
 DCV-Tآشغالایش اکاناکشششدا ایش انا ا شششدش ش ششش

 دشخصیتشفن ش

DP-16-GB-C 

 از پیشگامان طراحی و تولید تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضالب است.  EMOشرکت 

قزااد ی هزهزان انزجزاه  ا د  1( این شرکت هززااان پزرو د  ا 5891از بدو تاسیس تاکنون )سال

 است.

 ستگاهی با طراحی و ساخت مستحکم برای هداسازی آشزغزال هزای   DCVTآشغالگیر مکانیکی 

 بزاگ از آب و فاضالب است.

 کیربکدهیش:ش 

 ایستگاد های پمپا ) کنترل سیالب ، شبکه ی همع آوای آب بااان ، شبکه های آبیاای( √

 نیروگاد های برقابی  √

 تصفیه خانه های فاضالب شهری √

 تصفیه خانه های آب  √

 تصفیه خانه های صنعتی √

 آبگیر نیروگاد ها و پاالیشگاد ها  √

 توضیحات :  موقعیت :  ابعا  ) میلی متر( 

 طول کلی  ستگاد :   حداقل 0022

 ااتفاع تخلیه از کف کانال  Hd حداقل 5022

5122-0222 Lc عرض کانال 

 ااتفاع تسمه ها   حداقل 122

 عمق کانال HC 01222تا  5222

 فاصله بین میله ها   میلیمتر 52-522

تفاوت اصلی بین تمامی آشغالگیرهای تولیدی شرکت های مختلف ، سیستم محرک چنگک ها          

 )هیداولیکی ، پنوماتیکی و الکتریکی ( است. 

 

 آشغالگیر کابلی مزایای زیا ی نسبت به  یگر تکنولو ی ها  اا  :

  هیچ قطعه ی متحرکی  اون آب نداا 

 چنگک با استفا د از یک کابل باز شدد و آشغال های بزاگتری اا هدا می کند 

 .ظرفیت باال آوا ن  ا هرمرحله بسیاا زیا  است 

  چنگک  ا هنگاه پایین افتن  ا هرلحظه امکان توقف و باز شدن اا  اا  که مزیتی

 بزاگ  ا زمان سیل ، طوفان و ... است.

 



  حوهشیشعمل کدشدستکیهش

 قسمت باالیی  ستگاد 

شامل قسمت های مکانیکی 

)سنسوا مربوطه ، شفت 

مرکزی ، باالآواندد  

 چنگک و ...( 

 از سه کابل استفا د می کند. DCV-Tآشغالگیر مکانیکی 

یک کابل  ا هرطرف چنگک برای باال و پایین بر ن آن و یزک کزابزل  ا وسز  

چنگک برای باز و بسته کر ن آن. برای افزایش طول عزمزرد کزابزل از سزیزلزنزدا 

multi-groove . استفا د می شو 

 ا حالت پیشفرض چنگک  ا باالی آشغالگیر قراا  اا . بزاشزروع یزک سزیزکزل 

چنگک بازشدد و بر اوی ایل به سمزت پزایزیزن حزرکزت مزی کزنزد. هزنزگزامزی کزه 

سنسوا تعیین موقعیت به  ستگاد فرمان می  هد چنگک بسته شدد و  نزدانزه هزای 

آن آشغال ها اا از بین  تسمه ها هدا می کنند. برای بیرون آوا ن تزمزامزی تاات 

معلق معموال چنگک  ا پایین ترین قسمت بسته مزی شزو . آشزغزال هزا  ا  اون 

فضای بوهو  آمدد بین چنگک ، بدنه ی آشغالگیر و تزیزغزه هزای کزنزاای چزنزگزک 

قراا گرفته و باال آوا د می شوند. آشغال ها بوسیله ی اهکزتزوا مسزتز زیزمزا  اخزل 

ظرف یا تمسه ن اله تخلیه می شوند. بزرای حزداکزکزر کزر ن عزمزلزکزر   سزتزگزاد ، 

 متر بر ثانیه باشد. 5.0سرعت آب بین تسمه ها نباید بیش از 

حرکت اوبه پایین با 

 چنگک باز
حرکت اوبه باال با 

 چنگک بسته

  مو هشهییش صبشغ ه

محافظت از قسمت باالیی  ستگاد 

با  اهایی از هنس استینلس 

هک مربوطه 0اهکتوا آشغال و   


