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 مشخصات کلی:

 ب  زگ  زگی  و وورگی مقاومت بسیار باال  

 قابل استفاگه گر آبهای شور 

 تداوم همیشگ  عمل فیلتراسیون 

  زماگبندی و اتوماتیک تمیزکاری غربال فیلترسیستم قابل 

 اگجام عمل فیلتراسیون بدون گیاز ب  فشار آب 

  کمترین پرت آب توسط پاگل هوشمندSCP 

 مکاگیسم فیلتر ساگه و پر سرعت 

  میکرون 300ال   10قدرت فیلتراسیون آب بین 

  316و استیل  304تولید گستگاه با آلیاز استیل 

 رفیت های مختلف و واص پروژهطراح  و ساوت گستگاه گر ظ 

 

 نحوه عملکرد دستگاه:

با استفاگه از سیستم غربال متحرک کلی  مواگ معلق گرام فیلتر 

پس  میکرون از آب وارج میکند. 10و گا محلول گر آب را تا 

از وروگ آب ب  قسمت گاول  استواگ  فیلتر، کلی  مواگ معلق و 

شده و آب فیلتر گامحلول گر آب تسوط توری استیل یرفت  

شده از غربال عبور میکند. آب وروگی ب  واسط  اوتالف ارتفاع 

بین سطح گاول و وارج از توری فیلتر ب  آرام  ب  طرف 

وروج  قابل گرام فیلتر حرکت میکند و اجسام فیلتر شده گر 

سمت گاول فیلتر باق  میماگند. مواگ فیلتر شده گر استواگ  

ف گازل های اسپری از فیلتر جدا توری با حرکت گوراگ  ب  طر

شده و از آب وارج میشوگد. گازل های گرام فیلتر طوری 

طراح  شده است ک  زمان پاکسازی پساب های عال  و لطیف 

  آگها را ورگ گکنند.

 موارد کاربرد درام فیلتر:

ایع یع گساج ، صنایع شیمیای ، صنمزارع پرورش ماه ، مزارع کشاورزی، فیلتراسیون آبهای شهری و صنعت ، صنایع غذای ، صنا

معدن، سیمان، صنایع تولید شیش  و سرامیک و بطور کل  گر هر مکاگ  ک  گیاز ب  فیلتراسیون پیوست  جامدات گا محلول گر آب 

 میباشد استفاگه میشوگ.



 

  

 :دستگاه مشخصات فنی

 ظرفیت دستگاه متر مکعب گر ساعت 4500تا قابل تولید 

 سایز فیلترینگ میکرون 3000ال   10

 میزان مصرف آب گرصد از حجم کل 1کمتر از 

 کمترین بار الزمه فشار اتمسفر

 SS 304استیل 

SS 316 استیل 
 جنس دستگاه

SS 304 استیل 

SS 316 استیل 
 جنس توری فیلتر

 کنترل پنل ک با قابلیت زماگبندی عملکرگسیستم کنترل اتوماتی

 مدلهای دستگاه تولید میشوگگر گو گوع قاب گار و بدون قاب 

 و قابل استفاگه گر آب شور و پوسیدی  زگی    زگ مقاوم ب 

  گستگاه کاری تمیز و گستگاری ب  گیاز بدون و پیوست  بصورت فیلترین 

 میباشد آب فشار ب  گیاز بدون ملکرگمکاگیسم ع 

 هدر رفت پایین آب 

 گارای سیستم زماگبندی شستشوی اتوماتیک گستگاه 

  سرعت پر و اگهعمل سامکاگیسم 

 سایر مشخصات

 

 

 

 توضیحات:

یلتر ف گستگاه هایب  عنوان یک  از پرکاربرگ ترین  گرام فیلتر

 .دمیباش و پسابهای صنعت مکاگیک  آب مراکز پرورش ماه  

 3000ال   10برای حذف اولی  جامدات و مواگ معلق آب بین 

  استیل مقاوم بآلیاژ با استفاگه از میشوگ.  میکرون استفاگه

بسیاری گر برابر زگ  میشوگ و گارای مقاومت وورگی  تولید 

 .قابل استفاگه گر آب های شور گریا م  باشد و زگی  میباشد

بدون گیاز ب  پمپ آب گر فشار اتمسفر با کاری  باال عمل 

تم و توسط سیس فیلترین  را بصورت پیوست  اگجام میدهد

گسبت ب  گستگاه های پرت آب کمتری  کنترل اتوماتیک،

 مشاب  گارگ.

 

 

 



 

  

 سایر مشخصات و مزیت های درام فیلتر شرکت آکواراز:

  میباشدگستگاه گرام فیلتر گوع  فیلتر مکاگیک  سلف کلینین  یا گارای سیستم تمیزکاری ووگکار. 

  ف میشوگ و سیستم ثاگی  متوق 10گر زمان کاهش و افزایش ولتاژ برق برای جلوییری از صدمات بعدی گستگاه ب  مدت

 هشدار  فعال میشوگ

  قدرت گستگاه گرام فیلتر شرکت آکواراز ب  واسط  تجهیز ب  سنسورهای زماگبندی قابل کنترل و برگام  ریزی میباشد

بطوریک  گر مواقع  گظیر سیل و یل آلوگی  آب یا افزایش غلظت مواگ شناور گر آب، قدرت فیلتراسیون بطور اتوماتیک 

د و عمل فیلتراسیون با قدرت بیشتری اگجام میشوگ بدین وسیل  گیاز ب  گیروی اگساگ  مضاعف برای افزایش م  یاب

کنترل گستگاه گر مواقع ضروری گمیباشد و ووگ گستگاه بست  ب  میزان تغییرات غلظت آالینده های فیزیک  گر آب 

   جوی  میشوگ.عملکرگش را تنظیم میکند. گر این مکاگسیسم همچنین گر مصرف برق گیز صرف

  برای جلوییری از هریوگ  صدمات احتمال  گر زمان گشت  برق تمام  تجهیزات الکتریک  گصب شده گر گستگاه گارای

 سیستم اتصال ب  زمین میباشند.

 .همچنین سیستم گارای سنسور های امنیت  گر مواقع ضروری برای مداول  گر روگد عملکرگ گستگاه میباشد 

 ظیم ارتفاع آبسنسور الکتروگیک  تن 

 سنسور های زماگبدگ  و مدیریت عملکرگ و اتوماسیون سیستم 

  برای تنظیم و کنترل سیستم های پمپ پرسوستاتسیستم 

  برای تنظیم و کنترل گرام فیلتر پرسوستاتسیستم 

 قابلیت سوئیچ شدن قسمت وروگی برق و سیستم های کمک  با منابع مختلف اگرژی 

 لتاژ برقشالتر محافظ برای تغییرات و 

  سیستم پاگل الکتریک  با استفاگه از چراغ های اعالم وضعیت و سیستم صوت  عملکرگ قسمت های مختلف گستگاه را

 اطالع میدهد.

  گر صورت هریوگ  تغییر گر مقاگیری چون گب  آب و ارتفاع آب ک  عملکرگ سیستم را گچار اوتالل میکند توسط

 ثاگی  گستگاه بطور ووگکار متوقف میشوگ. 30  ال 15سیستم آالرم هشدار گاگه و گر عرض 

  بنا ب  هر گلیل  ایر سرعت پمپ ها و موتور های گستگاه از میزان مقرر کمتر شوگ سیستم آالرم هشدار گاگه و گر

 ثاگی  گستگاه بطور ووگکار متوقف میشوگ. 30ال   15عرض 

  ب  سیستم گست  و برعکس گر مواقع  گظریر قابلیت تغییر مکاگیسم عمل قسمت های مختلف گستگاه از اتوماتیک

 تعویض توری فیلتر و غیره

 

 


