
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   500me‐30 دايناجتدستگاه واترجت صنعتي 
 مي باشد كه دبي بسيار باال و خوبي دارد. اين   meيك دستگاه جمع جور از كالس   30‐500 دايناجت صنعتي واترجتدستگاه 

واترجت در مقايسه با هم رده هاي خود بسيار قوي تر است كه با اين دبي باال سرعت كار خوبي دارد. اين واترجت قابليت دستگاه 

عالوه بر  اشد.تمامي اهداف  قابل استفاده مي ب كه براي  را دارد ليتر بر دقيقه 30دبي و ) PSI 7250( بار 500ايجاد فشار تا 

  جا به جايي راحتي را به همراه دارد. متر)1×متر 1(حدودا  ابعاد كوچك خودبا  قابليت هاي گفته شده اين دستگاه 

  



:ي اين دستگاه واترجتمزايا  
:ساختار  

سكلت محكم و با پوشش رنگ پودري (كوره اي) جهت حفاظت الزم از دستگاه و عمر طوالني مدتا  - 1  
  براي دوام بيشتر و ضد زنگ هاي ضد خوردگيپيچ  -2
  رثقيل يا باالبر براي حمل و نقل راحتحلقه مركزي اتصال به ج -3
  و بدون مشكل صورتههمه  استفادهبراي    IP54مقاوم در برابر نفوذ آب با استاندارد جعبه برق  -4
   هزينه هاي دستگاهساعت شمار كاركرد دستگاه به منظور بهينه سازي و تجزيه و تحليل   -5
 

  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
   طوالني مدتو بازه هاي نگهداري انتقال قدرت توسط تسمه براي كاركرد با صداي كم  -3
  براي مواقع اضطراري الكترو موتور سوئيچ قطع ايمني -4
  

  :تامين آب دستگاه
  ورودي كم مي باشد. آبفشار  ي كهرداكنترل فشار مكش براي محافظت از پمپ در مو -1
  براي حداكثر عمر مفيد پمپ و قابل شستشو فيلتر آب ضد زنگ -2
  همچنين كارايي و عمر مفيد باالي دارد.پمپ ميل لنگي صنعتي كه نگهداري و تعميرات كمي الزم دارد  -3
  شير ايمني حرارتي براي حفاظت اضافي از پمپ -4
  يب ديدگي پمپ در برابر سرمايكپارچه براي جلوگيري از آس سوئيچ حفاظت يخ زدگي -5
  براي ايمني اضافي در طول عمليات ايمني شير -6
  فشار و افزايش دماري از افزايش پس سايز بزرگ براي جلوگي استفاده از باي -7
  تنظيم دستي فشار براي كاركرد آسان تر -8
  
 
 


