
 

 

دستگاه واترجت یکی از اصلی ترین تجهیزات بهره برداری و نگهداری شبکه های فاضالب جهت شستشو و رفع 

می باشند که گرفتگی این شبکه ها است که در دو نوع با نیروی مستقل و یا نیروی محرکه انتقالی از خودرو قابل ارائه 

 .نوع اول بدلیل یکپارچگی تمامی اجزاء، قابل نصب روی انواع یدک کش، وانت، باری کوچک، ون می باشد

 

    . 

. 

 :استفاده از این نوع واترجت ها بیشتر در موارد ذیل می باشد

که جهت شستشو آب کمتری نیاز دارند، معابر شهری و صنعتی با ( میلیمتر 066حداکثر تا )که های با اقطار کوچک شب

عرض عبور کم، اماکن کوهستانی که مانور ماشین های سنگین مشکل می باشد، شهرک های صنعتی، واحد های 

بهمین دلیل اختصاص یک خودرو خاص برای تأسیساتی و جاهایی که استفاده روزمره و دائم از واترجت ها نیست و 

 .این دستگاه توجیه اقتصادی ندارد

           . 

. 

 .هلند را دارد ROMدر این خصوص شرکت تست صنعت افتخار همکاری با شرکت 

 های شرکت واترجت ROM هلند در دو نوع Compact  ،Ecofit باشد موجود می. 

  ارائه می گردندبه کمک موتور بنزینی و دیزلی مستقل. 

 های واترجت ROM سریع واترجت را برروی هرنوع شاسی را  باشد که امکان نصب صورت یک پکیج می به

 .سازد پذیر می امکان

http://testsanat.com/fr/wp-content/uploads/2011/11/IMG_0248-2-A.jpg
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 :قسمت اصلی می باشد 5شامل  ROMواترجت سیار 

 .پیستونی که متناسب با سایز شبکه ها انتخاب می گردندپمپ فشار قوی از نوع سیلندر  -   1

 .سیلندر متناسب با توان مورد مصرف پمپ 4الی  2نیروی محرکه بصورت موتور بنزینی یا دیزلی  -   2

شلنگ فشار قوی از جنس نخ ابریشم و یا دو ال سیم که انتخاب حداکثر طول و قطر آن متناسب فشار و دبی پمپ  -   3

 .می باشد

 .انواع نازل شستشو و پاکسازی شبکه که آن هم متناسب قدرت پمپ انتخاب می گردد -   4

 .لیتر تعبیه می گردد 2666تا  466مخزن آب که متناسب ابعاد یدک کش یا وانت از     -5

…………………………………………………………………………………………………

…………………

………………………………………… 

 

  که قابل ارائه بصورت یدک کش و یا نصب بر  06/106، 56/156، 06/146مدل های اصلی عبارتند از

 .روی نیسان وانت می باشند



 

 

 دریچه آتش نشانی( ج  شلنگ آبگیری( ب از باالی مخزن آب ( الف:گیرد آبرسانی به سه روش صورت می 

  لیتر جهت نصب روی  3566لیتر جهت نصب روی نیسان وانت،  1666امکان نصب مخزن اضافه تا

 .های سنگین تن جهت نصب روی شاسی 5666تن و  8ایسوزو 

  سیستم کنترل پنل شامل روشن و خاموش کردن دستگاه، سیستم ویبره برای لرزش شلنگ و نازل، سیستم قطع

، مجهز به المپ هشداردهنده اتصال بر روی تابلو کنترل، اهرم By-Pass کننده اضطراری، سوپاپ فشار و

 .باشد گاز، می

 ز شرکتنازل معرفی شده ا ENZ نازل موشکی، نازل چرخان، نازل سه وجهی، نازل  :سوئیس شامل

 .باشد شستشوی اولیه، نازل جلوبر ، نازل تخم مرغی و نازل ریشه بر می

 

  لوازم جانبی(Options):  156تا  16کنترل از راه دور، باز شدن شلنگ با کنترل از راه دور، آب داغ از 

ه صورت کنترل از راه دور، قرقره دوم فشار قوی بعنوان جایگزین شلنگ درجه، استارت اتوماتیک دیزل ب

نشانی، چراغ گردان، آبگیری  و آتش Stortz بل، کوپلینگ دسی 5آبگیری، تقلیل آلودگی صوتی به میزان 

 .اتوماتیک

به  در صورت نیاز. )طراحی شده است 166/266، 52/266، 166/156، 55/156مدل های قابل ارائه عبارتن از 

های  و قابل نصب بر روی نیسان وانت و شاسی( باشد های مختلف امکان ساخت موجود می های با فشار و دبی واترجت

 .باشد مختلف دیگر می

 

 درجه، امکان قفل شدن در هر وضعیت،  256با قابلیت چرخش حول محور تا  :قرقره شلنگ هیدرولیک

 قویمتر شلنگ فشار  166جایگاه مناسب جهت قرارگیری 



 

 

 

 آبرسانی به کمک شلنگ آبگیری و دریچه باالی مخزن امکان پذیر است :آبرسانی. 

 شامل کلید ایمنی مخصوص خاموش کردن سیستم، دکمه شستی قطع و وصل فشار، دکمه  :سیستم کنترل پنل

 شستی افزایش یا کاهش سرعت موتور و مکانیسم تنظیم سرعت گردش قرقره

 4666تن تا حداکثر  8لیتر، ایسوزو  1066روی نیسان وانت تا حداکثر جهت نصب  :افزایش حجم مخزن آب 

 .پذیر است تر نیز امکان های سنگین لیتر و شاسی

 شامل سیستم کنترل :جعبه کلید کنترل فرامین PLC سنج، آمپر دور  های کنترل و هشداردهنده، زمان ، چراغ

 .روشن و خاموش، دکمه استارترولت، سوئیچ اصلی  12موتور، آمپر سوخت، اتصاالت اضافی 

 های معرفی از شرکت نازل ENZ های شستشوی  نازل موشکی، نازل چرخان، نازل سه وجهی، نازل :شامل

 .باشد بر می اولیه، نازل جلوبر، نازل جلوبر، نازل تخم مرغی، نازل ریشه

 قرقره شلنگ تأمین آب سیستم کنترل از راه دور رادیوگرافیک، چراغ گردان، هواکش سقفی،  :لوازم جانبی

همراه با فیلتر آب، آبفشان تفنگی،  Stortz سنج دیجیتال و دورسنج دیجیتال، سیستم کوپلینگ مخزن، زمان

 )جلوگیری از ادامه کار پمپ به صورت خشک(سیستم آب داغ فشار قوی، مکانیسم ایمنی پیشگیری 



 

 

 

  

 


