
 

 فلوئید پاور یرانایدرولیک ه وزشمآ رکزم
  )مجله تخصصی هیدرولیک صنعتی (

  

  
   خود را با شما به اشتراک میگذاریم  هیدرولیکما تجربیات و دانش

   فالشینگیونیت
   پروژه انجام فالشینگنمونه 

  
 شرکت بنیان تدبیر پارس

   
  مهندس امیر هوشنگ وهابزاده :تهیه و تنظیم 

  94اردیبهشت 
  )کلیه حقوق این اثر برای مولف و شرکت بنیان تدبیر پارس محفوظ میباشد(

  یک مجاز میباشد هیدرول و کاربراناستفاده آموزشی از این اثر برای مدرسین
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   فالشینگ تیونی
  هیتـر،   شـیرهای کنترلـی،    پمـپ، الکتروموتـور،   مخزن،   شامل   ان تدبیر پارس  شرکت بنی   فالشینگ یونیت

  .میباشد  میکرون5 و 10 ، 25 هایسایزدر  فیلتر ترموکوپل، گیج و ترانزمیتر فشار و
  

  
   یونیت فالشینگ سیستم هیدرولیک

  
پ و در نتیجه دبی خروجـی آن را میتـوان      در این یونیت با استفاده از اینورتر فرکانس سرعت دوران پم          

دبی روغن باید به نحوی تنظیم شود کـه جریـان در مـسیر لولـه هـا و شـلنگها بـه حالـت            . تنظیم نمود 
 همچنین بـا تغییـر جهـت جریـان در زمانهـای             .توربوالنت در آمده و ذرات آالینده از مسیر جدا شوند         

  .ر و بیشتر انجام میشودمشخص و کاهش و افزایش دبی خروج ذرات آالینده بهت
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   فالشینگ سیستم هیدرولیکتابلوی کنترل یونیت 
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  مدار یونیت فالشینگ 

  
   مدار یونیت فالشینگ 
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   : شرکت بنیان تدبیر پارسویژگیهای اصلی یونیت فالشینگ
  
  mesh 25 micron ، mesh 10 micron ، mesh 5 micron: انواع فیلترهای مجهز به  -
  پیچیتعویض به دو نوع فیلتر کارتریجی و قابل مجهز  -
   رکانسیامکان تغییر دبی توسط مبدل ف -
  )تنظیم زمان هر نیم ساعت ( امکان تغییر جهت عبور سیال با تایمر  -
   )1min یک بار به مدت 10minتنظیم زمان هر ( امکان تغییر دبی لحظه ای در هنگام فالشینگ  -
  مجهز به پمپ انتقال روغن جهت پر و خالی کردن مخزن -
  جهت کاهش ویسکوزیته سیال 2Kwمجهز به هیتر  -
  نمایشگر فشارترانزمیتر و مجهز به  -
  دیجیتال و آنالوگ دمابه ترموکوپل و نمایشگر مجهز  -
  به تایمر نشان دهنده زمان کل فالشینگمجهز  -
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  1394 فروردین –شرکت بنیان تدبیر پارس فالشینگ پروژه انجام نمونه 
  DN15و  DN25 ، DN20خطوط لوله و شلنگ با سایزهای فالشینگ 

  

  
  

  
   در حال انجام فالشینگهیدرولیک سیستم نمونه 
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بنیان تدبیر پارس
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کارکرد روغن
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فاقد ارزیابی

فاقد ارزیابي

کد رھگیری :گزارش آزمایش تعیین سطح آلودگی روغن / سوخت

اطالعات ارائھ شده از جانب مشتری

: نام مشتری

: کددستگاه

: تاریخ نمونھ گیری

اطالعات روغن

: نام روغن
: نوع روغن
: سرریز روغن
: سازنده روغن
: حجم روغن

اطالعات دستگاه

: قسمت نمونھ گیری
: نوع دستگاه
: مدل دستگاه
: سازنده دستگاه
: کارکرد دستگاه
محل کار

: سطح تمیزی

NAS ISO

اندازه ذرات
(یک میلی لیتر)
تعداد ذرات در

(میکرون) کد تمیزی (یک میلی لیتر)
تعداد ذرات در کد تمیزی تعداد ذرات در

(یک میلی لیتر) کد تمیزی

تاریخ انجام
آزمایش
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  تیم مهندسی شرکت بنیان تدبیر پارس 
   پاسخگوی سئواالت فنی شما جهت طراحی و ساخت انواع سیستمهای هیدرولیک میباشد

  
  
  
  
  
  
  

 info@btpco.com: ایمیل   88407275: فکس  88452586 - 88452587: تلفن 

  

  
  

 
  


