شرکت مهندسی

میراب صنعت آرتا (تریس)

دیفیوزر دیسکی DISC DIFFUSER
FINE BUBBLE DISC DIFFUSER FOR ARETION SOLUTION

دیفیوزر های دیسکی حباب ریز جهت هوادهی

دیفیوزر
دیفیوزر برای هوادهی تصفیه خانه های آب و فاضالب و پرورش ماهی مورد استفاده قرار می گیییرد در پیروسیههیای هیوازی
یکی از ارکان مهم ،انتخاب پخش کنندههای هوا دیفیوزر میباشد در روش هوادهی عمقی به منظور انتقال و تیررییم مینیاسی
هوا به آب یا فاضالب استفاده از دیفیوزرها به دلیل تولید حبابهای ریر توصیه میشود هر قدر حبابهای هوا کوچکتر باشند،
راندمان انتقال اکسیژن به آب به دلیل افرایش سطح تماس بیشتر خواهد بود دیفیوزرهای نوع حباب ریر شامل یک دیسک بیا
قاب نگهدارنده از جنس پلی پروپیلن و یک غشاء الستیکی قابل انعطاف از جنس EPDMجهت عبور حباب های ریر هوا میی
باشد اتصال ورودی دیفیوزر در قسمت تحتانی قاب تعبیه شده که توسط بوشن هم سایر و یا کمربند اتصال از جنس پلیی اتیییلین
قابل نص روی انواع لوله می باشد در بسیاری از موارد بدلیل نیاز به اختالط و تالطم به حوضچه های متعادل سازی فاضالب
و همچنین جلوگیری از افت فشار هوا و احتمال گرفتگی کمتر روزنه ها استفاده از دیفیوزرهای حباب درشت ترجیییح داده میی
شوند
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مشخصات فنی دیفیوزر دیسکی حباب ریز

ساخت شرکت  JAGERآلمان
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مشخصات فنی دیفیوزر دیسکی حباب ریز

ساخت شرکت  EDIآمریکا
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شرکت میراب صنعت آرتا (تریس)
شرکت مهندسی میراب صنعت آرتا ( تریس ) با کادری جوان و متخصص و با هدد
بهبود سیستم های فیلتراسیون و تصفیه آب و فاضالب و جایدزدنیدندی روی هدای
مدرن و رفع مشکل واحدهای صنعتی در این زمینه فعالیت خود را آغاز نمدود و در
مدت کوتاهی که از آغاز به کار آن می گذرد موفق به انجام پروژ های مختلفی در
و
صنایع داروویی ،پتروشیمی  ،نوشیدنی و غذایی ،آرایشی و بهداشتی ،چسد
رزین و صنایع فلنی گردید است.متخصصین شرکت تدریدس آمدادگدی مشداور و
طراحی و ساخت سیستم های فیلتراسیون و تصفیه آب و فاضالب و ضد عدفدوندی
کنند را دارا می باشند.
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تلفن 55885388 :و 55885178
فکس 83157773100:
وبسایت http://trace.ir:
ایمیل info@trace.ir :
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