
 نحوه عمکرد 

باشد. نازل ساکشن )نازل مکندده  مدو د جامدد ر   ز رو             چرخه فعالیت فیلتر خودشوینده جهت تمیز کردن فیلتر مشابه جاروبرقی می  

کند تا تمیز کردن کل صفحه به خوبی  نجام شود. در حالت عاد ، آب و رد ورود  صفحه  سکرین به صورت چرخشی و مارپیچ تمیز می

 ینچ، ذر ت بزرگ که ممکن  ست موجب  ختالل در فرآیند بعد شوند  4/1هایی به قطر کند. روزنهشود،  ز فیلتر درشت عبور میفیلتر می

مانده در صدفحه  سدکرین، در نهایدت          یابد. مو د باقیکنند. سپس آب به د خل صفحه  سکرین رفته و به خروجی  نتقال می     ر  حذف می  

بار، یونیت کنترل با باز کردن دریچه زهکش، چرخده    5.0شوند. در صورت  فت فشار تا   در کل فیلتر میp∆باعث  یجاد  ختالف فشار )    

و ش بدر صدفحه      ند که بده و سدطه بد         ها  ساکشن به لوله کانکتور متصل  کند. نازلوشو ر  بر   تخلیه ذر ت به بیرون آغاز می      شست

کنندد. آب ر ندده شدده       گذ رند، به صورتی که ذر ت ر   ز طریق عبور ساکشن با سرعت زیاد  ز رو  صفحه حدذف مدی       سکرین تاثیر می  

شود. پیستون موجدب حرکدت پیوسدته در          ها در لوله کلکتور میآور  ذر ت گرد و غبار توسط چرخش نازل  توسط توربین موجب جمع   

شود و پیدستون    بند بسته می کند. دریچه آبثانیه تمیز می 05 لی  05شود و سطح صفحه  سکرین ر  در طول طول صفحه  سکرین می  

ها  گردد. شایان ذکر  ست  ین فرآیند توسط شیر سه طرفه به حالتج  به موقعیت  صلی خود بازگشته و بر   چرخه بعد  آماده می    

 باشد.غیرفعال، دستی و  توماتی  قابل تنظیم می

 مزایا

 قیمت و کیفیت رقابتی در مقایسه با نمونه های وارداتی 

 نصب در محل، گارانتی و خدمات پس از فروش 

 کاهش چشمگیر فضای اشغال شده توسط ایستگاه فیلتراسیون 

 افت فشار بسیار کم 

 کاهش چشمگیر زمان و آب مصرفی در شست وشوی معکوس 

 عدم نیاز به انرژی الکتریکی در مدل های هیدرولیکی 

 ( الی  05قابلیت ارائه درجه فیلتراسیون متغیر به درخواست مصرف کننده

 میکرون( 055

 عدم نیاز به اپراتور 

 تامین جریان دائمی آب در زمان انجام عملیات شست و شو  

 گروه تولیدی اصفهان پالست

 فیلتر اسکرین خود شوینده

www.looleh.co



 زمان

 بکواش 

درجه 

 فیلتراسیون

حداقل و حداکثر 

 فشار کارکرد

حداکثر ظرفیت 

 آبدهی

سطح 

 فیلتراسیون

قطر ورودی و 

 مدل خروجی

s Micron bar bar gpm /h3M 
2Cm 

2In mm in 

05-05 455 8 0 115 455 1055 055 455 1 IPH-100 

05-05 455 8 0 005 405 1055 055 405 0 IPH-120 

05-05 455 8 0 050 465 1055 055 405 6 IPH-160 

05-05 455 8 0 090 485 1055 055 055 8 IPH-180 

L3 L2 L1 

قطر ورودی و 

 مدل خروجی

mm in mm in mm in mm in 

0155 91.0 4955 01.8 955 00.1 455 1 IPH-100 

0155 91.0 4955 01.8 955 00.1 405 0 IPH-120 

0155 91.0 4955 01.8 955 00.1 405 6 IPH-160 

0155 91.0 4955 01.8 955 00.1 055 8 IPH-180 

 مشخصات فنی

 نحوه نصب
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