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 وکیوم پکیج

 معرفی:  .1
از چند اجکتور بخار و  وکیوم سیستم ترکیب سری

کندانسور است که به منظور ایجاد فشار خالء پایین 

از آنجایی که میزان تراکم در اجکتور   استفاده می شود.

، قرار (11:1 حداکثر ، 1111) تک مرحله ای پایین است

خال  دادن چندین اجکتور به همراه کندانسور می تواند

شدیدتری تولید کند. بنابراین کاربرد اصلی این تجهیز 

فشار پایینی است که به وسیله ی یک اجکتور   ایجاد خال

 اجکتوری پمپ دو بین کندانسور یک .قابل تامین نیست

محرک اجکتور اول تا جای  بخار  تا است قرار داده شده

  .شود متراکم ممکن

 : و مشتریان کاربردها .2
 ،چند مرحله ای میعان ، انجمادی کردن خشک ، تقطیر سایت های ، ها کن خشک ، اواپراتورها در خالء تولید برای ها وکیوم پکیج از

 .شود می استفاده غیره و گاز و بو کننده دفع سایت های

 ایجاد فشار خالء کندانسورها در نیروگاه ها 

 .راکتورهای شیمیایی که تحت خالء کار میکنند 

  تحت خالء در فرایندهای شیمیایی صنایع غذایی، دارویی، کشاورزی، نساجی، کاغذ و ...فرایند خشک کردن 

 کریستاله سازی در صنایع شیمیایی، غذایی و دارویی 

 فرایند بوزدایی در صنایع روغن های خوراکی 

 تقطیر وکیومی در تصویه روغن 

 فوالد با  کیفیت باال، صنایع تولید روغن و  جداسازی گاز و هواگیری از سیال در صنایع غذایی، کشش پالستیک، تولید

 ماءالشعیر

 از مزایای این تجهیز عبارت اند از:

 .اجزای متحرک ندارد 

 .هزینه نگه داری اندکی دارد 

 .با تمام انواع سیاالت قابل استفاده است 

 .عمر باالیی دارد 

 .عملکرد ایمن و قابل اطمینان دارد 

 .از مواد مختلف قابل تولید است 
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 انواع  .3
    1mbarوکیوم سیستم پنج مرحله ای به همراه کندانسورهای میکس برای 

         

        

 

 صفحه ای: کندانسورهای با ای مرحله 4 وکیوم سیستم

     

 

 : صفحه ای کندانسور وکیوم سیستم دو مرحله ای
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 جداول عمومی: .4
 سیستم ها:داده های مربوط به میزان ظرفیت و مصرف وکیوم 

 

 


