
 

 

جهت شستشو و تخلیه توأم شبکه های قطورتر و یا مدت زمان استفاده بیشتر و پیاده سازی روی خودروهای سنگین در 

 :دو مدل ساختار مخزنی زیر ساخته می شوند

 

 های پشت سر همجنتکس با مخزن

تعمیرات . رسدهای سنتی در این امر به شمار میدر این مدل مخزن آب و لجن پشت سر هم قرار گرفته که از مدل

باشد ولی به جهت توزیع بار مناسب روی شاسی، نحوه قرارگیری مخزن آب و لجن که تر میدستگاه در این مورد ساده

 .های مختلف هستند، بسیار مهم می باشد دارای ویسکوزیته

 

 های آب در کنار مخزن لجنجنتکس با مخزن

به طوریکه در مرکز شاسی . شودهای آب کنارین استفاده میدر این مدل به جهت استفاده بهینه از مخزن لجن، از مخزن

شود لذا در این فاده میگردد و در دو طرف مخزن لجن، مخزن آب استیک مخزن لجن با ویسکوزیته مشخص قرار می

 .حالت بارگذاری راحت تر بوده امکان چپ شدن خودرو کمتر و فضای مناسب برای مخزن لجن بیشتر می باشد



 

 

 

 :در ذیل به مشخصات فنی عمومی دستگاه جنتکس اشاره شده است

 متر با پوششمیلی 6متر مکعب، از جنس فوالد به ضخامت  41الی :  8حجم مخزنZinkrich  با رنگ شده 

مخزن لجن با توجه به نوع شاسی  تقسیم بندی حجم مخزن آب و حجم)میکرون  033های اولیه و ثانویه تا 

 (.غیر خواهد بودمت

 بار الی  421فشار  لیتر بر دقیقه و 133لیتر بر دقیقه الی  421از نوع سیلندر و پیستونی از : پمپ فشار قوی

 .های معتبر اروپایی غربی بار ساخت شرکت 233

 از نوع: پمپ وکیومRotary Vane  و یاBlower   متر  0033متر مکعب بر ساعت الی  202با قدرت

 .مکعب بر ساعت

 متر و در دو نوع ثابت و چرخشی با زاویه  423با ظرفیت حداکثر : قرقره شلنگ فشار قوی هیدرولیک اصلی

 .درجه 483

 متر شلنگ فشار قوی به همراه تفنگ  13الی  13با ظرفیت : قرقره شلنگ فشار قوی هیدرولیک ثانویه

 .شستشوی دستی

 250 متر با فشار کاری 423الی  13یم با ظرفیت فشار قوی نخ ابریشم و یا دو ال س شلنگ :شلنگ فشار قوی 

 .های معتبر اروپای غربی بار، ساخت شرکت 621بار و ترکیدگی 

 انواع بوم متحرک: 

 .اینچ در قرقره چرخان نصب شده بر روی مخزن 1متر و قطر  23شلنگ وکیوم به طول ( الف    

 .درجه به کمک بوم تلسکوپی 223با قابلیت حرکتی تا ( شقابل افزای)اینچ  1متر و قطر  6شلنگ وکیوم به طول ( ب    

 نیروی محرکه: سیستم نیروی محرکهPTO   از نوعSplit Shaft   جهت انتقال نیرو از خودرو به تمام

 .گیردواحدهای جنتکس مورد استفاده قرار می

 یونیت نصب  کنترلها فشار قوی اولیه و همچنین  به کمک کنترل یونیت نصب شده روی قرقره: کنترل پنل

خاموش کردن پمپ فشار قوی، پمپ  امکان کنترل عملیات مختلف از قبیل روشن و  شده در پشت خودرو

وکیوم، امکان تنظیم دبی و فشار، وکیوم پمپ فشار قوی و  وکیوم، تظیمات چرخشی، باال و پایین آمدن لوله

 .می پذیرد ن، پروژکتور و سایر موارد انجامهای چراغ گردا  کننده اضطراری، انواع تنظیم پمپ وکیوم، قطع

 توانایی های چشم باز و چشم بسته با های فاضالب از نازل جهت شستشوی و الیروبی شبکه: نازل شستشو 

وجهی، قایقی، ریشه  بمبی، چرخان، سه مرغی، نازل های استاندارد، جلوبر، تخم. شودهای خاص استفاده می

های  همچنین جهت شستشوی اولیه منهول از گان با النسه. روندشمار می های رایج در این امر به بر از مدل

 .شوداستفاده می مختلف

 


