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. چنانچه نیازهای متفاوتی درمیان مشتریان مشاهده گردد این مجموعه پذیرای آنها خواهد بود *   

 

. اصل با گارانتی به تعاریف هم پرداخت میشود محصوالت ارائه لذا غیر از   

.مین هوای فشرده انجام میدهد اصلی هر کمپرسور که تأقلب ( : رندای) واحد هواسازـ 1  

.واحد الکتریکال که به موجب آن سبب چرخش مستقیم ایرند خواهد شد :  لکتروموتورـ ا2  

. شیرهای یکطرفه ای که مکش و دهش هوا روی ایرند با آن انجام میگردد :  مینیمم پرشر والو  و آندلودر ـ 3  

. استفاده شده و جنس آن معموال از آلومینیوم میباشد  هوا روغن و جهت خنک کاری : رادیاتور  ـ4  

.آی که توسط اپراتور دستگاه صورت میگیرد .ام.ا بردپنل یا اچی( دستور دهنده کامپیوتریا همان )کمپرسور سیستم راه انداز :  پنلـ 5  

. و حتی برند ایرانی میشود استفاده کرد .. دستگاه کاهش دهنده مصرف برق که معموال از برندهای کره ، چین یا ژاپن فرانسه و :  اینورترـ 6  

پنل کمپرسور جهت استارت اولیه و تنظیمات فشارهای ورودی و خروجی کمپرسور نیاز به قطعات برقی اعم از کلید اتوماتیک ، : قطعات برقی ـ 7

. قابل ارائه میباشد .. میباشد ، لذا این قطعات با برندهای اشنایدر ، ال اس ، هیوندای و .. تور ، بیمتال ، کنترل فاز و کنتاک      

.بار دهش را انجام میدهد  41بار مکش و فشار  11بلوک دو یا سه پیستونی که با فشار : بوستر کمپرسور ـ 8  

. هوای فشرده قرار گرفته و جهت ذخیره هوا ساخته میشود به مخزن هوا که بعد از تولید : تانک هوا ـ 9  

.مخزن کوچک هوای فشرده با دوسر یک میزان فشار گویند که جهت رفع رطوبت بخشی از هوای فشرده ساخته میشود : تله آبگیر ـ 11  

.راتور داخل آن قرار میگیرد مخزن روغن کمپرسور که جهت ذخیره روغن داخل کمپرسور تعبیه شده و فیلتر سپ: تانک سپراتور  ـ11  

.فیلتر جداکننده روغن و هوا که با چند الیه کاغذ کربنی و با حفاظ آهنی ساخته میشود :  سپراتورـ 12  

. عمل میکند ( سنسور)پایه های شیریکطرفه داری که روی مخزن رسیور نصب شده و با ترموستات : ام .دی.تی.ویـ 13  

روغن و هوا  که شبیه فیلتر روغن هستند و بیرون مخزن رسیور روی پایه های سنسوردار  ی سپراتورهای جداکنندهفیلتر : سپراتور کارتریج ـ 14

.نصب میشوند         

و   . عملکرد این سنسورها که فشار و دمای ایرند را به پنل دستگاه میدهند تا فشار خروجی کمپرسور تنظیم باشد : سنسور فشار و دما ـ  15  

. پرسور با شرایط ایده آل کار کند کم         

  

 
 

، بهینه سازی مصرف انرژی مبانی سیستم های هوای فشرده  
ه و نگهداری سیستم های هوای فشرد   


