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• معد��ت التدفق تصل إلى 28 جالون في 
الدقيقة (106 لتًرا في الدقيقة)

• امتداد 39 بوصة (1000 مم) أو 47 بوصة (1200 مم)
• محركات كهربائية بقوة ½ و¾ حصان

• الدقة في حدود.�3 من القراءة
• محرك كهربي أو هوائي

PLC إمكانيات واجهة •

 

• معد��ت التدفق تصل إلى 12 جالون في الدقيقة 
(45 لتًرا في الدقيقة)

• اللزوجة القصوى 100000 سنتي بويز (ميللبسكال
في الثانية)

• متوفر بمحركات كهربائية بقوة ¾ و1 و½1 حصان

• معد��ت التدفق تصل إلى 12 جالون في الدقيقة 
(45 لتًرا في الدقيقة)

• اللزوجة القصوى 100000 سنتي بويز 
(ميللبسكال في الثانية)  

• متوفر بمحركات كهربائية بقوة 2� 4� 5 حصان

• خفيفة الوزن وقابلة للحمل 
• مصممة للمضخات والخزانات
• مجموعة بطاريات قابلة للتغيير

• معد��ت التدفق تصل إلى 35 جالون في الدقيقة 
(132 لتًرا في الدقيقة)

• امتداد 39 بوصة (1000 مم) أو 47 بوصة (1200 مم)
• ��عة متغيرة بمقدار 110 فولط أو 230 فولط

SP-SANI-PRE-202204

تجويــف تقدمي | هوائي

أنظمة القياسطــارد مركزي | هوائيطــارد مركزي | كهربائي 

مضخة رافعةتجويــف تقدمي | كهربائي
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صحي | كرة توقيف
• متوفرة بمقاســات ½1 و2 و3 بوصة

• معد��ت التدفق تصل إلى 150 جالون في 
الدقيقة (568 لتًرا في الدقيقة)

• صمــام هــواء خاٍل من الزيت/غير ��صق

• متوفرة بمقاسات 1/2 بوصة و1 بوصة و½1 و3 بوصة
• معد��ت التدفق تصل إلى 234 جالون في الدقيقة 

(886 لتًرا في الدقيقة)
(CFR الفقرة 21 من) FDA مواد متوافقة مع معايير •

 

صحي | تحقق من الرفرف
• حد أق�� الحجم الصلب ½2 بوصة (5�63 مم)

SS316 / 32 Ra الطبقة النهائية للسطح •
• مضخة تدور بمقدار 360 درجة للتنظيف

مضخة دواجن | تحقق من الرفرف
• مثالية لنقل ا��كباد والرقاب والقلوب والحوص��ت

(CIP) تصميم التنظيف في المكان •
• صمام هواء خاٍل من الزيت/غير ��صق

• متوفرة بمقاســات ½1 و2 و3 بوصة
• معــد��ت التدفــق تصل إلى 150 جالون في 

الدقيقــة (568 لتًرا في الدقيقة)
• مضخــة تــدور بمقدار 360 درجة للتنظيف
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موافق لمعايير FDA | كرة توقيفمعتمدة وفًقا لمعايير 3A | كرة توقيف




