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  نگین روبجاروهای صنعتی س 

 بودهمناسب  )مایع و جامد( این نوع از مکنده ها جهت مکش مواد سنگین

 .کارکرد دائم و جابجایی آسان می باشد قابلیت دارایو 

 

 ویژگی ها:

  دارای موتور توربینی(Side Channel)  

 دارای فیلترهای کارتریجی و کیسه ای از جنس پلی استر 

 ر فیلترهامجهز به سیستم تمیزکاری دستی و خودکا 

 مجهز به اهرم جداکننده مخزن از دستگاه جهت تخلیه آسان 

 بدنه و شاسی تمام فوالدی با پوشش رنگ اپوکسی 

 مجهز به چرخ های بزرگ و ترمزدار برای جابجایی آسان دستگاه 

 امکان استفاده به عنوان سیستم مکنده مرکزی 
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IV 22 H IV 40 H IV 55 H IV 75 H IV 150 H IV 260 H پارامتر واحد 

220~ - 50  400~-50 400~-50 400~-50 400~-50 400~-50 V-Hz منبع تغذیه 

 تعداد موتور - 2 2 1 1 1 1

2.2 4 5.5 7.5 15 26 kw توان 

2300 3000 2700 3500 3500 4000 O2mm H حداکثر فشار مکش 

320 320 560 560 1120 2400 /h3m حداکثر میزان مکش 

20,000 20,000 20,000 20,000 98,000 98,000 2cm سطح فیلتر 

75 75 75 75 200 200 Liter حجم مخزن 

40 60 60 60 100 100 mm قطر دهانه مکش 
 

 کاربردها:

 جمع آوری مواد گرانولی در صنایع پتروشیمی 

 انتقال مواد دانه ای در صنایع غذایی مانند گندم و مالت 

 ای آلومینیوم، ضایعات و ... در صنایع فلزیجمع آوری براده ه 

 جمع آوری مواد پودری در صنایع سیمان و کاشی و سرامیک 

 
 

 لوازم جانبی:

 انواع شلنگ و اتصاالت در سایزهای مختلف 

 انواع نازل و پاروئی جهت کاربردهای مختلف 

  لیتر 066مخزن رابط با حجم 

 مخزن رابط برای مکش مواد بسیار داغ 

 ده از مخزن استیل برای مکش مواد خورندهامکان استفا 

 در صنایع غذایی و داروئی
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 جاروهای صنعتی سبک روب 

 این نوع از مکنده ها جهت استفاده در صنایع نساجی، کاغذ و مقوا و ... مناسب می باشد.

 

 ویژگی ها:

  دارای موتور توربینی(Side Channel)  

 قابلیت کار مداوم 

 جنس پلی استر قابل شستشو دارای فیلتر کیسه ای از 

 امکان تخلیه آسان مخزن 

 بدنه و شاسی تمام فوالدی با پوشش رنگ اپوکسی 

 مجهز به چرخ های بزرگ و ترمزدار برای جابجایی آسان 
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IV 22 L IV 40 L IV 55 L IV 75 L پارامتر واحد 

220~ - 50 400~-50 400~-50 400~-50 V-Hz منبع تغذیه 

2.2 4 5.5 7.5 kw توان 

2300 3000 2700 3500 O2mm H حداکثر فشار مکش 

320 320 560 560 /h3m حداکثر میزان مکش 

12,000 12,000 12,000 12,000 2cm سطح فیلتر 

 نوع فیلتر - کیسه ای کیسه ای کیسه ای کیسه ای

140 140 140 140 Liter حجم مخزن 

40 60 60 60 mm قطر دهانه مکش 

72 72 74 74 dB میزان صدا 

154 154 194 198 Kg وزن 

125 x 58 x 117 125 x 58 x 117 125 x 58 x 117 125 x 58 x 117 cm ابعاد 
 

 لوازم جانبی:

 انواع شلنگ و اتصاالت در سایزهای مختلف 

 انواع نازل و پاروئی جهت کاربردهای مختلف 

 

 کاربردها:

 ایع نساجیجمع آوری زباله های رشته ای در صن 

 جمع آوری تکه های کاغذ و مقوا در صنایع بسته بندی 
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 مکنده های پرتابل 

می  نیاز امروزه در بسیاری از صنایع بزرگ، تخلیه و یا انتقال مواد به روش پنوماتیک فرایندی متداول و مورد     

 باشد.

 الد، مواد غذایی و داروئی اشاره نمود.از جمله این صنایع می توان به صنعت نفت و پتروشیمی، سیمان، فو

 ی، قابل ارائه دراین نوع مکنده های صنعتی با توجه به نیاز مشتر

  250تا  30توان  از تیپ های مختلف از نوع الکتریکی و دیزل، و

 متر مکعب در ساعت10,000 تا  2200کیلووات و با قدرت مکش 

 می باشند. 

 

 ویژگی ها:

 تن در ساعت 100خ  نرخ انتقال مواد تا نر 

 امکان انتقال مواد از عمق، ارتفاع و فواصل افقی باال 

 توانایی مکش مواد خشک، مرطوب و مایعات 

  قابل ارائه بصورتSkid Mount و یا دارای تریلر 

 امکان تخلیه مواد بصورت تخلیه در انواع مخازن، تخلیه در  

  بیگ بگ و کامیون، تخلیه مداوم و تخلیه بصورت شوتینگ

  امکان مکش و دمش مواد به صورت همزمان و یا جداگانه 
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توان  پارامتر
 الکتریکی

     توان
 دیزلی

حداکثر 
 میزان مکش

ر حداکثر فشا
 مکش

  سطح فیلتر
 اصلی

 سطح فیلتر
 ثانویه

 kw kw m3/h mbar m2 m2 واحد

MV 1500 M 30 30 1500 500 20 20 

MV 2200 M 37 40 2200 500 20 20 

MV 3300 M 55 54 3300 500 40 20 

MV 4000 M 75 98 4000 500 40 20 

MV 6000 M 110 118 6000 500 40 20 

MV 6000 H 160 180 6000 850 40 20 

MV 8000 H 200 225 8000 850 40 40 

MV 10,000 M 160 180 10,000 500 40 40 

MV 10,000 H 250 250 10,000 850 40 40 
 

 کاربردها:

 تخلیه و انتقال انواع غالت در صنعت مواد غذایی 

 تخلیه و شارژ انواع کاتالیست و پرلیت در صنعت پتروشیمی 

 تخلیه و انتقال سنگ آهن و گندله در صنعت فوالد 

  مانند( مکش و تخلیه انواع لجن و پسماندOily Water) 

 تخلیه و انتقال شن، ماسه و کلوخه در صنعت سیمان 
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 ده های مرکزیمکن 

 صورت دائم این نوع از مکنده ها برای محیط هایی که استفاده از مکنده پرتابل میسر نبوده و یا انتقال مواد به     

 و با حجم باال مد نظر است، مناسب می باشد.

 و یا در طبقات با استفاده از این نوع مکنده ها می توان عملیات نظافت و یا انتقال مواد را در سالن های بزرگ     

 نیز انجام داد.

 

 مزایا:

 باال بردن استانداردهای پاکیزگی محیط کار 

 امکان انتقال مواد پودری به نقاط مختلف 

 کاهش هزینه های ضایعات از طریق جمع آوری مواد 

 و بازگرداندن آنها به خطوط تولید   

 سنتی سهولت عملیات نظافت در مقایسه با سیستم های 

 و یا جاروبرقی های متحرک

 کاهش هزینه های سرویس و نگهداری ماشین آالت خطوط تولید 

 امکان استفاده چند اپراتور در نقاط مختلف کارخانه به صورت همزمان 

 امکان لوله کشی در طبقات و دسترسی به نقاط دور از دسترس 

 امکان تخلیه مواد جمع آوری شده به صورت های مختلفی چون تخلیه 

 داوم، تخلیه در بیگ بگ، و ...م
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توان  پارامتر
 الکتریکی

حداکثر 
 میزان مکش

ر حداکثر فشا
 مکش

  سطح فیلتر
 اصلی

 سطح فیلتر
 ثانویه

 kw m3/h mbar m2 m2 واحد

SV 1500 M 30 1500 500 20 20 

SV 2200 M 37 2200 500 20 20 

SV 3300 M 55 3300 500 40 20 

SV 4000 M 75 4000 500 40 20 

SV 6000 M 110 6000 500 40 20 

SV 6000 H 160 6000 850 40 20 

SV 8000 H 200 8000 850 40 40 

SV 10,000 M 160 180 10,000 500 40 

SV 10,000 H 250 250 10,000 850 40 
 

 کاربرد ها:

 برای انتقال مواد و یا نظافت در سالن های بسته بندی صنایع پتروشیمی 

 جاتی که با مواد پودری سر و کار دارند و محیط هایی همواره آلوده دارند، مانند کارخانجات کاشیدر کارخان 

 و سرامیک و یا صنایع سیمان 

 برای انتقال مواد دانه ای مانند غالت و ... در صنایع غذایی 

 ... نظافت سالن های بزرگ صنایع رنگرزی، نساجی، فوالد، خودرو سازی و 
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 لودر وکیوم 

 بخصوص در صنایعاین دستگاه به منظور جمع آوری حجم زیادی از مواد و انتقال آن به نقاط دیگر مانند 

 مناسب می باشد. فوالد سیمان و       

 با توجه به نیاز مشتری، نصب این دستگاه بر روی انواع تریلر و کامیون امکان پذیر می باشد.

 

 مزایا:

 آنها ه امکان دسترسی بهنظافت و پاکسازی محل هایی ک 

 وجود ندارد 

 جمع آوری و انتقال مواد از طبقات فوقانی و زیر زمین 

 انتقال مجدد مواد جمع آوری شده به خط تولید 

 قابل ارائه در دو مدل با نیروی محرکه دیزل و الکتریکی 

 در توان های مختلف

  مترمکعب  22قابل ارائه  با مخزن تا حجم 

 بوسیله کشنده و یا کامیون جابجایی آسان دستگاه 

 تخلیه مواد به صورت های ثقلی، دمش و مداوم 

 قابل ارائه در مدل هایی که امکان تخلیه در بیگ بگ و 

 یا کامیون را دارا باشد 
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 کاربردها:

 مکش و دمش انواع شن، ماسه و سنگ، در صنایع سیمان 

 مکش و دمش انواع مواد پودری و گندله در صنایع فوالد 

 مکش و دمش انواع کاتالیست و گرانول در صنایع پتروشیمی 

 تخلیه انواع لجن و دوغاب مکش و 

 

 

 

 

  

توان  پارامتر
یالکتریک  

  توان
 دیزلی

حداکثر 
میزان 
 مکش

حداکثر 
 فشار مکش

رسطح فیلت   
 اصلی

 رسطح فیلت
 ثانویه

 kw kw m3/h mbar m2 m2 احد

VL 1500 M 30 30 1500 500 20 20 

VL 2200 M 37 40 2200 500 20 20 

VL 3300 M 55 54 3300 500 40 20 

VL 4000 M 75 98 4000 500 40 20 

VL 6000 M 110 118 6000 500 40 20 

VL 6000 H 160 180 6000 850 40 20 

VL 8000 H 200 225 8000 850 40 40 

VL 10,000 M 160 180 10,000 500 40 40 

VL 10,000 H 250 250 10,000 850 40 40 
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 خدمات نظافت صنعتی 

 شرکت برنا پاک صنعت با استفاده از دستگاه های تولیدی خود و پرسنل مجرب،              

 نظافت صنعتی می باشد. خدمات ارائه دهنده انواع

 متری، 033یی مکش مواد جامد و مایع تا فاصله دستگاه های این شرکت توانا

 متری را دارا می باشند. 03متری و عمق  033ارتفاع 

 را تا نرخ با استفاده از این دستگاه ها بسته به نوع مواد و فاصله می توان مواد

 تن در ساعت انتقال داد. 033

 استفاده با از ویژگی های این نوع دستگاه ها، می توان به امکان دمش مواد )

 ز خالء( اشاره نمود.از فشار مثبت( و مکش مواد )با استفاده ا   

 
 انواع خدمات:

  توانایی ارائه انواع خدمات در زمان تعمیرات اساسی(Overhaul) 

 به شرکت های پتروشیمی و پاالیشگاه ها

 عقد قراردادهای پیمانکاری نظافت صنعتی به صورت اقماری 

 برای کارخانجات فوالد، مس و سیمان و صنایع مشابه

 د از واگن، کامیون و کشتیتخلیه و بارگیری محموله موا 

 پاکسازی مواد دپو شده در محوطه ها و سالن ها در صنعت 

 سیمان، کاشی و سرامیک و صنایع مشابه فوالد،
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 :خدمات کاربردی  

 

 تخلیه و شارژ انواع کاتالیست و سرامیک بال در صنعت پتروشیمی 

 تخلیه و شارژ پرلیت در پاالیشگاه ها 

 سنگ آهن و گندله در صنعت فوالد تخلیه و انتقال  

 مکش و تخلیه انواع لجن و پسماند در صنعت آب و فاضالب 

 تخلیه و انتقال شن، ماسه و کلوخه در صنعت سیمان 

 تخلیه و انتقال انواع نرمه و کنستانتره در صنعت مس 

 بارگیری و انتقال انواع غالت در صنعت مواد غذایی 

 ( مانند دوغاب و مکش و تخلیه انواع رسوبات مایعOily Water) 

 مکش و انتقال مواد در معادن روباز و زیرزمینی 

 نظافت محوطه انبارها و سالن های بسته بندی 

 ،انواع خدمات نظافت صنعتی در صنایع ریلی، نساجی، رنگرزی 

 .. خودروسازی، ماشین سازی و .
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 یت ماشین سازی و فلز تراش،تهران، جاده خاوران، شهرک صنعتی خاوران، سا

 00، شماره 019خیابان صدف غربی، کوچه شقایق، بلوک 

    (120) 888 55 888فکس :               (120) 888 55 100:  نتلف

 1902 988 0 928همراه : 

 

                        No. 11, Bloc 109, Shaghayegh Alley, West Sadaf St., Machinery Site,  

                        Khavaran Industrial City, Khavaran Road, Tehran, Iran 

 Tel : (+9821) 884 55 077       Fax : (+9821) 884 55 883 

             Mobile : 0912 934 1924 
 

                        Email : info@bornapak.ir           Website : www.bornapak.ir 

 

 


