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 مشخصات فنی دستگاه

 استریل کننده نوع عملیات بر روي زباله
Bar 5 فشار بخار ورودي انشعاب یک اینچ ورود به دستگاه   

لیتر 2000تا  100بسته به سفارش از  حجم چمبر  
 - توان خرد کن

 بخار ماده انتقال گرما
درجه سانتیگراد 341 دماي عملیات روي زباله  
 فیلتر آنتی باکتریال هیدروفوبیک سیستم فیلتراسیون هوا

اینچ با فشار   اتصال آب 2 Bar 

 A 35 جریان مصرفی
 V – 50 Hz 380سه فاز  منبع تغذیه

 فضاي مورد نیاز دستگاه
 (قابل تغییر طبق سفارش)

W*L*H 
400*500*300 

کیلوگرم 1500 وزن  
8M3/h مصرف گاز سیستم گازي کیلوگرم در ساعت 500براي بویلر    
 % 40- % 50 میزان کاهش حجم زباله

 PLC نحوه کنترل

یان صنعت البرزاطلس پو  

ATLAS POUYAN SANAT ALBORZ 

ــاي آالت و خطـــوط تولیـــد در زمینـــهدر زمینـــه طراحـــی، ســـاخت و نصـــب تجهیـــزات، ماشـــین  اطلـــس پویـــان صـــنعت البـــرز شـــرکت  هـ
ــین     ــاي ب ــه ه ــی و عرص ــاي داخل ــازار ه ــنعتی در ب ــف ص ــرد.   مختل ــار ک ــه ک ــاز ب ــی آغ ــرکت   الملل ــن ش ــانی و    ای ــز درم ــاز مراک ــه نی ــه ب ــا توج ب

ــکی ک ــپزش ــا               ورش ــون ب ــم اکن ــت و ه ــوده اس ــف نم ــاي مختل ــت ه ــا ظرفی ــتانی ب ــاي بیمارس ــه ه ــاء زبال ــزات امح ــاخت تجهی ــه س ــدام ب اق
شــور بــه عنــوان شــرکت برتــر در امــر امحــاء زبالــه هــاي بیمارســتانی مطــرح مــی            نصــب ایــن تجهیــزات در مراکــز درمــانی سراســر ک     

اســـتریل نمـــودن توســـط سیســـتم هـــاي براســـاس  PLCه هـــاي تمـــام اتوماتیـــک بـــا کنتـــرل عملکـــرد دســـتگاه هـــاي امحـــاء زبالـــ باشـــد.
 حرارت خشک و اتوکالو ، متناسب با نیازهاي مراکز درمانی است. 

 

 

Saray Kousha 

 بارگذاري توسط کیسه هاي مخصوص قابل اتوکالو در ترالی
 اخل کیسه پس از فلیتراسیون و تخلیه در فاضالب ایجاد خالء و خروج هواي د

 ترزیق بخار و ایجاد فشار براي استریل نمودن
 شکست بخار توسط کندانسور

 ایجاد خالء ثانویه براي رطوبت زدایی و کاهش حجم زباله ها
 تخلیه زباله هاي استریل شده

 

 زایاي دستگاه ساراي کوشام
 
 
 PLCکاه توسط کنترل اتوماتیک دست -

 درصد (حذف شیرابه) 20کاهش وزن در پسماندها تا  قابلیت -

 قابلیت کاهش حجم در پسماندها -

 لیتر 2000تا  100قابلیت سفارش دستگاه در سایزهاي مختلف از  -

 عدم نیاز به تفکیک پسماندها -

 داراي عملکرد آسان با یک اپراتور جهت نصب و راه اندازي دستگاه -

 داراي تاییدیه هاي محیط زیست و وزارت بهداشت -

 داراي فیلتر آنتی باکتریال هیدروفوبیک -

 داراي واحد مستقل استریل هوا و شیرابه  -

 داراي قابلیت اعالم خطا -

 سال خدمات پس از فروش 10داراي یک سال ضمانت و  -

 کارارائه پرینت دما، فشار و زمان از مراحل  -
 

 



 

 مشخصات فنی دستگاه

 استریل کننده نوع عملیات بر روي زباله
 انشعاب یک اینچ ورود به دستگاه Bar 5 فشار بخار ورودي

لیتر 2000تا  100بسته به سفارش از  حجم چمبر  
 - توان خرد کن

 بخار ماده انتقال گرما
درجه سانتیگراد 121-138 دماي عملیات روي زباله  
 فیلتر آنتی باکتریال هیدروفوبیک سیستم فیلتراسیون هوا

 Bar 2اینچ با فشار  یک اتصال آب

 A 35 جریان مصرفی
 V – 50 Hz 380سه فاز  منبع تغذیه

گاهفضاي مورد نیاز دست  
طبق سفارش)(قابل تغییر   

W*L*H 
500*600*450 

کیلوگرم 1500 وزن  
 کیلوگرم در ساعت 500براي بویلر  8M3/h مصرف گاز سیستم گازي
 % 60- % 70 میزان کاهش حجم زباله

 PLC نحوه کنترل

 اطلس پویان صنعت البرز

ATLAS POUYAN SANAT ALBORZ 

 مزایاي دستگاه ساراي کوشا

 
 
 
 درصد 75پسماندها تا  قابلیت کاهش وزن در -

 لیتر در ساعت 2000تا  100ظرفیت هاي مختلف امحاء پسماندها از  -

 مدلهاي ثابت و سیارقابلیت سفارش دستگاه در  -

 عدم نیاز به تفکیک پسماندها -

 داراي عملکرد آسان با یک اپراتور جهت نصب و راه اندازي دستگاه -

 داراي تاییدیه هاي محیط زیست و وزارت بهداشت -

 داراي فیلتر آنتی باکتریال هیدروفوبیک -

 سال خدمات پس از فروش 10سال ضمانت و  2داراي  -

 ارائه پرینت دما، فشار و زمان از مراحل کار -
 

 

Saray Kousha 2 

 گذاري توسط باالبر متحرك به صورت اتوماتیک (انتخابی)ربا •

 خردکردن زباله ها و انتقال به محفظه پایینی دستگاه  •
ایجاد خال اولیه و خروج هواي داخل دستگاه پس از فیلتر نمودن و تخلیه در  •

 فاضالب 
 تزریق بخار و ایجاد فشار براي استریل نمودن  •
 ست بخار توسط کندانسور شک •
 ایجاد خال ثانویه براي رطوبت زدایی و کاهش حجم پسماندهاي استریل شده  •
 بازشدن درب به صورت اتوماتیک و تخلیه پسماندهاي استریل شده  •

 



 

 

شرکت مهندسی  – صنایع فلزی کوشا –های رادیویی روبروی دکل –جاده قزلحصار  –کارخانه: کرج دفتر مرکزی و آدرس 

    اطلس پویان صنعت البرز

 02633307882تلفن : 

 

 www.atlaspouyan.com  آدرس اینترنتی      

 

 شرکت مهندسی اطلس پویان صنعت البرز

ATLAS POUYAN SANAT ALBORZ COMPANY 

http://www.atlaspouyan.com/
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