
 

 

 لة نفخ القناني, خط الفمترة، خط التعبئة، خط الطباعة والتغميف(خط تعبئة ماء يتضمن )آ
 لخط اإلنتاج المدروس عامةمواصفات 

 اىْظريت اىطبقت اإلّخبخيت

 % ٍِ اىْظريت75اىطبقت اإلّخبخيت اىفؼييت اىَخىسطت 

 ببىسبػت ٍو 500ػبىة  3600

 ٍو ببىسبػت1500ػبىة  1400

 قٍٜبء ّ ّ٘ع اىَبدح

 ّ٘ػٞخ اىزؼجئخ
 

 ىٞزش 2ثذ ٍزؼذد ا١ؽغبً ؽزٚ اىـ قْبّٜ  ؽغٌ اىزؼجئخ

 ثالعزٞنٜ اىغطبء

 ؽغت اىطيت ىٞجو

 45kw االعزطبػخ اىنٖشثبئٞخ ىيَؼبىغخ ٗاىزؼجئخ ٗاىزغيٞف

 kw 95 االعزطبػخ اىنٖشثبئٞخ ىيْفخ

 



 

 

 
 مكونات ومواصفات خط النفخ  -أوال

 التالية: ممحقاتلة النفخ الرئيسية واليتكون خط نفخ عبوات البت من آ
 ضاغط هواء ضغط منخفض  -    ضاغط هواء ضغط عالي مع خزان -
 قالب -    مبرد -      مجفف هواء ضغط عالي مع فمتر -
 فجوات( 4آلة نفخ عبوات البت األوتوماتيكية ) -1
 
 
 
 
 
 
 
 

 ميزات آلة النفخ 
 لجودة، كمفة انتاج منخفضةخرج مستقر وعالي ا ،سهولة التشغيل والتدريب -

 عناصر عالية الجودة، آمان وموثوقية في العمل، عدم وجود تشوه وتموث لعنق العبوة -

مكانية ضبط توضع كل سخان بشكل مستقل -  دقة تحكم في حرارة السخانات، وا 

 انخفاض نسبة التآكل واإلهتراء في العناصر المتحركة وانخفاض الضجيج -

 ثانية. 0.01دقة تحكم زمني تصل إلى  -   لتسخينأقنية تبريد خاصة في وحدة ا -

 ذواكر تخزينية 10 -   سكة انزالق عالية الجودة -

 عبوة في الساعة 3500فجوات ذات اإلنتاجية  4لمواصفات الفنية لآللة ا
 CPJ-4 اىَىديو 

 مواصفات العبوة

 4 ػذد اىفدىاث

 ٍو 1500 –ٍو  350  حدٌ اىؼبىة

 ىيخر 0.5ػبىة/سبػت    ىـ   3500 اىفؼييتاالّخبخيت 

 ىيخر 1ػبىة/سبػت      ىـ   4000

 ىيخر 1.5ػبىة/سبػت   ىـ   3200

 ٌٍ 220 – 50 طىه اىبريفىرً

 ٌٍ 360 االرحفبع األػظَي ىيؼبىة

 ٌٍ 15 – 30 اىقطر اىذاخيي ىيبريفىرً

 ٌٍ 105 قطر اىؼبىة

 استهالك الهواء
 ببر 40-35 ضغظ اىْفخ األػظَي

 ٍخر ٍنؼب/دقيقت 4.8 اسخهالك هىاء اىْفخٍؼذه 

 ببر 10-8 اىضغظ اىؼبٍو ىآلىت

 ٍخر ٍنؼب/دقيقت 2.53 ٍؼذه اسخهالك هىاء اىؼَو

 مييىاث 47 االسخطبػت الطاقة الكهربائية



 

 

 هرحس/ ثالثي اىطىر 50فىىج /   380 – 220 اىدهذ / اىخردد

 
 ائية والهوائية في آلة النفخمصدر القطع الكهرب -

 Germany Siemens التحكم 

PLC Germany Siemens 

 Germany Siemens التحكم بالتردد

 Taiwan Miadman محدد مغناطيسي

 Germany Sick محدد كهرضوئي

 أفضل ماركة صينية China اللمبات 

 أفضل ماركة صينية China كرت منظم الفولت ومنظم الفولت 

 أفضل ماركة صينية China متجانسفرامل 

 أفضل ماركة صينية A.C Chinaكونتكتور 

 Germany Omron ريليه

 --- Tailand وحدة تغذية التيار المباشر 

 Germany/Japan Festo/SMC صمام المط المغناطيسي

 Germany/Japan Festo/SMC صمام النفخ المغناطيسي

 Germany/Japan Festo/SMC صمام الحركة المغناطيسي

 Germany/Japan Festo/SMC صمام ضغط الهواء العالي

 Germany/Japan Festo/SMC صمام اإلغالق المغناطيسي

 Germany/Japan Festo/SMC اسطوانة اإلغالق

 Germany/Japan Festo/SMC اسطوانة المط

 Germany/Japan Festo/SMC أسطوانة الحركة

 Germany/Japan Festo/SMC أسطوانة الختم
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 :مواصفات الضاغط عالي الضغط -2
 CMM-2.4/30H-2موديل  الواحدة المواصفات

m تدفق الهواء
3
/min 2.4 

 Bar 30 ضغطال

 r/min 730 السرعة
 Kg 1250 الوزن

 Kw 2*15 استطاعة المحرك
 mm 2000*1750*1740 (L*W*H)أبعاد الضاغط 

m سعة خزان الهواء
3 

0.13 

 
 :مواصفات الضاغط منخفض الضغط -3

 09CWJ1110موديل  الواحدة المواصفات
m تدفق الهواء

3
/min 1.6 

 Bar 10 ضغطال

 r/min 820 السرعة

 Kg 640 الوزن

 Kw 11 استطاعة المحرك
 mm 1900*1000*1700 (L*W*H)أبعاد الضاغط 

m سعة خزان الهواء
3 

0.33 

 
 



 

 

 :المجفف -4
 3.0/30Hموديل  الواحدة المواصفات

m اىغؼخ
3
/min 3 

 Bar 30 ؼغؾاى

 Cº 80 دسعخ ؽشاسح اىذخ٘ه

 Kg 150 اى٘صُ

 Hp 1 اعزطبػخ اىَؾشك

 mm 1200*700*1250 (L*W*H) أثؼبد اىَغفف

 :الفالتر -5
 3.0/30Hموديل   الواحدة المواصفات

m اىغؼخ
3
/min 3 

 Bar 30 ؼغؾاى

 Cº 80 دسعخ ؽشاسح اىذخ٘ه

 Kg 21 اى٘صُ

 mm 750x350x350 (L*W*H)أثؼبد اىفيزش 

 خزان الضغط العالي: -6
 0.6M3/3.0موديل  الواحدة المواصفات

Mpa اىغؼخ m
3

 0.6 

 Bar 30 ؼغؾاى

 mm 80 اىقطش اىذاخيٜ

 Kg 400 اى٘صُ

 mm 1200x1100x700 أثؼبد اىخضاُ

 :المبرد -7
 XC-03ACI اىَ٘دٝو

 kcal/hr 6800 اىقذسح اىزجشٝذٝخ

 3Ф380V 50Hz اىَظذس اىنٖشثبئٜ

 Air-closed vorticity ّ٘ع اىؼبغؾ

 2.5kw / 3hp اعزطبػخ اىخشط ىيؼبغؾ

 R22 ّ٘ع ٗعٞؾ اىزجشٝذ

 inch 1 طش ٍذخو ٍٗخشط اىؼبغؾق

kg/cm 3.5 ػغؾ اىَبء
2

 

 L/min 90 ٍؼذه رذفق ٍبء اىزجشٝذ

 L 53 عؼخ اىخضاُ

 kw 0.37 اعزطبػخ اىَؼخخ

 0.25kw اعزطبػخ ٍشاٗػ اىزجشٝذ

 L/min 90 رذفق اىَؼخخ

 1030x680x1270mm أثؼبد اىؼبغؾ

 kg 180 ٗصُ اىؼبغؾ

 

 



 

 

 معالجة الماءنظام مكونات ومواصفات  -ثانيا

 
 ٍضخت اىَبء -1

 CHL8-3موديل  الواحدة المواصفات

 L/hr 5000 اىغؼخ

 3Ф380V 50Hz - اىَظذس اىنٖشثبئٜ

 kw 0.75 االعزطبػخ 

 SS304 -- اىَبدح

 

 فيخر اىرٍو -2
 SYS-5 موديل  الواحدة المواصفات

 L/hr 5000 اىغؼخ

 mm 2300 االسرفبع

 mm 600 اىقطش 

 SS304 -- اىَبدح

 سٍو صعبعٜ )م٘اسرض( -- ٗعٞؾ اىفيزش 

m ؽغٌ اىفيزشح 
3
/hr 5 

 

 فيخر اىنربىُ -3

 GHT-5 موديل  الواحدة المواصفات

 L/hr 4000 السعة

 mm 2300 االرتفاع
 mm 600 القطر 

 SS304 -- المادة
 كربون نشط -- وسيط الفمتر 

 m3/hr 4 حجم الفمترة 

 



 

 

 اىفيخر اىْبػٌ )اىذقيق( -4

 JML-5 موديل  الواحدة المواصفات

 L/hr 5000 السعة

 mm 1000 االرتفاع
 mm 400 القطر 

 SS304 -- المادة
 فيمم بولي بروبولين -- وسيط الفمتر 

 m3/hr 5 حجم الفمترة 

 
 CL-3أو  RO)خهبز اىخْبضح اىؼنسي(  فيخر األىيبف اىَدىف -5

ْٞوخ ٍوِ أعوو فظوو اىَو٘اد ىٜ اىزقغشوبء فظوو ػوبٝؾزو٘ٛ ػيوٚ بىفيزشح اىذقخ ث فبئق  Oitaئُ عٖبص

اىْزشّٗٞخ، ٗثبىزبىٜ فاُ ٍ٘اد اىَفٞذح رفظو، ٕٗ٘ عبص ٝؼَو ػيٚ اىزخيض ٍوِ اىَو٘اد اىغشٗاّٞوخ ٗاىجنزشٝوب 

 ٗاىجشٗرِٞ ٗاىج٘ىَٞٞشاد اىؼؼ٘ٝخ. ٕٗ٘ ٍغٖض ىيؼَو ثَجذأ اىزْبفز )اىزْبػؼ(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وبرج اىَسج زوُوٍؼقٌ األ -6

 ٍِ اىجنزشٝب خاله صبّٞخ أٗ صبّٞزِٞ. %99.9-%99ح ٝقزو ػبد ٍؼقٌ ػبىٜ اىفؼبىٞخ،

 ٝؾزبط ئىٚ اعزخذاً ٗعٞيخ خيؾ اىَبء ثبىٖ٘اء ىنٜ َٝضط

 ا١ٗصُٗ اىَْزظ ٍِ ٍ٘ىذ ا١ٗصُٗ ٍغ اىَبء ثفؼبىٞخ ػبىٞخ.

 ٍٞنشُٗ، 0.2ٗٝؾز٘ٛ ػيٚ فيزش ىيجنزشٝب راد اىؾغٌ  

 ٗىٞظ ىٔ أصبس عبّجٞخ ثغجت ا١ٗصُٗ.

 JML-5 موديل  الواحدة وزونمولد األ  مواصفات

 Ton/hr 3 القدرة عمى التعقيم 

 mm 4000 االرتفاع
 mm 500 القطر 
 SS304 -- برج المزج مادة

 gram/hr 15 استطاعة مولد األوزون

 

 



 

 

 (3mm)سَبمت اىَؼبىح  يِ اىَبء خساُ حخس -7

 
 

 SIS-5 الموديل

 SS304 المادة

 3mm السماكة

 

 

 

 

 

 ٍبثأّببيب ووصالث وصَب -8

 
 ٍنىّبث خظ اىخؼبئت واىطببػت واىخغييف -ثبىثب  

 ىت اىغسيو واىخؼبئت واىخغطيتآ -1

 



 

 

ٟالد غغووووٞو اىؼجوووو٘اد ٗرؼجئووووخ اىَووووبء ٗرغطٞووووخ اىؼجوووو٘اد فووووٜ  ىووووخ ٍزنبٍيووووخ  CGFرغووووزؼَو عيغوووويخ 

ب ثَشاؽيٖووووب ٞووووٗاؽووووذح ىزؼجئووووخ اىَٞووووبٓ اىَؼذّٞووووخ ٗاىَٞووووبٓ اىظووووبفٞخ ٗاىَشووووشٗثبد اىغٞووووش غبصٝووووخ أرٍ٘برٞن

غغوووٞو، رؼجئوووخ، رغطٞوووخ(. ٕٗوووٜ راد ٍ٘اطوووفبد ػبىٞوووخ ؽٞوووش رغوووزخذً ٍنّ٘وووبد راد ّ٘ػٞوووخ اىوووضالس )

 Siemens, Mitsubishi, Omron, Schneider, Airtac,……etc    ػبىٞخ ٍضو:

موووو ا١عوووضاء اىَؼذّٞوووخ اىزوووٜ رالٍوووظ اىغوووبئو ٍظوووْ٘ػخ ٍوووِ فووو٘الر غٞوووش قبثوووو ىيظوووذأ ػوووبىٜ اىغووو٘دح. 

ٞوووش أّووؤ ئرا ىوووٌ ر٘عوووذ اىؼجووو٘ح، فاّووؤ ال ٝ٘عوووذ رؼجئوووخ ػيوووٚ ؽغبعوووبد مٖشٗػووو٘ئٞخ، ثؾاٟىوووخ رؾزووو٘ٛ ٗ

ٍٞوووضاد مضٞوووشح، ٍْٖوووب أّٖوووب ػبىٞوووخ ا١رَزوووخ ٗعوووٖيخ اىزشوووغٞو ٍٗقبٍٗوووخ ىيخوووذػ ٗػبىٞوووخ ى٠ىوووخ ٗال رغطٞوووخ. 

 .ع٘دح اىؼَو فٖٞب ٝؾقق اىَؼبٝٞش اىذٗىٞخٗ االعزقشاس ٍٗؼذه ٍْخفغ ىيفشو ..... اىخ.

 رزنُ٘ ا١ىخ ٍِ اىَنّ٘بد اىزبىٞخ:

 .ٍبء اىفشص ٗؽ٘ع اىَبء قشصالقؾ اىشطف ٗف: ٕٗ٘ ػجبسح ػِ قشص ٍظبً اىشطّ -1
 ّظبً اىزؼجئخ: ٝزأىف ٍِ خضاُ اىغبئو، طَبٍبد اىزؼجئخ، ؽيقبد اىزؾنٌ، ٍنبثظ اىشفغ. -2
 ّظبً اىزغطٞخ: سؤٗط اىزغطٞخ اىذٗاسح، ٍخضُ ا١غطٞخ، ٍغشٙ ا١غطٞخ اىَيقَخ. -3
 َغْْبد. ٍؾشك سئٞغٜ، طْٞٞخ ٍغْْخ.أّظَخ اىقٞبدح: قٞبدح اى -4
 اّظَخ اىزغزٝخ: قشع دىٞيٜ ىزؾذٝذ اىَغبس، ٍغِْ ّغَٜ، عالعو رؾ٘ٝيٞخ. -5
ّظووووبً اىووووزؾنٌ اىنٖشثووووبئٜ: ػووووجؾ اىغووووشػخ ثَؾ٘ىووووخ رشددٝووووخ )اّفشرووووش(، مٍ٘جٞوووو٘رش طووووْبػٜ  -6

PLC.شبشخ رشغٞو ثبىيَظ ، 
ضُٗ اىزغزٝوووخ ٗاىغوووٞش اىْبقوووو ٝوووزٌ رغزٝوووخ اىؼجووو٘اد ٍوووِ عالعوووو اىغوووٞش اىْبقوووو ئىوووٚ اٟىوووخ ػوووِ ؽشٝوووق ؽيووو

. رقوووً٘ ٍالقوووؾ اىؼجووو٘اد اىَشمجوووخ ػيوووٚ َٕٗوووب ٍغٖوووضاُ ثغٖوووبص ؽَبٝوووخ ٍوووِ اّؾشوووبس اىؼجووو٘اد اىٖووو٘ائٜ

ىقغووووٌ اىشووووطف ثاٍغووووبك فٕ٘ووووبد اىؼجوووو٘اد، صووووٌ رقووووً٘ ( SS304)اىَظووووْ٘ػخ ٍووووِ  اىظووووْٞٞخ اىووووذٗاسح

اىؼجووو٘ح دسعوووخ ػيوووٚ ؽووو٘ه اىَغوووشٙ اىوووذىٞيٜ ثؾٞوووش رظوووجؼ فٕ٘وووخ  181ثغؼوووو اىؼجووو٘ح ّوووذٗس ثضاٗٝوووخ 

فووووٜ اىَْطقووووخ اىَخظظووووخ ٍووووِ قغووووٌ اىشووووطف ٝووووزٌ ػووووخ ٍووووبء اىشووووطف ٍووووِ فٕ٘ووووبد  ّؾوووو٘ ا١عووووفو.

ٍخظظووووخ ىغغووووٞو اىغووووذساُ اىذاخيٞووووخ ىيؼجوووو٘ح. ثؼووووذ اىشووووطف ٗاىزظووووفٞخ، رووووذٗس اىَالقووووؾ ٍووووشح صبّٞووووخ 

 دسعخ ػيٚ ؽ٘ه اىَغشٙ اىذىٞيٜ ثؾٞش رؼ٘د فٕ٘خ اىؼج٘ح ئىٚ ا١ػيٚ. 181ثضاٗٝخ 

ٍووِ فغوووٌ اىغغووٞو ػجووش ٍغووِْ ّغَووٜ ىٞوووزٌ رغووزٝزٖب ئىووٚ قغووٌ اىزؼجئووخ. ثؼوووذ ٝووزٌ رغوويٌٞ اىؼجوو٘اد اىْظٞفووخ 

اىووووذخ٘ه ئىووووٚ قغووووٌ اىزؼجئووووخ، ٝووووزٌ رضجٞووووذ اىؼجوووو٘اد ث٘اعووووطخ طووووفبئؼ اىؾَووووو اىذاػَووووخ ىفٕ٘ووووخ اىؼجوووو٘ح، 

ٗاىزووٜ ٝووزٌ رشووغٞيٖب ػجووش  ىٞووخ ّبقووو اىؼجوو٘اد ثؾٞووش ٝووزٌ سفووغ اىؼجوو٘اد ى.ىزقووبء ثظووَبٍبد اىزؼجئووخ. ٝووزٌ 

جوووش ؽغبعوووبد ٗعووو٘د اىؼجووو٘ح )ٝفوووزؼ اىظوووَبً ثَغوووشد اىزقوووبء اىؼجووو٘ح ثووؤ( ٗروووزٌ فوووزؼ طوووَبٍبد اىزؼجئوووخ ػ

ثؼوووذ اّزٖوووبء ػَيٞوووخ اىزؼجئوووخ ٝوووزٌ ئغوووالة اىظوووَبٍبد ػجوووش  ىٞوووخ ئغوووالة طوووَبٍبد اىؼوووخ  ػَيٞوووخ اىزؼجئوووخ.

رووْخفغ  ىٞووبد ؽَووو اىؼجوو٘اد ث٘اعووطخ مبٍووبد ئىووٚ اىَ٘قووغ اىَطيووو٘ة  ثؾٞووش رنزَووو ػَيٞووخ اىزشووغٞو.

د اىزؼجئوووخ، ٗػْوووذٕب ٝوووزٌ ّقوووو اىؼجووو٘اد ئىوووٚ قغوووٌ اىزغطٞوووخ ػوووِ ؽشٝوووق الّفظوووبه اىؼجووو٘اد ػوووِ طوووَبٍب

ٍغووووِْ ّغَووووٜ ؽبٍووووو ىيؼجوووو٘اد ٍووووِ اىؼْووووق. رقووووً٘ اىشووووفشاد اىَبّؼووووخ ىيووووذٗساُ ػْووووذ سؤٗط اىزغطٞووووخ 

ٗىزضجٞووووذ اىفٕ٘ووووخ ئىووووٚ ا١ػيووووٚ. رقووووً٘ سؤٗط اىزغطٞووووخ ثاٍغووووبك ػْووووق اىؼجوووو٘ح ىَْؼٖووووب ٍووووِ اىووووذٗساُ 

طٞووووخ ثبىنبٍووووو )اىزقووووبؽ اىغطووووبء، ٗػووووغ اىغطووووبء، اىجووووشً، اىووووذٗاسح )اىجشاٍووووخ( ثبىووووذٗساُ ثاّٖووووبء اىزغ

االّفظوووبه ػوووِ اىؼجووو٘ح ث٘اعوووطخ مبٍوووبد(. ٝقوووً٘ ٍغوووِْ اىزغووويٌٞ اىْغَوووٜ ثزغووويٌٞ اىؼجووو٘اد اىْٖبئٞوووخ ئىوووٚ 

 عٞش اىزغيٌٞ اىْبقو ىْقو اىؼج٘اد ئىٚ خبسط  ىخ )اىغغٞو ٗاىزؼجئخ ٗاىزغطٞخ(.



 

 

 اىَىاصفبث اىفْيت ألىت اىغسيو واىخؼبئت واىخغطيت
 CGF16-16-6 َىديواى

 16 ػذد سؤٗط اىغغٞو

 16 ػذد سؤٗط اىزؼجئخ

 6 ػذد سؤٗط اىزغطٞخ

 اىطبقخ االّزبعٞخ
 ٍو511ػج٘ح/عبػخ ىقْْٞخ  4000

 ٍو1511ػج٘ح/عبػخ ىقْْٞخ   1500

 0.6Mpa-0.5 ػغؾ اىٖ٘اء

 340mm-150 اسرفبع اىؼج٘ح

 mm 110-50 قطش اىؼج٘ح
 اىشفؾ ؽشٝقخ اىزؼجئخ

 3ph,380/50hz, 5.5kw االعزطبػخ

 2400x1800x2400 mm أثؼبد اٟىخ

 4000kg ٗصُ اٟىخ

 ٍصذر ٍنىّبث آىت اىغسيو واىخؼبئت واىخغطيت

 
 .Nippon Steel واليابان  Bao steelمن الصين  304, 316ستانمس ستيل المواد واألنابيب: كمها  -1

 دنماركي  GRUNDFOSسويدي أو   Alfa Laval مضخات التدفق:  -2

 أمريكي  Bijurنظام التشحيم:  -Rexnord  4سيور الناقمة: ال -3

 ABBالمحرك وعمبة السرعة  -6صيني      Bao steelالفوالذ الكربوني:  -5



 

 

 اىقْبّي وخظ اىغسيو ٍذخو

 
راد طووَبٍبد مجٞووشح رووإدٛ ئىووٚ عووؼخ رؼجئووخ مجٞووشح ٗرؼطووٜ ػَيٞووخ اىزؼجئووخ اعووزقشاسا أمجووش  :آىةةت اىخؼبئةةت

 ٍٗ٘ص٘قٞخ أػيٚ.

 
 

 اىخغطيتآىت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 آىت حيقيٌ اىغطبء -2

 اىغطبء ئىٚ  ىخ فل اىغطبء،ٝقً٘ اىغٞش اىْبقو ثْقو 

 ٗاىزٜ ىٖب ٍٞضح أرٍ٘برٞنٞخ أّٔ ئرا ىٌ ٝنِ ْٕبك قْْٞخ،

 فأّ ال ٝ٘عذ ريقٌٞ ىيغطبء

 8000 السعة

 0.37kw االستطاعة

 Steel 304 المادة

 

 

 

 

 

 

 خهبز اىفحص اىضىئي -3

 

 غطٚ طْذٗة فؾض اىيَجبد ٍ

 ثـ اىغزبّيظ عزٞو، ٍضٗدح ثؼ٘ء 

 ٍالئٌ ٍْٗبعت ٍٗطبثق ىيَؼٞبس 

 اىظؾٜ اى٘ؽْٜ. ٗاىزٛ َٝنِ أُ 

 ٝنشف ثشنو ٗاػؼ ػذً اىْقبٗح

 .ٗاىؼٞ٘ة

 18wاعزطبػخ اىيَجبد 

 

 

 
 آىت اىخدفيف ببىهىاء -4

 اىٖ٘اء ٍشاٗػٝقً٘ رذفق اىٖ٘اء اىغشٝغ اىظبدس ٍِ 

 فش ثزغفٞفػبىٞخ اىؼغؾ ٗاىَ٘عٔ ث٘اعطخ فٕ٘بد اىْ

 قطشاد اىَبء اىَزجقٞخ ػيٚ اىؼج٘اد ػيٚ ٍغبه ٗاعغ.

 ٗرزأىف اٟىخ ٍِ ٍشاٗػ ػغؾ ػبىٜ ٗخضاُ ػغؾ 

 ٍؼذه ٗأّبثٞت ٕ٘اء ٗ ّظبً رؾنٌ ٕٗٞنو اٟىخ. 

 CG الموديل

 7.7kw االستطاعة

 Steel 304 المادة

 1600x800x1500mm األبعاد

 m/s 100 سرعة الهواء
 



 

 

 ٍغ ٍىىذ اىبخبر )أحىٍبحينيت( وّفق اىخسخيِّي ببىشرّل آىت حيبيس اىقْب -1 -5

 
 

 األحىٍبحينيت اىشرّل قَيص ىت حيبيساىَىاصفبث اىفْيت آل
 TBJ-100 اىَىديو

 250mm-35 ؽ٘ه اىيظبقخ

 0.08mm-0.035 عَبمخ اىيظبقخ

 PET,PE,PP,PVC,OPS, ..etc ٍبدح اىيظبقخ

 ػج٘ح/عبػخ  6000 اىطبقخ االّزبعٞخ

 ٍذٗس، ٍشثغ، إيٞيغٜ، ٍْؾْٜ ٘حشنو اىؼج

 320mm-150 اسرفبع اىؼج٘ح اىَْبعت

 mm 120-28 قطش اىؼج٘ح اىَْبعت

 2kw اعزطبػخ  ىخ اىيظق

 18kw اعزطبػخ ٍ٘ىذ اىجخبس

 2000x850x2000 mm اىشئٞغٞخ أثؼبد اٟىخ

 1800x400x1700 أثؼبد ّفق اىششّل

 2100kg ٗصُ اٟىخ

 

 اىشرّل َيصق ٍصذر ٍنىّبث آىت حيبيس

 



 

 

 ىصق اىيصبقبث ػيى اىقْبّي )أحىٍبحينيت( : ػيى اىسبىُ اخخيبر طريقت حغييف اىقْيْتآىت  -5-2 

 
 (أحىٍبحينيتىصق اىيصبقت ػيى اىقْيْت )اىَىاصفبث اىفْيت آلىت 

 TBJ-200 اىَىديو

 ّظبً عٞشف٘ ؽشٝقخ اىقٞبدح

 180mm-15 اسرفبع اىيظبقخ

 300mm-20 ؽ٘ه اىيظبقخ

 100mm-25 قطش اىقْْٞخ ٍغبه

 200mm-30 ٍغبه اسرفبع اىقْْٞخ

 ٗسة ٍبدح اىيظبقخ

 ػج٘ح/عبػخ  12000-2000 اىطبقخ االّزبعٞخ

 ٍذٗس، ٍشثغ شنو اىؼج٘ح

 320mm-150 اسرفبع اىؼج٘ح اىَْبعت

 mm 120-28 قطش اىؼج٘ح اىَْبعت

 800w اعزطبػخ  ىخ اىيظق

 2000x1200x1350 mm أثؼبد اٟىخ اىشئٞغٞخ

 ؽغت شنو اىقْْٞخ 1mm± اىذقخ 

 160kg ٗصُ اٟىخ

 لصق المصاقة الورقية مصدر القطع الكهربائية والهوائية في آلة -
 Japan Mitsubishi التحكم 

PLC Germany Siemens 

 Germany Siemens التحكم بالتردد

 Taiwan Miadman محدد مغناطيسي

 Germany Sick محدد كهرضوئي

 أفضل ماركة صينية China اللمبات 

 أفضل ماركة صينية China كرت منظم الفولت ومنظم الفولت 

 أفضل ماركة صينية China فرامل متجانس

 أفضل ماركة صينية A.C Chinaكونتكتور 

 Germany Omron ريليه

 --- Tailand وحدة تغذية التيار المباشر 

 Germany/Japan Festo/SMC صمام المط المغناطيسي



 

 

 طببؼت ّفث اىحبر -6
ٗاىزٜ ٗؽذح اىزؾنٌ سأط اىطجبػخ ٗ: ٍزظيِٞ ٍغ ثؼؼَٖب ِ سئٞغِٞٞٞرزأىف ؽبثؼخ اىْفش اىؾجشٝخ ٍِ عضئٞ

 رزأىف ٍِ ٍقظ٘سح مٖشثبئٞخ ٕٗٞذسٗىٞنٞخ ئػبفخ ئىٚ ى٘ؽخ اىَفبرٞؼ.

 
 ّفث اىحبر طببؼتٍىاصفبث 

 S-320 اىَىديو

 ؽشف ثبىضبّٞخ 1666 عشػخ اىطجبػخ

 mm 20-1 عبىخاسرفبع اىش

 ,24*16 ,16*12 ,16*10 ,9*7 ,9*5 ,5*5 خٞبساد ؽغٌ اىخؾ

 220volt/50hz االعزطبػخ اىنٖشثبئٞخ
 ٍَٖب رنِ ثٞئخ اىؼَو

 deg 45-5 دسعخ ؽشاسح اىؼَو

 %90-30 دسعخ سؽ٘ثخ اىؼَو

  حىٍبحينيتآ PE ببىشرّلاىصْبديق آىت حغييف  -7

 



 

 

 PEيٌ يحىٍبحينيت بـ فىت حغييف اىطرود األاىَىاصفبث اىفْيت آل
 MBJ-6535 اىَىديو

 PE ىزغيٞفٍبدح ا

 دقٞقخ/طْذٗة 10 اىطبقخ االّزبعٞخ

 degree 160-140 دسعخ ؽشاسح اىقطغ

 600x400x350mm ثؼبد اىظْذٗةا

 sec 1.5-0.5 صٍِ اىقطغ

 1200mm-800 اسرفبع اىغٞش اىْبقو

 1800x650x400 أثؼبد ّفق اىزغخِٞ

 5050x3300x2100 mm غٞخأثؼبد اٟىخ اىشئٞ

قووض اىفووٞيٌ ٗرقيووٞض رَزووبص اٟىووخ ثأّٖووب ٍإرَزووخ ثبىنبٍووو ٍووِ ؽٞووش ّقووو اىقْووبّٜ ٗرووشرٞجٌٖ ٗرغيووٞفٌٖ ثووبىفٞيٌ ٗ -1

 اىفٞيٌ خ٘ه اىقْبّٜ ٗاىزجشٝذ ثؾٞش رأخز اىشنو اىْٖبئٜ.

 .PEٝ٘عذ ؽغبعبد ىزقيٞو ٕذس فٞيٌ اىـ  -2

 اىْقو ثطشٝقخ ّبػَخ. ٝ٘عذ فٜ اٟىخ اّفشرش أىَبّٜ ٍِ أعو اىزؾنٌ ثؼَيٞخ -3

ؽجقوووبد ػوووضه ؽوووشاسٛ فوووٜ اىْفوووق ٍَوووب ٝوووإدٛ ئىوووٚ  3ٝؼَوووو ػيوووٚ ٍجوووذأ ر٘سٝوووذ اىٖووو٘اء ثطشٝقوووخ ؽيضّٗٞوووخ ٗ -4

 .ر٘فٞش فٜ اعزٖالك اىنٖشثبء

 PEيٌ يبـ ف األحىٍبحينيت ٍصذر ٍنىّبث آىت حغييف اىطرود

 
 

 



 

 

 ّظبً اىسيىر اىْبقيت: -8
 ّبقو ٕ٘ائٜ  عٞش ّبقو ػبدٛ                                  

 


