
 

 

 زاآکوارشرکت تجهیزات فیلتراسیون لیست 

 

 سپراتورفیلتر 

 

 

 
 



 

 

 فنی دستگاه: مشخصات

1 m3/h – 5000 m3/h ظرفیت دستگاه 

 قطر لوله ورودی و خروجی اینچ 24الی  2/1

 قطر لوله دشارژ اینچ 3الی  2/1

 قطر مواد فیلترینگ میکرون 70تا 

حد اقل و حد اکثر فشار الزمه  بار 10الی  1

 برای کارکرد صحیح دستگاه

 میزان کاهش فشار بار 1ماکسیمم 

 حد اکثر دمای قابل تحمل درجه 80

 جنس دستگاه AISI 304 and AISI 316 STAINLESS STEEL  استیل کربن با پوشش اپوکسی کوره ای

  میکرون 70از آب تا سایز  سنگین تر ذراتقادر به فیلتر تمامی 

 دستگاه کارکرد ینح در کاری تمیز قابلیت 

 واش بک به نیاز بدون 

 نگهداری های فرآیند به نیاز بدون 

 قطعات جایگزینی و تعویض به نیاز بدون 

 و سریع آسان نصب 

 میشود دستگاه انجاماری دستگ به نیاز بدون اتوماتیک فشار شیر توسط عمل فیلتراسیون 

 سایر مشخصات

 

 :اقالم همراه دستگاه

  V - 220 V 24 شیر اتوماتیک دشارژ

 V – 3 FAZ – 50 HZ 380 کنترل پانل الکتریکی با سیستم زمانبندی اتوماتیک

 

 توضیحات:

ای تصفیه مختلف نظیر سیستم هفیلتر سپراتور به عنوان یکی از زنجیره های ابتدایی سیستم های فیلتراسیون آبی در صنایع 

آب شهری، کشاورزی و آبزی پروری استفاده میشود. در پروسه فیلترینگ هر گونه مواد خارجی سنگین تر از آب نظیر شن و 

 ماسه در سیستم سپراتور حذف میشود.



 

 

 دستگاه:کلی عملکرد 

 د.نا محلول و سنگینتر از آب مانند دانه های شن را از آب جدا میکن ذراتکلیه 

 

 موارد کاربرد:

 فیلتراسیون موارد شنی 

 فیلتراسیون سیستم های آبیاری کشاورزی 

 مزارع آبزی پروری 

 سیستم های فیلتراسیون آب شهری و صنعتی 

 کاربرد در سیستم فیلتراسیون برج خنک کننده 

 میکند. نیاز ایفای نقشدر سیستم های مورد فیلتراسیون  زنجیرهبه عنوان اولین قسمت از  دستگاه فیلتراسیون سپراتور

 

 



 

 

 

 

 

 

 نحوه عملکرد دستگاه:

 رآب توسط لوله ورودی به قسمت سیکلونی فیلت

وارد شده و ذرات معلق آب در برخورد با جداره 

فیلتر توسط نیروی سانتریفیوژ به پایین دستگاه 

حرکت میکنند. صفحه های دیافرام موجود در 

ا در ربستر فیلتر ذرات و پارتیکولهای سنگینتر 

مخزن کف دستگاه ذخیره کرده و آب فیلتر شده 

 خارج میشود. ذرات فیلتر شده به دو صورت دستی

 میشوند.و اتوماتیک از مخزن فیلتراسیون خارج 

 

 

 

 

 

 

ند که نسبت به نمونه های مشابه دارای حد اقل وات برق مصرف میک 10ولت و ماکسیمم   220-24شیر الکتریکی اکتوراتور 

د فیلتر نیز در زمان کارکرعمل تمیزکاری دستگاه فیلتر تولیدی نیاز به سیستم شستشوی معکوس ندارد و مصرف برق میباشد. 

امکانپذیر است، از دیگر مزایای فیلتر سپراتور شرکت آکواراز میتوان به نصب و راه اندازی آسان و عدم نیاز به تعمیر و نگهداری 

 اشاره کرد.

 میبرد. هدستگاه سپراتور در کنار تایمر دیجیتال زمانبندی، از سیستم هوشمند فشارسنج برای شستشوی اتوماتیک فیلتر بهر

قابل کنترل و برنامه ریزی میباشند که این امر پرت به واسطه تایمر های دیجیتال  و زمان تمیزکاری دستگاه فیلتراسیون عمل

 آب را در سیستم کاهش میدهد.

زمانبندی نامه ربا توجه به امکانات ذکر شده، فیلتر سپراتور نیاز به پرسنل اضافی برای کنترل و نگهداری ندارد و دستگاه بسته به ب

 د.شوکار میکند و توسط سنسور های تعبیه شده از بروز اشکاالت فنی در عملکرد دستگاه جلوگیری میشده 

 

 

 

 



 

 

 بار 6تا  1نموندار ظرفیت فیلتراسیون در فشار های 

 

 

 

 

 

 

 

 


