
 

 چربی گیر افیبرگالسکااتلوگ 

 
 

ABSAZE.COM ABSA
ZE



  :گروه صنعتی آب سازه جزا و متعلقات چربیگیر فایبرگالسا

 میلیمتر 5 سبد آشغالگیر مجزا با مش بندی -1

 دو سلول داخلی مجزا -2

 15یا  12پکینگ مدیای غشایی متراکم با گام  -3

 دریچه بازدید مجزا -4

 ونت خروجی جهت جلوگیری از انتشار بو -5

 Aکیفیت -ده الیه رزین فایبرگالس از جنس ارتو کره جنوبی -6

 دوالیه ژلکت درونی مخزن جهت ایجاد سطح تماس لغرنده و افزایش راندمان -7
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 :گروه صنعتی آب سازه مکانیسم عملکرد چربیگیر فایبرگالس ثقلی

شد. مکانیسم عملکرد دستگاه بر اساس بااین چربیگیر شامل یک مخزن، به ظرفیت تولید فاضالب روزانه رستوران می

ساعته طراحی شده است. این مخزن بصورت دفنی بوده و برای دسترسی و تمیزکاری، دارای دو دریچه  24زمان ماند 

شود. با ورود فاضالب از باشد. این مخزن توسط صفحات جداگر داخلی به دو مخزن تقسیم داخلی تقسیم میبازدید می

، مخزن پر شده و با افزایش فاضالب وروردی، توسط فضای خالی میان جداگر، قاضالب به قیمت قسمت باالی مخزن اول

ها و مواد سنگین فاضالب آشپزخانه، وارد سبد آشغالگیر شده و به علت سنگین بودن شود. آشغالدوم مخزن وارد می

علت سبک بودن و  نامحلول فاضالب بههای ابد. چربییو باال بودن دانسیته نسبت به آب، در کف مخزن تجمع می

نمایند. با دانسیته پایین، در باالی مخزن به دام افتاده و فیلم نازکی از چربی را در سطح باالیی مخزن اول ایجاد می

افزایش کارکرد دستگاه، ضخامت الیه چربی افزایش یافته که باید توسط اوپراتور جمع آوری و تمیز گردد. نیمه دوم 

شود. فاضالب ورودی در دهد که با افزایش دبی فاضالب ورودی، کم کم پر مییت نهایی مخزن را تشکیل میمخزن، ظرف

ساعته تامین خواهد شد. نیمه دوم مخزن  24ساعت از دستگاه خارج شده و زمان ماند  24در نهایت پس از  0:00لحظه 

باشد. انتخاب و طراحی ظرفیت ری یا چاه جذبی میدارای پساب زالل و شفاف بوده که قابل تخلیه به شبکه فاضالب شه

 باشد.چربیگیر بر اساس ظرفیت پرس غذای رستوران، می
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 :گروه صنعتی آب سازه اجـزاء چربـی گیر فـایبرگـالس

اصلی ترین آیتم در تولید چربی گیر فایبرگالس جنس نوع فایبرگالس مصرفی در بدنه دستگاه می باشد. بدین منظور 

ساله در این عرصه و ترکیب دانش و تجربه توانسته است دستگاهی با مقاومت  10این شرکت با مد نظر قراردادن تجربیات 

مورد استفاده ذیال ید. مشخصات رزین ها و مدیا و الیاف فایبرگالس کافی برای استفاده بصورت دفنی و اکسپوز تولید نما

( ساخته شده که مناسب مخازن نگهداری مواد شیمیایی و صنعتی NPGژلکت ایزوفتالیک نئوپنتیل )ارائه می گردد. 

و  درخشندگی طوالنی مدت و عدم اثرات شیمیایی و مقاوم در برابر خراشیدگی مشخصات اصلی پلی ژل، است. از

محتوای ژلکت مورد استفاده این شرکت مخلوطی از مواد ارتجاعی و انعطاف پذیر می باشد که در برابر شکنندگی و 

 .( مقاوم بوده و آسیب پذیر نخواهد بودUVاشعه ماوراءبنفش )

 روش تست واحد مقدار آزمایش

 Cps ISO2555 7700-+3050 درجه مقاومت ویسکوز

 پراکسید%1با دقیقه 13-+8 زمان ژل شدن

  درصد 32-+3 میزان مواد فرار

 جامد 213مشخصات پلی ژل 

 روش تست واحد مقدار آزمایش

 ISO0075 درجه سانتی گراد 120-+6 درجه حرارت خمش

 ISO3521 درصد 10.19-+0.5 حجم کشائی کل

 Mpa ISO0178 93-+%10 مقاومت در برابر خمش

 Mpa ISO0527 53-+%10 مقاومت کشائی

 KJ/m ISO8256 7-+%10 مقاومت ضربه ای

 Mpa ISO0178 3460-+%10 مدول االستیسیته
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 در محل کارخانهگروه صنعتی آب سازه نمونه ای از چربیگیرهای تولید شده 
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Contact Us 

 Address: 4th Floor, No4, Zafar Street, Shariati Street, TEHRAN, IRAN 

 Phone Number: 26410244,26410245 

 Email: info@absaze.com 

 Website: www.absaze.com ABSA
ZE


