
هایع هی باشذ کِ اص یک ظشف استَاًهِ ای شهکه           –ٍکیَم دسام فیلتش یکی اص بْیٌِ تشیي تجْیضات پیَستِ جذاساصی جاهذ 

تشکی  شذُ است کِ قسوتی اص آى ّوَاسُ دسٍى دٍغاب غَطِ ٍس هی باشذ ٍ پاسچِ فیلتش سطح خاسجی دسام سا ههی        (  دسام) 

. دس دبی باالی دٍغاب ٍسٍدی بِ سیستن فیلتشاسیَى، استفادُ اص سیستن ّای پیَستِ فیلتشاسیَى اجتٌاب ًاپزیش اسهت .  پَشاًذ

ّش چشخش دسام شاهه  فهشآیهٌهذّهای        .  عولیات فیلتشاسیَى دس دستگاُ سٍتاسی ٍکیَم دسام فیلتش بِ صَست پیَستِ هی باشذ 

دس )  ، خشک کشدى کیک ، تخلیِ کیک ٍ شستشَی پاسچِ فیلهتهشاسهیهَى       (  دس صَست ًیاص)  تشکی  کیک ، شستشَی کیک 

ٍکیهَم  .  اص هضایای هْن ایي تجْیض کاسکشد پیَستِ ٍ ّضیٌِ بسیاس پاییي ًیشٍی کاس ٍ ًگْذاسی هی باشذ.  هی باشذ (  صَست ًیاص 

دسام فیلتش دس ظشفیت ّای هختلف ٍ با تَجِ بِ ضخاهت کیک ، سطح فیلتشاسیَى هَسد ًیاص ٍ هیضاى سطَبت کیک بهشای ّهش       

هتخصصاى ششکت تشاست آهادگی ّشگًَِ هشاٍسُ، طشاحی ٍ ساخت دس هَسد دستگاُ ّهای  .  کاسبشد هشخص، طشاحی هی گشدد

 ٍکیَم دسام فیلتش سا داسا هی باشٌذ

          Vacuum Drum Filter سٍتاسی ٍکیَم دسام فیلتش

  سٍتاسی ٍکیَم دسام فیلتش

 تراست

Rotary Vacuum Drum Filter 

 روتاری وکیوم درام فیلتر
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Rotary Vacuum Drum Filter 

 روتاری وکیوم درام فیلتر

 کاربزد دستگاه وکیوم درام فیلتز 

 :فزآوری مواد شیمیایی  -

ٍاحذّای تَلیذ سٍغٌْای  ًفتی ، 

هالهیي ، ّیذسٍکسیذ آلویٌیَم ، 

 سَلفات آلویٌیَم،

تَلیذ سًگذاًِ ّا هاًٌذ تیتاًیَم 

 ّیذسٍکسایذ ٍ کشبٌات سشب ،

تَلیذ آفت کشْا ٍعلف کشْا ،   

تَلیذ ٍاسطِ ّای پالستیکی ، فلَسیذ 

 سذین ٍ آلویٌیَم، هالهیي

 

 فزآوری مواد معدنی -

 تَلیذ کٌستاًتشُ صغال سٌگ

 فشایٌذ اسخشاج ٍ تَلیذ کائَلي ، سیلیس

آبگیشی کٌستاًتشُ هگٌتیت، ّواتیت  

 دس فشایٌذ استخشاج ٍ تَلیذ سٌگ آّي
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Bus ines s  Name  

 

 :تصفیه فاضالب شهزی و صنعتی  -

 آبگیشی لجي

 باصیافت آب خشٍجی ٍاحذّای سٌگبشی

جذاساصی سَسپاسیَى رسات جاهذ دس ٍاحذّای 

 پیش تصفیِ

 

 :فزآوری مواد غذایی  -

 ٍاحذّای تَلیذ لبٌیات

تَلیذ چیپس ٍ ًشاستِ    

 صٌایع تَلیذ ًَشیذًی ّا ٍ آبویَُ

 صٌایع قٌذ ٍ شکش

 

 داروساسی -

 ٍاحذ ّای تَلیذ آًتی بیَتیک ّا

Rotary Vacuum Drum Filter 

 روتاری وکیوم درام فیلتر
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Rotary Vacuum Drum Filter 

 روتاری وکیوم درام فیلتر

 

در جذول زیر ( تریس)مشخصات فنی دستگاه روتاری وکیىم درام فیلتر شرکت صافی گستر پردیس 

 :آورده شذه است 

Model 
  Area   
(m2) 

Dimensions Power 
(kw) Dia Lengh Height 

TVDF-1240 .1.1 .011 .011 .011 .1 

TVDF-1265 .101 .011 .011 .011 .0 

TVDF-1290 01.1 .011 .011 .011 .. 

TVDF-1565 0111 ..11 0011 .011 .0 

TVDF-1510 11.1 ..11 0011 .011 00 

TVDF-1514 1101 ..11 0011 .011 0. 

TVDF-2065 11.1 0111 0011 0111 0. 

TVDF-2010 11.0 0111 0011 0111 10 

TVDF-2014 0101 0111 0011 0111 10 
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Primary Business Address 

Your Address Line 2 

Your Address Line 3 

Your Address Line 4 

Bus in ess  N ame  

Organization 

Phone: 555-555-5555 

Fax: 555-555-5555 

E-mail: someone@example.com 

طبقو -111پالک –خیابان شکرالو  –خیابان امیرآباد شمالی –تهران :آدرس 

3واحذ –سىم    

(تههر  ه  )مهنهسه هاهی   تها فههی    هه هتهر    ههر د  ه      

 38522888120: تلفي

  38528998522:فکس 

 ir.trace://http:ّتسایت 
  info@trace.ir:ایویل 

 
 
 
 

 شزکت تزاست
شزکت تزاست تا کادری جْاى ّ هتخصص ّ تاا ُاذب تاِاثاْد سایاساتان ُاای 
فیلتزاسیْى ّ تصفیَ آب ّ فاضالب ّ جایگشیٌی رّش ُای هاذرى ّ رفام هلاکال 

ّاحذُای صٌعتی در ایي سهیٌَ فعالیت خْد را آغاس ًوْدٍ ّ در هذت کْتاُی کاَ اس 
آغاس تَ کار آى هی گذرد هْفق تَ اًجام پزّژٍ ُای هختلفی در صاٌاایام دارّّیای  
پتزّشیوی   ًْشیذًی ّ غذایی  آرایلی ّ تِذاشتی  چسة ّ رسیاي ّ صاٌاایام 

هتخصصیي شزکت تزیس آهادگی هلاّرٍ ّ طزاحی ّ سااخات . فلشی گزدیذٍ است
سیستن ُای فیلتزاسیْى ّ تصفیَ آب ّ فاضالب ّ ضذ عفًْی کٌٌاذٍ را دارا های 

 .تاشٌذ
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