دربنذ روتاری
دطتگاٍ درتٌذ رّتاری هجِشتَ طْرتز در ّ درتگذار
هاػیي آالت طاخت گزٍّ صٌؼتی ّیذر حاصل تجزتیات
ػولی ّ پیزّی اس ػیٍْ ُا ّاطتاًذاردُای خاؽ ایي
گزٍّ صٌؼتی اطت .تِزٍ گیزی اس تحمیمات ّتْطؼَ
ػلوی خظتگی ًاپذیز هحممیي ّکارػٌاطاى فٌی ایي
ػزکت تضویي کٌٌذٍ کارآیی ،دّام ّتَ رّس تْدى هاػیي
آالت طاخت ایي گزٍّ صٌؼتی هیثاػذ.
دطتگاٍ درتٌذ رّتاری هجوْػَ ای اس ُؼت ُذ درتٌذ
اطتٌلض اطتیل تا فٌاّری کالچ هغٌاطیظی اطت کَ
دّرتادّر ّاحذ
ُزیک در اًتِای یک تاسّی هتحزک
رّتاری تاداهک دار دطتگاٍ ًصة ػذٍ اًذ ّ طاهاًَ ًمل
ّاًتمال تطزی دطتگاٍ هتؼکل اس طتارٍ ُای ّرّدی
ّخزّجی تطزیِا ّ طتارٍ گیزٍ دار گزدًی تطزیِا اطت
.ایي هجوْػَ تزرّی یک ػاطی اصلی طٌگیي ّ
صٌؼتی ًصة ػذٍ ّ تطْر ُواٌُگ تا یکذیگز کار هیکٌٌذ
تا هحصْلی تاخزّجی  4555الی  44555تطز درطاػت
یا تیؼتز تْلیذ کٌٌذ.
نحوه کار و ویژگی های اصلی
 سًجیز ًمالَ دطتگاٍ تحت کؼغ ًیزّهحزکَ هظتملخْد تَ ًزهی حزکت هیکٌذ ّ تطزیِای پز ػذٍ را تَ
طتارٍ ّرّدی دطتگاٍ درتٌذ تحْیل دادٍ ّ دراداهَ
تطزیِای درتٌذی ػذٍ را اس طتارٍ خزّجی تحْیل گزفتَ
ّتَ خارج اس دطتگاٍ حول هیکٌذ.
 ػزض سًجیز ًمالَ هتٌاطة تا اتؼادتطزیِااس  55هیلیوتزػزّع ّتَ حذاکثز تا  455هیلیوتز ختن هیگزدد.
 درب ُای تطزی اسهخشى اطتٌلض اطتیل سهیٌیتْطیلَ ًمالَ تاالتز هجِش تَ پْػغ پلکظی گالص
(جِت جلْگیزی اس ّرّد آلْدگی تَ درُا) تَ داخل هخشى
طْرتز ّارد ّ پض اس یکظْ ػذى ّ ردیف ػذى ،تْطیلَ
ػْت اطتٌلض اطتیل تَ ّاحذ درگذار تغذیَ هیؼًْذ.
 هجوْػَ ای اس چِار  /ػغ ُ/ؼت ّیا ُ 41ذ درتٌذاطتٌلض اطتیل هجِش تَ کالچ هغٌاطیظی ُظتٌذ
ُّزیک در اًتِای یک تاسّی هتحزک دّرتادّر ّاحذ
رّتاری تاداهک دار دطتگاٍ ًصة ػذٍ اًذطی هظیز
خْد درُزتار چزخغ ّاحذ رّتاری دطتگاٍ ،تزرّی
درتِایی کَ تْطظ ّاحذ درگذار اتْهاتیک تزرّی دُاًَ
تطزیِا گذاػتَ ػذٍ اًذ لزارگزفتَ ًؼظتَ ّ تا چزخغ
ُوشهاى حْل هحْر خْد درُا را طثك تزک اس لثل تٌظین
ػذٍ خْد تزرّی دُاًَ تطزیِا هی تٌذًذ.
 تٌظین ّتطثیك دطتگاٍ تا تلٌذی تطزی اسطزیكگیزتکض دطتی ًصة ػذٍ در داخل کاتیٌت سیز دطتگاٍ
تَ طادگی اًجام پذیز اطت.
 تٌظین تزک پیچغ درُای تطزیِا (طفتی ّ یا ًزهیدرتطزی) ًیش تا تٌظین هِزٍ پْطتَ ای ُز ُذ درتٌذ تَ
طادگی اًجام هیگیزد.
 طاهاًَ ًمل ّاًتمال تطزیِا اس رّی ًمالَ ّرّدی تَداخل دطتگاٍ ّخزّج تطزی پزػذٍ اس داخل دطتگاٍ
تزرّی ًمالَ خزّجی تْطظ هارداى تایویٌگ  ،طتارٍ ُا
ّهمظن هاتیي آًِا اًجام هیگیزد ّ ٌُگام تغییز تطزی تَ
طادگی لاتل تؼْیط تا لطؼات هتٌاطة اطت.
 ًیزّهحزکَ اصلی دطتگاٍ هتؼکل اس یک الکتزّهْتْرطَ فاس تاتْاى هتٌاطة اطت ّ تَ یک گیزتکض تاکیفیت
کَ هطاتك تاًیاس اًتخاب ػذٍ تصْرت کْپل هظتمین
هتصل ػذٍ اطت.
 تاتلْی تزق ّکٌتزل دطتگاٍ هجِشتَ ایٌْرتز هتٌاطةجِت تٌظین طزػت کارکزد دطتگاٍ طثك ًیاس هذیزیت
تْلیذ ّ ُوچٌیي ػزّع ّپایاى آرام هْتْر اصلی ّهْجة
کاُغ لاتل هالحظَ هصزف تزق هیؼْد.
 هجوْػَ فْق تزرّی کاتیٌت اطتٌلض اطتیل دطتگاٍکَ دارای ػاطی صٌؼتی تاپْػغ رًگ صٌؼتی ًصة
ػذٍ.

ًمالَ تاالتز درب هجِشتَ هخشى

ػکل کاهل دطتگاٍ درتٌذ اس رّتزّ

ًمالَ تاالتز درب هجِشتَ هخشى

طْرتز درب تطزی ّػْت درب

ُذ ُای درتٌذ هجِشتَ کالچ
هغٌاطیظی

ُذ درتٌذ هجِشتَ کالچ هغٌاطیظی

طْرتز درب تطزی ّػْت درب
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مشخصات فنی دستگاه های دربنذی بطری ویذر
هذل خطی

هذل رّتاری

هْارد لاتلیت ُای فٌی
حجن ظزّف لاتل اطتفادٍ

150-5000 ml

150-2500 ml

حذالل ّ حذاکثزارتفاع ظزّف

35-350 mm

35-350 mm

چِارگْع ،دایزٍ ّتیضی

چِارگْع ،دایزٍ ّتیضی

1600 bph- 1Lit

4500-8500 bph- 1.5 Lit

-

ًْری آیٌَ ای

طاهاًَ تایویٌگ (فاصلَ اًذاس)

پٌْهاتیک

هارداى

تْاى الکتزّ هْتْرُای طَ فاس

0.37 KW

1.5-0.37-0.25 KW

هارک الکتزّهْتْرُای اصلی

اّرپایی درجَ 4

اّرپایی درجَ 4

هارک گیزتکظِای اصلی

اّرپایی درجَ 4

اّرپایی درجَ 4

-

ایٌْرتز طَ فاس الیظٌض

همطغ ظزّف لاتل اطتفادٍ
راًذهاى ًاهی دطتگاٍ
حظگزُای درب لاتل ًصة

طاهاًَ ُای الکتزًّیکی تٌظین طزػت

اّرپا
ایٌتزفیض کٌتزلز
طاهاًَ کٌتزلز
هٌثغ تغذیَ تزق DC
ّلتاژ ّرّدی
هصزف تزق کل دطتگاٍ
جٌض تذًَ ًمالَ ُا ّکاتیٌت دطتگاٍ
طْل ًمالَ کفی
ارتفاع ططح سًجیزًمالَ ّ تاسٍ تٌظین
جٌض سًجیز ًمالَ کفی
طاهاًَ هحزکَ دکل ُذ ّتٌظین درتٌذ
طاهاًَ درتٌذی
طاهاًَ ُای تاالتز  ،طْرتز ّدرتگذار
طاهاًَ ُذ درتٌذ
ًْع درب ُای هصزفی
اتؼاد کاتیٌت دطتگاٍ LxWxH
ّسى دطتگاٍ  +طاهاًَ ُای جاًثی

آًالْگ

آًالْگ

لْگْ

هیکزّکٌتزلز

پاّر طْیچیٌگ

پاّر طْیچیٌگ

220 V AC. 50 Hz.

380 V AC. 50 Hz.

8A

12 A

اطتٌلض اطتیل ً651گیز

اطتٌلض اطتیل ً654گیز

2500 mm

2500 mm

1100 mm+-100

1100 mm+-100

اطتال رسیي /اطتٌلض

اطتال رسیي /اطتٌلض

اطتیل 643

اطتیل 643

جک پٌْهاتیک

اطکزّ جک دطتی

تک ُذ

رّتاری ُ 5 ّ 3 ، 4ذ

ًذارد

دارد

کالچ هغٌاطیظی

کالچ هغٌاطیظی

پالطتیکی

پالطتیکی

147x100x85Cm

247x125x85Cm

300 Kg.

1800 Kg.
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