
برد موثر افزایش  براى  اتمیزاسیون  کننده هوا داراى مکانیزم   دستگاه خوشبو 
دستگاه و جلوگیرى از ایجاد حساسیت و مشکالت تنفسى

EA500 EA3000 Air freshenerEF4Facade cleaning system

مساحت پوشش دهى مترمکعب

مصرف انرژى وات

حجم مخزن اسانس سى سى

حداکثر زمان الزم دقیقه

نوع نمایشگر

برنامه پذیرى

فن پخش اسانس

وزن کیلوگرم

ابعاد سانتیمتر

امکانات

حجم فیلتر لیتر

نوع فیلتر

طول لنس متر

نوع/ جنس لنس

منبع تغذیه ولت/هرتز

بیشینه ارتفاع کارى متر

نوع شاسى

وزن کیلوگرم

ابعاد سانتیمتر

امکانات

5

ممبران (اسمز معکوس)/ رزین

6

رزوه - آلومینیوم

50-220

13

چرخ دار

15

43×43×100

پمپ 

500

4

200

5

Segment

-

-

4

30×28×11

5000

30

700

کمتر از 5 دقیقه

LCD

دارد

دارد

9

25×25×50

قابــل و  مــدرج  مخــزن  دیجیتــال-  پنــل  دور-  راه  از   کنتــرل 
شستشو- حافظه دائمى- دماسنج دیجیتال

دستگاه نماشوى 4 فیلتره
نما و  شیشه  شستشوى   براى 
و باالبر  داربست،  به  نیاز   بدون 

نردبان
 شستشو با آب کامال خالص بدون
رد هیچگونه  گذاشتن  جاى   بر 

سفید یا لکه

محصوالت تولیدى ابراهیم



SV1Svacuum/SV3Svacuum/SW20/15High pressure washer/

تعداد موتور

نوع پمپ / موتور

توان وات

منبع تغذیه ولت /هرتز

بیشینه قدرت مکش میلیمتر آب

بیشینه سرعت مکش مترمکعب در ساعت

ظرفیت مخزن لیتر

نوع فیلتر

طول کابل برق متر

امکانات

نوع موتور

نوع پمپ

توان کیلووات

منبع تغذیه ولت /هرتز

فشار بار

دبى لیتر در دقیقه

سیستم قطع کن

نوع نازل

طول شیلنگ فشار قوى متر

امکانات

الکتریکى

پالنجرى با سرسیلندر برنجى

5/5

50-400

200

15

باى پس

تیغه اى

20

تعداد موتور

نوع پمپ / موتور

توان وات

منبع تغذیه ولت /هرتز

بیشینه قدرت مکش میلیمتر آب

بیشینه سرعت مکش مترمکعب در ساعت

ظرفیت مخزن لیتر

نوع فیلتر

طول کابل برق متر

امکانات

3

سانتریفیوژال - کلکتورى

3900

50-220

2550

522

80

کیسه اى

10

1

سانتریفیوژال - کلکتورى

1400

50-220

2345

127

11

کاغذى/ کیسه اى

6

 شاسى فوالدى – مخزن استیل قابل جدا شدن – ترمز
چرخ- سبد تجهیزات جانبى

آب فیلتــر  کــن-  جمــع  شــیلنگ   قرقــره 
ورودى- شیر تنظیم فشار

 توربــو کلکتــور – محــل نگهــدارى تجهیــزات جانبــى
روى بدنه – کابل جمع کن

جاروبرقى هتلى با طراحى مدرن، مقاوم و کامال منسجم
مجهز به توربو کلکتور براى مکش مایعات

 جاروبرقى صنعتى تک فاز با مخزن 80 لیترى، طراحى کامال صنعتى و
سخت کار قابل ارائه در مدل هاى دو موتوره و سه موتوره

  واترجت صنعتى الکتریکى سه فاز با قابلیت پاشش آب تا  فشار
 200 بار
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