
 

 

 

 

 

 

 

 

 1000meدستگاه واترجت صنعتی دایناجت 

و  بار 1000شد که اولین مدل در کالس می با  meیک دستگاه جمع جور از کالس   1000 دایناجت صنعتی واترجتدستگاه 
جدید ترولی بهترین ارگونومی ممکن همراه با  این واترجت در.می باشد  )DRY GUN( " خشک گان "بدون کابل کنترل همراه با 

ساخته ي دایناجت سازگار با محیط زیست، واترجت ِداشته باشد. این  بیشترین بازده رابیشترین قدرت با هم در آمیخته شده است تا 
که براي لیتر بر دقیقه را دارد  17) و دبی PSI 14500(  بار 1000تا این واترجت قابلیت ایجاد فشار  کارآمد تر و ایمن تر است.

ابعاد کوچک خود با  . عالوه بر قابلیت هاي گفته شده این دستگاه قابل استفاده است.  (شستشوي تجهیزات،.....)  کار هاي مختلف
 متر) جا به جایی راحتی را به همراه دارد.1×متر 1(حدودا 

 

 

 

 

 

 



:ي این دستگاه واترجتمزایا  

:ساختار  
 محکم و با پوشش رنگ پودري (کوره اي) جهت حفاظت الزم از دستگاه و عمر طوالنی مدتاسکلت   - 1
 براي دوام بیشتر و ضد زنگ پیچ هاي ضد خوردگی -2
 حلقه مرکزي اتصال به چرثقیل یا باالبر براي حمل و نقل راحت -3
 و بدون مشکل صورتههمه  استفادهبراي    IP54مقاوم در برابر نفوذ آب با استاندارد جعبه برق  -4
  ساعت شمار کارکرد دستگاه به منظور بهینه سازي و تجزیه و تحلیل هزینه هاي دستگاه  -5
 

 محرك دستگاه:
 استارتر انتخابی به صورت ستاره / مثلث براي حفاظت از منبع تغذیه -1
 ساعت کارکرد. و حداکثر  عمر طوالنی مدتالکترو موتور جمع و جور و قوي براي  -2
  طوالنی مدتو بازه هاي نگهداري انتقال قدرت توسط تسمه براي کارکرد با صداي کم  -3
 براي مواقع اضطراري الکترو موتور سوئیچ قطع ایمنی -4
 

 :تامین آب دستگاه
 ورودي کم می باشد. آبفشار  ي کهرداکنترل فشار مکش براي محافظت از پمپ در مو -1
 براي حداکثر عمر مفید پمپ و قابل شستشو فیلتر آب ضد زنگ -2
 پمپ میل لنگی صنعتی که نگهداري و تعمیرات کمی الزم دارد همچنین کارایی و عمر مفید باالي دارد. -3
  ضد زنگ آب با استفاده از بوستر پمپ و مخزن مستقلبه صورت  فشار آب ورودي تامین -4
 شیر ایمنی حرارتی براي حفاظت اضافی از پمپ -5
 یب دیدگی پمپ در برابر سرمایکپارچه براي جلوگیري از آس سوئیچ حفاظت یخ زدگی -6
 براي ایمنی اضافی در طول عملیات ایمنی شیر -7
 ري از افزایش فشار و افزایش دماپس سایز بزرگ براي جلوگی استفاده از باي -8
  )DRY GUN" (خشک گان  "بار با  1000اولین دستگاه  -9


