طاخت ایي گزٍّ
صٌؼتی هیثاشذ.
دطتگاٍ پزکي رّتاری طیلٌذرپیظتًْی هایؼات
غلیظ هجوْػَ ای اس ُشت طیلٌذرّپیظتْى
اطتٌلض اطتیل اطت کَ ُزکذام تاحجن 1/5
لیتزگٌجایش دارًذ ُّزیک تزرّی یک ّلْ اطتیل
دّحالتَ دّرتادّر هخشى اطتیل  65لیتزی دطتگاٍ
ًصة شذٍ اًذً .اسلِای پزکي درسیزُزّلْ تؼثیَ
شذٍ اًذایي هجوْػَ تزرّی یک شاطی اصلی
طٌگیي ّ صٌؼتی ًصة شذٍ ّ تطْر ُواٌُگ تا
یکذیگز کار هیکٌٌذ تا هحصْلی تاخزّجی  2000الی
 3500تطز درطاػت یا تیشتز تْلیذ کٌٌذ.

Adjustable pistons rail

وحُي کار َ َیژگی ٌای اصلی
 سًجیز ًمالَ دطتگاٍ تحت کشش ًیزّهحزکَهظتمل خْد تَ ًزهی حزکت هیکٌذ ّ تطزیِای
خالی را تَ طتارٍ ّرّدی پزکي تحْیل دادٍ ّ
دراداهَ تطزیِای پزشذٍ را اس طتارٍ خزّجی تحْیل
گزفتَ ّتَ خارج اس دطتگاٍ حول هیکٌذ.

دطتگاٍ پزکي رّتاری هایؼات غلیظ

Bottle handling system

 ػزض سًجیز ًمالَ هتٌاطة تا اتؼادتطزیِااس 80هیلیوتز شزّع ّتَ حذاکثز تا  190هیلیوتز ختن
هیگزدد.
 هجوْػَ ای اس ُشت طیلٌذرّپیظتْى اطتٌلضاطتیل کَ ُزکذام تاحجن  1/5لیتزگٌجایش دارًذ
ُّزیک تزرّی یک ّلْ اطتیل دّحالتَ دّرتادّر
هخشى هزکشی اطتْاًَ ای شکل اطتیل  65لیتزی
دطتگاٍ ًصة شذٍ اًذطی هظیز خْد درُزتار
چزخش خْد ،هایغ غلیظ را اس هخشى کشیذٍ ّ اس
طزیك ًاسلِا تَ داخل تطزیِا تشریك هیکٌٌذ.

Stainless still 2 way Valves

 تٌظین ّتطثیك دطتگاٍ تا تلٌذی تطزی اسطزیكگیزتکض دطتی ًصة شذٍ در داخل کاتیٌت سیز
دطتگاٍ تَ طادگی اًجام پذیز اطت.
 تٌظین جحن هایَ پزشًْذٍ داخل تطزی ًیش تاتغییزشیة ریل راٌُوای پیظتًِْای پزکي تْطظ تٌظین
ارتفاع هِزٍ ی جک اطکزّی آى تَ طادگی اًجام
هیگیزد.
 طاهاًَ ًمل ّاًتمال تطزیِا اس رّی ًمالَ ّرّدی تَداخل دطتگاٍ ّخزّج تطزی پزشذٍ اس داخل
دطتگاٍ تزرّی ًمالَ خزّجی تْطظ طتارٍ ُا
ّهمظن هاتیي آًِا اًجام هیگیزد ّ ٌُگام تغییز
تطزی تَ طادگی لاتل تؼْیط تا لطؼات هتٌاطة
اطت.

دطتگاٍ پزکي رّتاری هایؼات غلیظ

 ًیزّهحزکَ اصلی دطتگاٍ هتشکل اس یکالکتزّهْتْر طَ فاس تاتْاى هتٌاطة اطت ّ تَ یک
گیزتکض تاکیفیت کَ هطاتك تاًیاس اًتخاب شذٍ
تصْرت کْپل هظتمین هتصل شذٍ اطت.
 تاتلْی تزق ّکٌتزل دطتگاٍ هجِشتَ ایٌْرتزهتٌاطة جِت تٌظین طزػت کارکزد دطتگاٍ طثك
ًیاس هذیزیت تْلیذ ّ ُوچٌیي شزّع ّپایاى آرام
هْتْر اصلی ّهْجة کاُش لاتل هالحظَ هصزف
تزق هیشْد.
 هجوْػَ فْق تزرّی کاتیٌت اطتٌلض اطتیلدطتگاٍ کَ دارای شاطی صٌؼتی تاپْشش رًگ
صٌؼتی ًصة شذٍ.
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مشخصات فىی دستگاي ٌای پزکه مایؼات غلیع َیذر
مذل خطی

مذل رَتاری

مُارد قاتلیت ٌای فىی
حجم ظزَف قاتل پزکزدن

50-5000 ml

50-1500 ml

حذاقل َ حذاکثزارتفاع ظزَف

35-350 mm

35-350 mm

مکؼة مستطیل /استُاوً

مکؼة مستطیل

شکل ظزَف قاتل لیثل چسثاوی

َمخزَطی

راوذمان وامی دستگاي

/استُاوً َمخزَطی

1800 bph-1 Lit

4000 bph- 1 Lit

حسگزٌای ظزَف قاتل وصة

وُری

وُری  /میکزَسُئیچ

ساماوً تایمیىگ (فاصلً اوذاس)

وذارد

دارد

تُان الکتزَ مُتُرٌای سً فاس

0.37-0.25 KW

0.37-2.2 KW

مارک الکتزَمُتُرٌای اصلی

مُتَُاریُ /سیمىس /آب ب

مُتَُاریُ/سیمىس /آب ب

مُتَُاریُ ایتالیا

مُتَُاریُ ایتالیا

ایىُرتزسً فاس تلً

ایىُرتز سً فاس تلً

مکاویک/تکُ

مکاویک/تکُ

LCD. Touch screen

LCD. Touch screen

میکزَکىتزلز

میکزَکىتزلز

پاَر سُیچیىگ

پاَر سُیچیىگ

220 V AC. 50 Hz.

220 V AC. 50 Hz.

8A

12 A

استىلس استیل 403وگیز

استىلس استیل 403وگیز

3000 mm

3000 mm

1100 mm+-100

1100 mm+-100

مارک گیزتکسٍای اصلی
ساماوً ٌای الکتزَویکی تىظیم
سزػت
ایىتزفیس کىتزلز
ساماوً کىتزلز
مىثغ تغذیً تزق DC
َلتاژ َرَدی
مصزف تزق کل دستگاي
جىس تذوً وقالً ٌا َکاتیىت دستگاي
طُل وقالً
ارتفاع سطح سوجیزوقالً اس سمیه َ
تاسي قاتلیت تىظیم
جىس سوجیز وقالً پاییىی

اتؼاد کاتیىت دستگاي

َسن دستگاي

استال رسیه /استىلس

استال رسیه /استىلس

استیل 413

استیل 413

LxWxH 147x100x85Cm

LxWxH 147x125x85Cm

850 Kg.

1600 Kg.

آدرص :تِزاى ،جادٍ طاٍّ طَ راٍ آدراى  ،کوزتٌذی شِزیار – هجتوغ صٌؼتی آدراى – خیاتاى شاُیي پالک 5
تلفي  88671916 – 18 ّ 56585539 -41:فکض ّ 56585017 :ب طایت www.widder.ir :

