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ویحارطيارب1377لاسردیناخابابنمهبتیریدماب)صاخیماهس(لدبمزیرهبیتعنصيدیلوتتکرش

1383لاسردودیدرگسیساتتاینبلوهباشونهویمبآظیلغتبرشدیلوتطختالآنیشاموتازیهجتتخاس

پمپونومدیلوتهبعورشیلبقياهتیلاعفهنیمزربهوالعلدبمزیرهبیتعنصيدیلوتتکرشدیدجماناب

هبناملآSCHENCKهنومن،ياهحفصروگلیزیکياهرتلیفدیلوتنینچمهوییاپوراياههنومنکبسهب

تخاسKHSياهرتلیفيهنومنرتلیفلدنکتروصهباپورازوربودیدجياهرتلیفتخاسولباترپوتباثتروص

قیوشتوتدعاسمابهنیمزنیاردودومن...وهویمبآوریعشلاءامنویسارتلیفياربFILTROXتکرشوناملآ

عوننیادیلوتناکماابریخانایلاسیطردوهدمآربراکنیاهدهعزاموبوزرمنیاقفوموزوسلدناریدمونازیزع

.تساهدناسررفصهبیجراخياهروشکزاارهاگتسدنیاتادراوآلمعرتلیف

 یهورگ طسوت هک دشاب یمناریا ییاذغ عیانص نازاس نیشام ییامرفراک یفنص نمجنا وضع تکرش نیا

 ناگدننکدیلوت و نارگتعنص ياه يدنمناوت ءاقترا و يداصتقا تیعضو دوبهب روظنم هب یتعنص هتشر نیا ناتوسکشیپ زا

.تسا هدش لیکشت تعنص نیا لیصا

همدقم

1



يروآون

وهویمبآدیلوتهخاشردییاذغعیانصتالآنیشامتعنصینونکطیارشهزورما

نیازا،درادتعنصنیاياههاگتسدردنوزفازورتالوحتورییغتهبزاینریعشلاءام

کیزاارلاریپساهزیروتساپلنوتهاگتسد،يروآونوراکتبااباتمیدشنآربامور

هدشداجیايروآونومیزاسبارنآزاياهنومنوهدناسریلمعیحرطهبرسردهدیا

.میناسربتبثهب1394لاسردروشکتاعارتخاتبثنامزاسردار

دوجوهبتالضعمنیرتگرزبزایکییندیماشآتالوصحمدیلوتياههناخراکرد

ياضفالمعودشابیممیدقحرطهزیروتساپياهلنوتدایزرایسبيریگیاجهدمآ

.دشابیمهدافتسالباقریغهزیروتساپياهلنوتيالاب

،هویمبآ،ریعشلاّام،هباشونعاوناندرکهزیروتساپياربلاریپساهزیروتساپلنوت

.دوشیمهدافتساهشیش،تپ،يزلفیطوقياهيدنبهتسبردیگنرفهجوگبر

لاغشا،قرب،بآ،راخبمکفرصم،يژرناتفایزابهزیروتساپلنوتعوننیاتیزم

هناخراکدیفمياضفلاغشازانلاسردعافتراياضفزاهدافتساابمکياضف

.تساهدشيریگولج

2



تالوصحم



م
ح

الوص
ت

KHS-Schenck-FILTROXهنومنرتلیفلدنک•
يا هحفص (Kieselguhr)روکلیزگياهرتلیف•
ناملآFAMIX هنومندرسبآروتیرايد•
اپورا هنومنظیلغ تبرشروتیرا يد•
)مرگبآ(روتیرايد•
ایناپساINOXPAهنومنیناملآروتاتسا وروتورابپمپونوم•
رزیانژومهياه پمپ•
ژویفیرتناسياه پمپ•
ریاوناکورکسا•
لاریپساهزیروتساپلنوت•
ریشلااميارب شوج/یفاص/لوپریو/تخپ نزاخم•
 هناخ تبرشياربهریخذ/هلومرف/تخپ نزاخم•
کیتاموتا ویتسدCIPياه متسیس•
یهاگشیامزآياهرسکیم•
يروآ لمعرسکیم•
رزیانژومهياهرسکیم•
نغوريا هلحرم هسرتلیف•
یمگارفایدلیتسا مامتپمپگنیزود•
يا هحفصیترارحياه لدبم•
لبود وکتیفاصرتلیف•
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ياه هژورپ زا یخرب
هدش ماجنا



12.000L/h رتلیف لدنک : )گربنفوه( ایرآهژناد•

18.000L/h رتلیف لدنک : )وج وج(راوگ نارهت•

15.000L/h رتلیف لدنک :لسع نیریش تکرش•

10.000L/h رتلیف لدنک:نهیمادناپ تکرش•

15.000L/h رتلیف لدنکهاگتسدود- لدنک رتلیفهاگتسد4 :هیموراسیدکاپ• ،

12.000L/hرتلیف لدنک 10.000 L/h

15.000L/h رتلیف لدنک : هراتسشونهب دحاو•

40.000L/h رتلیف لدنک :ناراسچگشونهب دحاو•

35.000L/h رتلیف لدنک :ناوریششونهب دحاو•

220.000L/h رتیف لدنک :گنرهوکشونهب دحاو•

15.000L/h رتلیف لدنک :رهشمرخشونهب دحاو•

هویمبآهرتناسنک طخ رد35.000L/hرتلیف لدنک : )دنرم(هنادکت•

 ههد ود یط ار ریز تاجناخراک اب يراکمه راختفا تکرش نیا
.تسا هتشاد ار هویمبآ و ریعشلاءام نویسارتلیف هنیمز رد ریخا

خرب
اه هژورپ زا ی

نا ي
 ماج

هدش
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خرب
اه هژورپ زا ی

نا ي
 ماج

هدش

نونکات1380 لاس زا15.000L/hيا هحفص رتلیفهاگتسد4: )دنرم(هنادکت•

10.000L/h رتلیف لدنک : نامرک مزمز•

24.000L/h رتلیف لدنک :ناجیابرذآ مزمز•

5.000L/h رتلیف لدنک : )راسهوک،جرک(نابکاپ•

10.000L/h رتلیف لدنک: بانزوتکورف•

15.000L/hرتلیف لدنک : )سیلاع( ناشونهمشچ•

20.000L/h رتلیف لدنک : )سیلاع( ناشونهمشچ•

10.000L/h رتلیف لدنک :ناگرگ تلاماترآ تکرش•

10.000L/h رتلیف لدنک : )هیمورا(ناجیابرذآ درف•

5.000L/h و10.000L/h رتلیف لدنکهاگتسد ود : )لیبدرا( شون مینست•

15.000L/h رتلیف لدنک : رهباسولیک تکرش•

تلام هراصع تهج5.000L/hرتلیف لدنک :ناگرگ ارحصهوکلین•

4.000L/h رتلیف لدنک :دولانیب•

4.000L/h رتلیف لدنک :کمدنگ جامکیتعنص نان تکرش•

4.000L/h رتلیف لدنک :نورزاکزبس رهشناروآ ماک•

5



9

 هرتناسنک لاقتنا تهج شک ظیلغپمپونومهدننک دیلوت تکرش نیا انمض
 هنومن یتادراو روتاتسا روتور اب تعاسرد نت25 ات مرگولیک800 تیفرظ زا
.دشاب یم ییاپورا رترب

 هنومن وهدوب اه رلیوبمرگ بآ روتیرا يدياه هاگتسد هدنزاس تکرش نیا
 هنومن نیا .تسا راک لاح رد لاس15 یط زا ناریا شونهب1 دحاو رد نآ
.دیامنیم ییادزنژیسکاهجرد100 بآ و0/5 راشف اب
 هعومجم رد ناریا لک رد تکرش نیا تخاس ظیلغ تبرش ياه روتیرا يد
 )هواس چیا نس( درف یلاع•: تاجناخراک ياه

 دنرم هنادکت•
 )هردمرگ( نیجو•
 نارهت سراپوکوش•
 )دهشم( ناریا دهش•
 نارهت )تارف( نیشون•
 )هیمورا (كات بیس•
 )هیمورا( یلداش•
 )مق( ماف نیریش•
 )مق(یخیرم•
)هیمورا( سیدکاپ•
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خرب
اه هژورپ زا ی

نا ي
 ماج

هدش



ام تیلاعف هزوح

میتزايریگهرهبوربتعمياهدرادناتساهئاراابلدبمزیرهبتکرش

هلاس20هبرجتزاهدافتساابنینچمهوایندزوريژولونکتوبرجم

هتسناوتراختفاابیندیماشآییاذغعیانصيزاسنیشامتعنصرددوخ

دریگرارقناریاربتعمتاجناخراکرتشیبیلصاناگدننکنیماتتسیلرد

تعنصنیاتازیهجتوتالآنیشامهدمعناگدننکنیماتزایکیو

.دوررامشهبگرزبياهتکرشيارب
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Certificates
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رترب نایرتشم2



Behriz Mobadel
I n d u s t r i a l  M a n u f a c t u r i n g  C o .

7كالپ-راهبلگ نابایخ-نازورف نابایخ-یبونج يروانف نابایخ-دنرپ یتعنص كرهش: سردآ
-56417491021: نفلت
-56417490021: سکف

Info@behrizmobadel.ir: لیمیا
behrizmobadel.ir: تیاس بو
Behriz.mobadel:مارگاتسنیا


