
 
 
  
 

 ١

Polyelectrolyte Plant  
   Ultromat از مواد لخته وتزریق سازي دستگاه آماده

  آلمان ProMinentاز شرکت 
  

زا  باشـد، از مـواد لختـه    مد نظـر ترین روش  از مایع، به اقتصاديدر جاهایی که نیاز به جداسازي مواد جامد کلوئیدي 
 مـدلهاي متنـوع   در ي مـایع و پـودر  هـا  لی الکترولیتبا پ کاربه طور خاص براي  Ultromatدستگاه . شود استفاده می

  .است طراحی شدهاتوماتیک و دستی 
  

  

  

  محلول پلی الکترولیت Batchدستگاه تک مخزنه با تولید   با تولید متناوب محلول پلی الکترولیت سه مخزنه دستگاه تمام اتوماتیک
  

  کاربردها
  در تصفیه پساب

  صنعتی/زایی پساب شهري لخته 
  ج آب از لجن استخرا 
  در چهارمین مرحله تصفیه پساب شهري 

  
  تصفیه آب آشامیدنی

  یسطح هايطی تولید آب آشامیدنی از آب دهی در رسوبو   خصوصاً براي بهبود تخلیص 
  

  کلیه صنایعی که در فرآیندهاي آنها از آب استفاده می شود
  تولید کاغذ 
  فرآیند معدنی فلزي و غیرفلزي 
  هاي کلوئیدي تصفیه محلول 
  ماسه شن و شستشوي 
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  اتوماتیک روش عملکرد دستگاه تمام
در مـدلهاي  . تلفیـق شـده اسـت   ک دسـتگاه  در یـ   الکترولیـت  تزریق پلیآوري و  هاي دستگاه براي عمل تمام قسمت

کـن منتقـل    بـه یـک مخلـوط    (powder screw feeder)تغذیه کننـده پـودر   توسط پودر از یک قیف تغذیه  ،پودري
در اینجـا بـه مقـدار الزم رقیـق     . شود سازي یک مخزن سه قسمتی می شدن، وارد قسمت آماده قیقر بعد از. شود می

  .شود سازي می آوري و بعد ذخیره لسپس وارد قسمت عم ،شده
سازي را فعـال   مادهرود، سنسور مخزن آن را حس کرده و فرآیند آ پائین میدر مخزن  محصول نهایی وقتی که سطح

بـر مبنـاي   (به طور همزمان، کنترلـر مقـدار پلیمـر الزم     .کند گیري می مقدار آب را اندازه اهکنتور آب دستگ. کند می
بنابراین حتـی وقتـی جریـان آب متغیـر     . نماید را محاسبه نموده و تغذیه کننده پودر را تنظیم می) غلظت مورد نظر
  .شود ول پلیمر ثابت نگه داشته میاست، غلظت محل

ن عملیات انجام میشود بـا ایـن تفـاوت کـه پلیمـر مـایع توسـط یـک پمـپ دوزینـگ           در مدلهاي مایعی مشابه همی
  .دیافراگمی اتوماتیک به مخلوط کن منتقل میشود

پلیمر به میـزان مـورد نیـاز    . شود انجام می% 100کالیبراسیون تغذیه کننده پودر به همراه کنترلر در شرایط ظرفیت 
کنترلر زمان صرف شده بـراي تـامین مقـدار    . کنیم براسیون کنترلر میمنوي کالیارد ومقدار وزن شده را وزن شده و 

مجهـز بـه سـوئیچ     قیف تغذیه. نماید براي تغذیه کننده پودر را محاسبه می% 100مورد نیاز را ثبت نموده و ظرفیت 
  .وجود دارد سطح میباشد که در صورت خالی شدن امکان فعال سازي آالرم یا پرکردن اتوماتیک قیف

  
   ابزار دوزینگ محلول پلی الکترولیت

و یا بسـته بـه ویسـکوزیته محلـول      ProMinent دوزینگ دیافراگمیالکترولیت تهیه شده، توسط یک پمپ   محلول
  .شود میبه محل مورد نظر تزریق  (screw)توسط یک پمپ مارپیچی 

  
   ProMinentمزایاي مشهود دستگاه پلی الکترولیت 

 . هاي پودر است و تغذیه کننده ها ه مجهز به کنترل کنند 
 .مراحل انتقال پودر، اختالط، آماده سازي و تزریق مواد لخته زا کامال اتوماتیک می باشد 
  .می باشد Continuousو  Batchکارکرد دستگاه بصورت  
  .دارد آب، غلظت محلول را ثابت نگه می  با استفاده از تغذیه متناسب با جریان 
شـود   به صورت اتوماتیک خاموش مـی صورتی که اشکالی پیش بیاید، تمام سیستم  کارکرد عاري از خطا، در 

  .گردد و آالرم در صفحه نمایش ظاهر می
  

  : گیري کنید مزایاي زیر را هم اضافه کنید و خودتان نتیجه
  ProMinent مهارفن ابزار و مشاوره مفید در مورد دستگاه و فرآیند توسط مهندسین 
  . آن در محل استفاده، سریع و آسان است نصبشود، بنابراین  نه مونتاژ و تست میدستگاه ابتدا در کارخا 
 .شود سال تجربه ارائه می 25و بر مبناي  ProMinentهمۀ اجزاء از  
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  :در ایران نمونه هاي نصب شده دستگاه پلی الکترولیت توسط کارشناسان فنی شرکت مهارفن ابزار
  

    

  تصفیه خانه جاللیه –آب و فاضالب تهران   تصفیه خانه جاللیه - آب و فاضالب تهران  تصفیه خانه واحد -شرکت مس سرچشمه کرمان
  
  

    
  ProMinentهاي آموزشی طی شده در شرکت  دوره

  
ابزار در کمپانی سازنده کلیه خدمات قبل و  فن هاي آموزشی توسط کارکنان شرکت مهار با توجه به طی دوره
ره براي انتخاب سیستم، نصب و راه اندازي، آموزش، تأمین قطعات یدکی، سرویس مشاو: بعد از فروش شامل

  .گردد ابزار ارائه می فن و نگهداري، توسط شرکت مهار
  .باشند سال گارانتی و ده سال خدمات پس از فروش می تمامی محصوالت ارائه شده داراي یک

  
  آلمان ProMinent کمپانی (Support Center) مرکز فروش و پشتیبانیابزار  مهارفن شرکت

  هاي تصفیه و گندزدایی آب و سیستم On-lineآنالیز  هاي دوزینگ، تجهیزات ارائه دهنده پمپ
  

  .خواهشمند است جهت دریافت اطالعات بیشتر با این شرکت تماس حاصل فرمایید
  
  

 88500326: نمابر     88744635- 88500325: تلفن
water@maharfan.comwww.maharfan.com  


