
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  me 150  دايناجتدستگاه واترجت صنعتي 

  مي باشد.me  يك دستگاه با نوآوري جديد و بسيار جمع وجور است كه در كالس me 150دايناجت  اترجتدستگاه و 

و با ابعاد مناسب و  را دارد  )PSI 2175بار ( 150قابليت ايجاد فشار تا  150دايناجت  صنعتي واترجت در ادامه كارايي ها، دستگاه

  حركت پذيري خوبي دارد.  كوچك خود،

 .توليدات شركت دايناجت مي باشد ازهمه فن حريف  فشار بااليِ همه كاره يك دستگاه رسوب زدااين 

 



:ي اين دستگاه واترجتمزايا  
:ساختار  

طوالني مدتسكلت محكم و با پوشش رنگ پودري (كوره اي) جهت حفاظت الزم از دستگاه و عمر ا  - 1  
  شاسي تك محور با الستيك هاي بادي براي مانور پذيري آسان  در محل مورد نظر  - 2
  مركز ثقل عالي براي انعطاف پذيري و ثبات بيشتر  -3
  براي دوام بيشتر و ضد زنگ  پيچ هاي ضد خوردگي -4
 و بدون مشكل صورتههمه  استفادهبراي    IP54مقاوم در برابر نفوذ آب با استاندارد جعبه برق   -5

  ساعت شمار كاركرد دستگاه به منظور بهينه سازي و تجزيه و تحليل هزينه هاي دستگاه -6
  

  محرك دستگاه:
  استارتر انتخابي به صورت ستاره / مثلث براي حفاظت از منبع تغذيه -1
  ساعت كاركرد. و حداكثر  عمر طوالني مدتالكترو موتور جمع و جور و قوي براي  -2
  بودن كارايي باال و اقتصاديواتصاالت انعطاف پذير براي راحتي  -3
 براي مواقع اضطراري الكترو موتور سوئيچ قطع ايمني -4

  

  :دستگاه آب تامين
  .كليد حساس به شيب براي مشاهده و اطمينان از افقي (تراز) بودن دستگاه و جلوگيري از خطا هاي احتمالي -1
  ورودي كم مي باشد. آبفشار  ي كهردااز پمپ در مو كنترل فشار مكش براي محافظت -2
  فيلتر آب ضد زنگ براي حداكثر عمر مفيد پمپ -3
  پمپ ميل لنگي كه نگهداري و تعميرات كمي الزم دارد همچنين كارايي و عمر مفيد باالي دارد. -4
  شير ايمني حرارتي براي حفاظت اضافي از پمپ -5
  يب ديدگي پمپ در برابر سرما راي جلوگيري از آسسوئيچ حفاظت يخ زدايي يكپارچه ب -6
  براي ايمني اضافي در طول عمليات ايمني شير -7
 ري از افزايش فشار و افزايش دماپس سايز بزرگ براي جلوگي استفاده از باي -8

 


