
 

شستشو و . رود لیختن اشتاین اولین سازنده دستگاه جنتکس بھمراه سیستم بازیافت آب بھ شمار می Kaiserشرکت 
آوری لجن، بھمراه خشکی لجن  ھای فاضالب با کمترین آب مصرفی و بیشترین فضای مخزن جھت جمع پاکسازی شبکھ

 .اشاره شده استدر ذیل بھ مزایای این دستگاه . باشد پذیر می با این دستگاه امکان% 90حدود 

  

  لیتر مخزن آب و لجن  10000ھایی کھ  لیتر در جنتکس 5000لیتر مخزن لجن بجای  7500امکان استفاده
  (باشد لیتر نیز می 17000و  14000، 10000، 9000امکان استفاده از مخزن . (دارند

  فیلتر درام چرخشیاین سیستم مجھز بھ یک (Rotomax) فیلتر، جداسازی  باشد کھ بھ کمک این درام می
باشد  العمر می این نکتھ قابل ذکر است عمر فیلتر مادام. باشد پذیر می لجن منتقل شده بھ مخزن لجن از آب امکان

 .چرا کھ جنس این فیلتر از استنلس استیل است

 

   پمپ وکیوم بھ کمک(kwp)مکش مواد داخل شبکھ بھ صورت خشک با ظرفیت ، m3 1600  و حداکثر
با قرارگیری پمپ وکیوم در داخل مخزن آب احتمال داغ شدن دستگاه . پذیر است بار امکان 9/0وکیوم 

 .باشد باشد، فاصلھ کوتاه سیستم ساکشن از مخزن لجن باعث باالترین بازدھی می نمی

 

 



 

 

  پمپ فشار قوی سیستم(KDU) با تبدیل فشار روغن بھ فشار آب با ظرفیت Lit/min 320  200و فشار کاری 
در . باشد امکان انتقال آب کثیف توسط این پمپ یکی دیگر از مزایای آن می. کند بھ صورت یکنواخت کار میبار 

باشد و آب عبوری باید  امکان پمپاژ آب کثیف نمی (سرامیکی(صورتیکھ در پمپھای فشار قوی دیگر سازندگان 
گر سازندگان بھ صورت مرحلھ بھ عاری از ذرات ریز و کثیف باشد کھ بھ جھت اینکھ سیستم بازیافت آب دی

گیرد و ثانیًا آب تصفیھ شده ھمراه خود ذرات  باشد، اوًال جداسازی لجن از آب وقت بسیار زیادی را می مرحلھ می
ریز و کثیفی دارد کھ پس از عبور از پمپھای فشار قوی بھ پمپ آسیب رسیده و عملیات پمپاژ و انتقال صورت 

 .شود از مدتی قطع می گیرد و کارکرد دستگاه پس نمی

 

 درجھ قرقره کارایی دستگاه را باال برده است 180اینچ فشار قوی با چرخش  1متری  120ھای  شیلنگ. 
  6متر بھمراه شیلنگ مکش  4/4درجھ و امتداد تا  320سیستم تلسکوپی بوم ساکشن با گردش ھیدرولیکی 

 .اینچ
 باشد کھ شامل روشن و خاموش کردن سیستم  ذیر میپ کنترل دستگاه بھ کمک تابلوی عملکرد مرکزی امکان

پمپ فشار قوی، پمپ وکیوم، باال و پائین و چپ و راست و چرخش بوم ساکشن، گیج فشار و گیج وکیوم، 
تغییرات نامحدود سرعت موتور دیزل، روشن و خاموش کردن موتور دیزل و شیرھای متعدد برای باز 

 .باشد میکردن، جمع کردن، پیچیدن و چرخش قرقره 
 ھای تشکیل دھنده دستگاه فوق بھ کمک یک سیستم ھیدرولیک قسمت HRI کند حرکت می. 
  این نکتھ قابل ذکر است Kaiser باشد کھ پمپ وکیوم تنھا شرکتی می (kwp)سیستم پمپ فشار قوی ، 

(KDU)  سیستم بازیافت آب(و فیلتر درام چرخشی Rotomax) ھ سازد، برخالف شرکتھای دیگر ک را می
 .کنند ھر یک از اقالم باال را از سازندگان مجزا خریداری کرده و سپس روی دستگاه جنتکس نصب می



 

 

  لیتر  2500بھ کمک این سیستم نیازی بھ آب شرب شھری برای پاکسازی و شستشو نیست و تنھا بھ اندازه
لجن بھ صورت باشد و پس از آن طی مکش  ھای فاضالب نیاز می مخزن آب برای شستشو اولیھ شبکھ

ھمزمان و بھ کمک سیستم بازیافت آب، آب مورد نیاز از لجن جدا شده و برای شستشوی داخل شبکھ استفاده 
روز از دیگر مزایای این  جوئی در حمل و نقل، پاکسازی در متراژ بیشتر در طول شبانھ خواھد شد، صرفھ

  .روند شمار می دستگاه بھ 

 

  

  


