
دستگاه هاى نظافت صنعتى ایرانى

Iranian products catalog 

Industrial cleaning devices
2nd edition





شــرکت توســعه صنعتــی و بازرگانــی ابراهیــم، بعنــوان یکــی از 

بــزرگ تریــن تأمیــن کننــدگان دســتگاه هــای نظافــت صنعتی در 

ایــران، در طــول ســه دهــه گذشــته افتخــار خدمــت رســانی بــه 

بخش هــای مختلــف صنعتــی و تجــاری کشــور را داشــته اســت. 

ــا دریافــت  ــد و ب ــن شــرکت در ســال 1370 تأســیس گردی ای

ــی انحصاری  نمایندگ

معتبرتریــن  از 

تولیدکننــدگان بیــن 

المللــی، در راســتای 

گســترش و توســعه 

تجــارت  و  صنعــت 

کشــور عزیزمان گام 

نهــاد. بــا افزایــش 

ــع کشــور  ــاز صنای نی

هــای  دســتگاه  بــه 

نظافــت  مکانیــزه 

شــرکت  صنعتــی، 

ــر دامنــه  ابراهیــم ب

خــود  فعالیــت 

نســبت  و  افــزوده 

افزایــش  بــه 

و  تمرکــز  میــزان 

قــدرت کارشناســی 

ارائــه  زمینــه  در 

راهکارهــای نظافتــی 

دقیــق و تخصصــی و 

ــه  ــع آن عرض ــه تب ب

تجهیــزات مهندســی 

شــده اقــدام نمــود.

تأکیــد شــرکت ابراهیــم بــر فعالیت بصــورت نماینــده انحصاری 

برندهــای برتــر جهانــی و پرهیــز از همــکاری بــا تأمیــن کننــد گان 

متفرقــه و بــدون پشــتوانه، بــه ایــن شــرکت امــکان داده 

ــا در کنــار عرضــه تجهیــزات و دســتگاه های باکیفیــت،  اســت ت

باالتریــن ســطح خدمــات پــس از فــروش را بــرای مشــریان 

خــود فراهــم نمــوده و لــوازم جانبــی و قطعــات مصرفــی مــورد 

نیــاز آنهــا را در حداقــل زمــان ممکــن و از طریــق شــرکت هــای 

ــن  ــه چنی ــک ارائ ــدون ش ــن نماید.ب ــده تأمی ــادر و تولیدکنن م

ــار  ــتوانه اعتب ــه پش ــز ب ــتریان، ج ــه مش ــات ب ــطحی از خدم س

بیــن المللــی شــرکت ابراهیــم و واحــد خدمــات پــس از فــروش 

قدرتمنــد آن از لحــاظ فنــی، گســتردگی و تنــوع قطعــات موجــود 

نمی باشــد. امکان پذیــر 

ــزار  ــج ه ــت و پن ــصت و هش ــت ش ــه فهرس ــی ب ــی اجمال نگاه

مــوردی مشــتریان ابراهیــم و مشــاهده شــناخته شــده  تریــن 

فعالیــن عرصــه تجــارت و صنعــت کشــور در میــان آنهــا و کســب 

گواهی نامــه ملــی حمایــت از حقــوق مصرف کننــدگان در دو 

دوره متوالــی نشــان دهنده اعتبــار و جایــگاه ایــن برنــد پیشــرو 

ــی و تجــاری کشــور می باشــد. ــز صنعت ــن مراک در بی

امــروزه، شــرکت توســعه صنعتــی و بازرگانــی ابراهیــم بــه 

پشــتوانه کارنامــه درخشــان در عرصــه نظافــت صنعتــی و 

دانــش و مهــارت ارزشــمند نیروهــای متخصــص خــود و بــا تکیه 

بــر همــت و اراده جوانــان ایــن مــرز و بــوم، گام در راه دشــوار 

ــوان نخســتین دســتگاه های نظافــت  ــاده اســت و بعن ــد نه تولی

صنعتــی خــود را بــر پایــه تکنولــوژی روز دنیــا و اســتانداردهای 

ــی ملــی در  ــازار عرضــه نمــوده اســت. خودکفای جهانــی بــه ب

ــی  ــای جهان ــن بازاره ــی و تامی ــت صنعت ــزات نظاف ــه تجهی زمین

ــد  ــت؛ امی ــی اس ــیر طوالن ــن مس ــم در ای ــی ابراهی ــدف نهای ه

ــد. ــدان دســت یاب ــک ب ــده ای نزدی اســت در آین

درباره شرکت ابراهیم
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شرکت ابراهیم ارائه دهنده انواع دستگاه هاى نظافت صنعتى 

همانند اســکرابر، ســوییپر، واترجت و... مى باشد. اسکرابر هاى 

ارائه شــده توســط شــرکت ابراهیم از برند هاى معتبر از جمله 

Columbus اســت. در حــال حاضــر شــرکت ابراهیــم بــا همکارى 

شرکت Columbus موفق به تولید برخى از مدل هاى اسکرابر 

کلمبــوس در ایــران شــده اســت. همــکارى شــرکت ابراهیــم بــا 

کمپانــى Columbus بــا هــدف بومــى ســازى دســتگاه مطابــق بــا 

اســتاندارد هاى ســازنده اصلى، کاهش هزینه هاى تمام شده و 

حــذف هزینــه هــاى مربوط بــه جابجایى و انتقال دســتگاه صورت 

گرفته است. همچنین طى این همکارى، تامین نیاز صنایع داخل 

کشور و گسترش آن به کشور هاى غرب آسیا و حتى خاورمیانه 

مــد نظــر قــرار گرفــت. شــرکت ابراهیــم بــا تولیــد بــه صرفــه، با 

کیفیــت و تحــت لیســانس کمپانــى Columbus، متولــى عرضه و 

تولید این تجهیزات براى این مناطق جهان شد. 

شــرکت ابراهیــم در فرآینــد تولیــد دســتگاه اســکرابر، بدنــه، 

قطعات و بخش هاى مختلف دســتگاه طى مراحل مختلف طراحى، 

تراشــکارى و قالــب ســازى مشــابه ســازى شــده و بــا دریافــت 

تاییدیــه فنى از کمپانى Columbus بصورت انبوه تولید و براى 

ساخت دستگاه مورد استفاده قرار گرفته است. قطعات پس از 

تایید از نظر ظاهرى و فنى در نهایت بر روى قالب اصلى دستگاه 

اسکرابر قرار گرفته اند. قطعات پالستیکى با فرآیند هاى قالب 

ســازى، قطعــات فلــزى بوســیله لیــزر کارى و تراشــکارى و ســایر 

بخش ها با فرآیند هاى روز به بهترین نحو و در سطح کیفى عالى 

مشابه قطعات خارجى تولید شده اند. 

اســکرابر هاى ساخت کمپانى Columbus در مدل هاى دستى و 

سرنشین دار طراحى و تولید مى شوند. براى آغاز به کار تولید، 

شــرکت ابراهیم موفق به تولید دو مدل اســکرابر دستى با نام 

هــاى IR55K40 و IR55B40 در ایــران شــده اســت کــه بــا اخذ 

تاییدیه از کمپانى Columbus به بازار عرضه شدند. اساس کار 

این دو دســتگاه اســکرابر ایرانى مشــابه یکدیگر بوده و تفاوت 

ــرژى مــى باشــد. اســکرابر دســتى  ــا در تامیــن ان ــى آن ه اصل

IR55K40 از نــوع کابلــى بــوده و انــرژى آن مســتقیما از بــرق 

شهرى تامین مى شود. دستگاه IR55B40 مدل باترى دار است 

کــه داراى باتــرى قابــل شــارژ بــراى اســتفاده در محیــط هایــى با 

محدودیت استفاده از کابل مى باشد. پهناى شستشو و ظرفیت 

مخازن این دو دستگاه نیز مشابه یکدیگر مى باشد.

اسکرابر صنعتی

ساختار صنعتی مکانیکی

شاسی و تی فوالدی

HACCP استاندارد

CE استاندارد

هدایت دستی

تولید ملی

ISO

بدنه و مخزن از جنس
پلی اتیلن
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استاندارد

استاندارد بهداشتی

نوع هدایت

کارایی تئوری )مترمربع در ساعت(

پهنای شستشوی )میلی متر(

پهنای مکش/ تی )میلی متر(

جنس مخزن

ظرفیت مخزن آب تمیز )لیتر(

ظرفیت مخزن آب کثیف )لیتر(

تعداد - سرعت برس )دور بر دقیقه(

فشار برس )کیلوگرم(

بیشینه قدرت مکش ) میلی متر آب(

بیشینه سرعت مکش )متر مرکعب در ساعت(

توان )وات(

منبع تغذیه

ولتاژ کاری )ولت(

طول کابل )متر(

سطح صدا )دسی بل(

وزن خالی )کیلوگرم(

وزن پر )کیلوگرم(

طول × عرض × ارتفاع )میلی متر(

CE

HACCP

دستی

2200

550

730

پلی اتیلن فشرده

40

40

150-1

24

1120

115

900

باتری

24

25

66

77

195

1200×550×870

ــی ســخت کار  ــی مــدل IR55K40، یــک کــف شــوی ایران اســکرابر کابل

بــا هدایــت دســتی اســت کــه بــرای شستشــوی انــواع ســطوح کــف از 

جملــه ســنگ، ســرامیک، اپوکســی، بتــن و ... در محیــط هــای گوناگــون 

قابــل اســتفاده می باشــد. ایــن کــف شــوی دســتی نیــروی محرکــه خــود 

را بــه صــورت مســتقیم از شــبکه بــرق شــهری دریافــت می کنــد. در 

ــی پیرامــون تمــام شــدن شــارژ  ــگام اســتفاده از آن نگران نتیجــه هن

ــک  ــی ارگونومی ــل طراح ــه دلی ــن ب ــته و همچنی ــود نداش ــتگاه وج دس

دســتگاه، امــکان اســتفاده از آن در طوالنــی مــدت بــدون ایجــاد 

ــر وجــود دارد. ابعــاد مناســب و طراحــی دقیــق و  خســتگی بــرای کارب

مهندســی شــده ایــن دســتگاه ضامــن قــدرت مانــور بــاالی آن بــوده و 

ایــن اســکرابر دســتی بــه راحتــی از طریــق راه پلــه پلــه یــا آسانســور 

قابــل جابجایــی اســت. مخــازن آب تمیــز و آب کثیــف ایــن دســتگاه بــه 

طــور کامــل قابــل شستشــو و ضدعفونــی کــردن می باشــند و طراحــی 

مجــزای آنهــا، کیفیــت بــاالی شستشــو و بهداشــت در محیــط و جلوگیری 

ــه بخــش دیگــر را تضمیــن  ــه آلودگــی از بخشــی ب از انتقــال هــر گون

می نمایــد. صفحــه کنتــرل ایــن دســتگاه کفشــوی بســیار ســاده، قابــل 

ــرف  ــه ص ــاز ب ــه نی ــت ک ــی اس ــه پیچیدگ ــر گون ــه دور از ه ــم و ب فه

ــد. ــران را حــذف می نمای ــرای آمــوزش کارب ــاال ب ــان ب ــه و زم هزین

IR55K40

IR55K40 اسکرابر کابلی دستی مدل
INDUSTRIAL WALK-BEHIND

SCRUBBER DRYER
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استاندارد

استاندارد بهداشتی

نوع هدایت

کارایی تئوری )مترمربع در ساعت(

پهنای شستشوی )میلی متر(

پهنای مکش/ تی )میلی متر(

جنس مخزن

ظرفیت مخزن آب تمیز )لیتر(

ظرفیت مخزن آب کثیف )لیتر(

تعداد - سرعت برس )دور بر دقیقه(

فشار برس )کیلوگرم(

بیشینه قدرت مکش ) میلی متر آب(

بیشینه سرعت مکش )متر مرکعب در ساعت(

توان )وات(

منبع تغذیه

ولتاژ کاری )ولت(

تعداد و ظرفیت باتری

سطح صدا )دسی بل(

وزن خالی )کیلوگرم(

وزن پر )کیلوگرم(

طول × عرض × ارتفاع )میلی متر(

CE

HACCP

دستی

2200

550

850

پلی اتیلن فشرده

40

40

150-1

24

1120

115

900

باتری

24

105-2

65

77

195

1200×550×870

هدایت  با  ایرانی  شوی  کف  یک   IR55B40 مدل  دار  باتری  اسکرابر 

به  نظافت در محیط های مختلف  عملیات  انجام  برای  که  دستی است 

مناسب  بسیار  کم  دسترسی  و  محدود  وسعت  با  هایی  محیط  ویژه 

از دو مخزن مجزای آب تمیز   IR55B40 می باشد. در طراحی کفشوی 

و آب کثیف قابل شستشو و ضدعفونی شدن ستفاده شده است که 

 550 شستشوی  پهنای  می نمایند.  تضمین  را  باال  شستشوی  کیفیت 

میلی متری و تی 850 میلی متری این دستگاه، امکان استفاده از آن 

راحتی  به  این دستگاه  و  می نماید  فراهم  کم  با عرض  محیط هایی  را 

بین  فضای  راهروها،  همانند  متراکم  و  باریک  فضاهای  در  می تواند 

 IR55B40 قفسه ها، درگاه های ساختمان حرکت نماید. کفشوی دستی

با  نگهداری  و  به سرویس  نیاز  بدون  باتری ژل  از دو  برخورداری  با 

نظافت  انجام  برای  آل  ایده  دستگاه  یک  ساعت  آمپر   105 ظرفیت 

امکان  باتری،  کامل  شارژ  صورت  در  که  است  باکیفیت  و  سریع 

شارژدهی تا 180 دقیقه را فراهم می سازند. در صورت رها کردن 

دسته اسکرابر IR55B40 عملکرد برس ها متوقف شده و پاشش آب 

قطع می شود. این سیستم هوشمند سطح ایمنی کار با دستگاه را ارتقا 

استهالک  و  کرده  جلوگیری  شوینده  مواد  و  آب  رفت  هدر  از  داده، 

برس را کاهش می دهد. 

IR55B40

IR55B40 اسکرابر باتری دار دستی مدل
INDUSTRIAL WALK-BEHIND

SCRUBBER DRYER



پولیشــر دســتگاهی اســت کارآمــد کــه بــه منظــور جــال 

ــن  ــم چنی ــف و ه ــطوح ک ــاختن س ــان س ــیدن و درخش بخش

ــت.  ــده اس ــاخته ش ــی و س ــطح طراح ــق س ــوی عمی شستش

ــطوح  ــال دادن س ــردن و ج ــی ک ــت صیقل ــتگاه جه ــن دس ای

ــا  ــرامیک و ... ب ــنگ، س ــد س ــراق مانن ــطوح ب ــژه س ــه وی ب

ــزاری مناســب  ــزرگ اب مســاحت هــای کوچــک، متوســط و ب

ــر از  ــتگاه پولیش ــن دس ــر ای ــالوه ب ــد، ع ــی آی ــمار م ــه ش ب

ســاختار ایمــن و مقاومــی برخــوردار اســت کــه امــکان 

شــرایط  در  و  صنعتــی  هــای  محیــط  در  آن  از  اســتفاده 

ــوی  ــرای شستش ــود و ب ــی ش ــم م ــوار فراه ــخت و دش س

انــواع ســطوح ســخت و خشــن در ایــن محیــط هــا کامــال 

ــر دارای  ــتگاه پولیش ــود. دس ــد ب ــد خواه ــب و کارآم مناس

ــز )در  ــزن آب تمی ــی و مخ ــته کنترل ــرس دوار، دس ــک ب ی

ــاری و  ــای تج ــط ه ــواع محی ــوده و در ان ــا( ب ــدل ه ــی م برخ

ــل اســتفاده مــی باشــد.  ــا اهــداف گوناگــون قاب ــی ب صنعت

مکانیــزم عملکــرد دســتگاه ســاده بــوده و دارای یک دســته 

ــی بــرای  ــا قابلیــت تنظیــم زاویــه، دســته کنترل هدایتــی ب

قطــع و وصــل کــردن پاشــش آب )در برخــی مــدل هــا( 

و دســته دیگــر جهــت توقــف حرکــت دســتگاه مــی باشــد. 

ــطح را  ــد و س ــی چرخ ــادی م ــرعت زی ــا س ــر ب ــرس پولیش ب

ســایش مــی دهــد؛ کوچــک بــودن ســطح مقطــع در دســتگاه 

باعــث بیشــتر شــدن وزن و فشــار اعمــال شــده از جانــب 

موتــور بــرس بــه ســمت پاییــن مــی شــود کــه در نتیجــه آن 

قــدرت ســایندگی و پــاک کنندگــی دســتگاه افزایــش مــی 

یابــد و ایــن تفــاوت اصلــی ایــن دســتگاه بــا دســتگاه هــای 

اســکرابر اســت. بــرای ســهولت هدایــت و کنتــرل دســتگاه 

در قســمت عقــب دســتگاه پولیــش دو چــرخ بــزرگ تعبیــه 

ــه  ــه ب ــا توج ــر ب ــای پولیش ــتگاه ه ــه دس ــت. بدن ــده اس ش

پالســتیک  جنــس  هــا  بــرای دســتگاه  مناســب  شــرایط 

مقــاوم، فــوالد یــا اســتیل مــی باشــد. دســتگاه پولیشــر بــه 

طــور کلــی در دو مــدل دورپاییــن بــرای جالبخشــی ســطوح 

و افزایــش جلــوه هــای بصــری یــا شستشــوی عمیــق ســطح 

ــطوح،  ــق س ــرداری عمی ــه ب ــور الی ــه منظ ــاال ب ــدل دورب و م

بهســازی ســنگ، ســاب زنــی و.... ارائــه مــی گــردد. در 

برخــی از مــوارد مــی تــوان از دســتگاه پولیشــر بــه منظــور 

شستشــوی عمیــق در کنــار دســتگاه جاروبرقــی آب و خــاک 

ــتفاده  ــو( اس ــس از شستش ــع آوری آب پ ــور جم ــه منظ )ب

کــرد.

پولیشر صنعتی

کابل برق

تولید ملی

هدایت دستی

ساختار صنعتی مکانیکی

کاتالوگ محصوالت ایرانی6



POLISHER
MACHINE



کاتالوگ محصوالت ایرانی8

پولیشـر EPL یـک دسـتگاه تخصصـی دور پایین برای شستشـوی عمیق 

سـطوح کف و موکت ها می باشـد. این دسـتگاه مقاوم و دارای طول عمر 

بـاال دارای قابلیـت کاربـرد به صـورت روزانـه می باشـد. از ویژگی های 

منحصـر بـه فـرد ایـن دسـتگاه می تـوان بـه چـرخ دنده های خورشـیدی 

بـه منظـور عملکـرد بـی صـدا، مقاومـت بـاال و طراحـی ارگونومیـک بـه 

منظـور سـهولت در کاربـری، رینـگ ضربـه گیـر بـه منظـور ممانعـت از 

برخـورد هـای ناخواسـته، کابل 12 متـری ضد آب و ضد پیـچ خوردگی، 

دسترسـی آسـان بـه سـطوحی بـا ارتفـاع کـم ماننـد زیـر رادیاتورها به 

واسـطه سـری مسـطح بـرس و سـهولت در جـا بـه جایی به واسـطه چرخ 

هـای بـزرگ و مقـاوم اشـاره نمـود. از ایـن دسـتگاه می توان بـه منظور 

الیـه بـرداری سـطحی و شستشـوی عمیق اسـتفاده کرد.

EPL پولیشر دور پایین مدل
FLOOR POLISHER

EPL

رده صنعتی 

پهنای شستشو )میلی متر(

مخزن

ظرفیت مخزن )لیتر(

نوع منبع تغذیه

توان )کیلووات(

تعداد موتور

ولتاژ )ولت(

فرکانس )هرتز(

سطح صدا )دسی بل(

تعداد برس

قطر برس )میلی متر(

نوع برس

سرعت چرخش )دور بر دقیقه(

طول کابل برق )متر(

جنس بدنه

وزن )کیلوگرم(

دسته قابل تنظیم

طول )سانتی متر(

عرض )سانتی متر(

ارتفاع )سانتی متر(

دور پایین

430

دارد

8

الکتریکی

1.5

1

230

50

57

1

400

دیسکی

168

12

پالستیک

45

دارد

121

63

48
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ــه  ــات الی ــرای عملی ــد ب ــاال و کارآم ــر دور ب ــک پولیش ــتگاه، ی ــن دس ای

محیــط  در  کــف  ســطوح  شستشــوی  و  نظافــت  جالدهــی،  بــرداری، 

هایــی بــا وســعت بــاال می باشــد. در تولیــد پولیشــر EPH از چــرخ 

ــداری  ــر و نگه ــه تعمی ــاز ب ــی نی ــه ب ــا ســیاره ای ک ــده خورشــیدی ی دن

می باشــند، اســتفاده شــده اســت. دنــده ســیاره ای ایــن دســتگاه 

کامــال ضــد ســایش اســت و باعــث می شــود کــه نیــرو بــه شــکل کامــال 

یکنواخــت کل پهنــای شستشــو توزیــع گــردد. بــا توجــه بــه دور بــاالی 

ایــن پولیشــر حیــن انجــام فرآینــد پولیــش زنــی می تــوان بــه ســادگی 

جــالی از دســت رفتــه ســطوح را برگردانــد؛ بــه همیــن دلیــل از ایــن 

ــطوح  ــردن س ــراق ک ــرداری و ب ــه ب ــور الی ــه منظ ــوان ب ــتگاه می ت دس

ــرد. ــوار کــف اســتفاده ک هم

EPH پولیشر دور باال مدل
FLOOR POLISHER

EPH

رده صنعتی 

پهنای شستشو )میلی متر(

مخزن

ظرفیت مخزن )لیتر(

نوع منبع تغذیه

توان )کیلووات(

تعداد موتور

ولتاژ )ولت(

فرکانس )هرتز(

سطح صدا )دسی بل(

تعداد برس

قطر برس )میلی متر(

نوع برس

سرعت چرخش )دور بر دقیقه(

طول کابل برق )متر(

جنس بدنه

وزن )کیلوگرم(

دسته قابل تنظیم

طول )سانتی متر(

عرض )سانتی متر(

ارتفاع )سانتی متر(

دور باال

508

-

-

الکتریکی

1.8

1

230

50

65

1

490

دیسکی

1500

12

فلزی

50

دارد

125

58

47



INDUSTRIAL
VACUUM CLEANERS

جاروبرقــى صنعتــى دســتگاهى تخصصــى بــه منظــور جمــع آورى 

آلودگــى هــاى صنعتــى اســت کــه بــا اســتفاده از پمــپ قدرتمنــد و 

ایجــاد خــال در مخــزن دســتگاه، بــه جمــع آورى مــواد و آلودگــى هــا 

ــات،  ــع آورى مایع ــگال، جم ــنگین و چ ــواد س ــش م ــردازد. مک ــى پ م

انتقــال مــواد، غبارگیــرى و مکــش گــرد و غبــار از جملــه مهــم تریــن 

کاربردهــاى ایــن دســتگاه مــى باشــد. جاروبرقــى صنعتــى در صنایــع 

مختلــف از جملــه نفــت و گاز،  تولیــد فلــزات، داروســازى، ســاختمان 

ســازى، نســاجى، خودروســازى و کارخانــه هــا، کارگاه هــا و انبارهــاى 

صنعتــى مــورد اســتفاده قــرار مــى گیــرد. ارائــه انــواع مختلــف 

ــط  ــى محی ــراى تمام ــا ب ــده ت ــب ش ــى موج ــى صنعت ــتگاه جاروبرق دس

ــى دســتگاه هــاى مناســب و  ــوع آلودگ ــه ن ــه ب ــا توج ــف ب هــاى مختل

کارامد ارائه گردد.

ــاوم و  ــاختارى مق ــا س ــى ب ــى ایران ــى صنعت ــاى جاروبرق ــتگاه ه دس

ــى  ــخت صنعت ــاى س ــط ه ــرى در محی ــه کارگی ــور ب ــه منظ ــده ال ب ای

طراحــى شــده انــد و بــا امــکان حمــل آســان کمتریــن کار فیزیکــى را 

نیازمنــد اســت. ایــن دســتگاه هــا بــا رعایــت تمامــى قوانیــن و 

ــاى  ــه ه ــا نمون ــر ب ــال براب ــى کام ــا کیفیت ــاى دنی ــتاندارهاى روزه اس

ــر از  ــه ت ــه صرف ــرون ب ــب مق ــه مرات ــى ب ــته و قیمت ــى داش وارادت

ــى  ــد توربین ــور قدرتمن ــه موت ــز ب ــى دارد. تجهی ــاى خارج ــه ه نمون

امــکان اســتفاده پیوســته از دســتگاه را فراهــم نمــوده و تجهیــز بــه 

ــى  ــى صنعت ــر جاروبرق ــواع دیگ ــورى در ان ــور کلکت ــه موت ــا س دو ی

ابعــاد  مناســب،  وزن  آورد.  مــى  فراهــم  را  قدرتمنــد  مکشــى 

فشــرده، ســطح صــداى تولیــدى پاییــن، امــکان اســتفاده آســان را 

بــراى کاربــر فراهــم مــى آورد. همچنیــن سیســتم فیلتراســیون کــه 

بــه عنــوان یکــى از مهــم تریــن بخــش هــا در یــک مکنــده بــه شــمار 

مى آید، متناسب با نوع دستگاه فیلتر طبقه بندى نشده و 

ــتاره اى و  ــده س ــدى ش ــه بن ــوع طبق ــا از ن ــه اى و ی کیس

کارتریجى مى باشد.

ــپ  ــک پم ــا از ی ــارى عموم ــى تج ــاى جاروبرق ــتگاه ه دس

ســانتریفیوژال، موتــور کلکتــورى، فیلتــر کیســه اى 

تشــکیل شــده و بــراى انجــام عملیــات نظافــت در 

حجــم کــم و زمــان کوتــاه مــورد اســتفاده قــرار 

مى گیرند.

نیمــه  جاروبرقــى  هــاى  دســتگاه  از 

صنعتــى بــه دلیــل قــدرت و ســرعت 

نــوع  بــا  مقایســه  در  باالتــر  مکــش 

هــاى  انبــار  و  هــا  کارگاه  در  تجــارى 

کوچــک اســتفاده مــى شــود. تجهیــز بــه 

فیلتــر کارتریجــى و یــا ســتاره اى، موتــور 

و  ســانتریفیوژال،  پمــپ  کلکتــورى، 

ــر از ویژگــى هــاى  سیســتم نظافــت فیلت

مــى  صنعتــى  نیمــه  جاروبرقــى  یــک 

باشد.

جاروبرقــى صنعتــى از پرکاربردتریــن 

دســتگاه هــاى نظافــت صنعتــى بــه شــمار 

مــى آیــد و یکــى از مهمتریــن ویژگــى 

قابلیــت  صنعتــى  مکنــده  ایــن  هــاى 

کارکــرد پیوســته بــه دلیــل تجهیــز بــه 

ســاید  پمــپ  اســت.  توربینــى  موتــور 

چنــل، فیلتــر طبقــه بنــدى شــده و تجهیــز 

جملــه  از  فیلتــر  نظافــت  سیســتم  بــه 

ویژگــى هــاى برجســته جاروهــاى صنعتــى 

دائم کار هستند. 

جاروبرقی هتلی، تجاری و صنعتی

ISOتولید ملى

موتور کلکتورى

پمپ

سانتریفیوژال
CE استاندارد

فیلتر کیسه اىبدنه فوالدى
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VACUUM CLEANERS

جاروبرقــى صنعتــى دســتگاهى تخصصــى بــه منظــور جمــع آورى 

آلودگــى هــاى صنعتــى اســت کــه بــا اســتفاده از پمــپ قدرتمنــد و 

ایجــاد خــال در مخــزن دســتگاه، بــه جمــع آورى مــواد و آلودگــى هــا 

ــات،  ــع آورى مایع ــگال، جم ــنگین و چ ــواد س ــش م ــردازد. مک ــى پ م

انتقــال مــواد، غبارگیــرى و مکــش گــرد و غبــار از جملــه مهــم تریــن 

کاربردهــاى ایــن دســتگاه مــى باشــد. جاروبرقــى صنعتــى در صنایــع 

مختلــف از جملــه نفــت و گاز،  تولیــد فلــزات، داروســازى، ســاختمان 

ســازى، نســاجى، خودروســازى و کارخانــه هــا، کارگاه هــا و انبارهــاى 

صنعتــى مــورد اســتفاده قــرار مــى گیــرد. ارائــه انــواع مختلــف 

ــط  ــى محی ــراى تمام ــا ب ــده ت ــب ش ــى موج ــى صنعت ــتگاه جاروبرق دس

ــى دســتگاه هــاى مناســب و  ــوع آلودگ ــه ن ــه ب ــا توج ــف ب هــاى مختل

کارامد ارائه گردد.

ــاوم و  ــاختارى مق ــا س ــى ب ــى ایران ــى صنعت ــاى جاروبرق ــتگاه ه دس

ــى  ــخت صنعت ــاى س ــط ه ــرى در محی ــه کارگی ــور ب ــه منظ ــده ال ب ای

طراحــى شــده انــد و بــا امــکان حمــل آســان کمتریــن کار فیزیکــى را 

نیازمنــد اســت. ایــن دســتگاه هــا بــا رعایــت تمامــى قوانیــن و 

ــاى  ــه ه ــا نمون ــر ب ــال براب ــى کام ــا کیفیت ــاى دنی ــتاندارهاى روزه اس

ــر از  ــه ت ــه صرف ــرون ب ــب مق ــه مرات ــى ب ــته و قیمت ــى داش وارادت

ــى  ــد توربین ــور قدرتمن ــه موت ــز ب ــى دارد. تجهی ــاى خارج ــه ه نمون

امــکان اســتفاده پیوســته از دســتگاه را فراهــم نمــوده و تجهیــز بــه 

ــى  ــى صنعت ــر جاروبرق ــواع دیگ ــورى در ان ــور کلکت ــه موت ــا س دو ی

ابعــاد  مناســب،  وزن  آورد.  مــى  فراهــم  را  قدرتمنــد  مکشــى 

فشــرده، ســطح صــداى تولیــدى پاییــن، امــکان اســتفاده آســان را 

بــراى کاربــر فراهــم مــى آورد. همچنیــن سیســتم فیلتراســیون کــه 

بــه عنــوان یکــى از مهــم تریــن بخــش هــا در یــک مکنــده بــه شــمار 

مى آید، متناسب با نوع دستگاه فیلتر طبقه بندى نشده و 

ــتاره اى و  ــده س ــدى ش ــه بن ــوع طبق ــا از ن ــه اى و ی کیس

کارتریجى مى باشد.

ــپ  ــک پم ــا از ی ــارى عموم ــى تج ــاى جاروبرق ــتگاه ه دس

ســانتریفیوژال، موتــور کلکتــورى، فیلتــر کیســه اى 

تشــکیل شــده و بــراى انجــام عملیــات نظافــت در 

حجــم کــم و زمــان کوتــاه مــورد اســتفاده قــرار 

مى گیرند.

نیمــه  جاروبرقــى  هــاى  دســتگاه  از 

صنعتــى بــه دلیــل قــدرت و ســرعت 

نــوع  بــا  مقایســه  در  باالتــر  مکــش 

هــاى  انبــار  و  هــا  کارگاه  در  تجــارى 

کوچــک اســتفاده مــى شــود. تجهیــز بــه 

فیلتــر کارتریجــى و یــا ســتاره اى، موتــور 

و  ســانتریفیوژال،  پمــپ  کلکتــورى، 

ــر از ویژگــى هــاى  سیســتم نظافــت فیلت

مــى  صنعتــى  نیمــه  جاروبرقــى  یــک 

باشد.

جاروبرقــى صنعتــى از پرکاربردتریــن 

دســتگاه هــاى نظافــت صنعتــى بــه شــمار 

مــى آیــد و یکــى از مهمتریــن ویژگــى 

قابلیــت  صنعتــى  مکنــده  ایــن  هــاى 

کارکــرد پیوســته بــه دلیــل تجهیــز بــه 

ســاید  پمــپ  اســت.  توربینــى  موتــور 

چنــل، فیلتــر طبقــه بنــدى شــده و تجهیــز 

جملــه  از  فیلتــر  نظافــت  سیســتم  بــه 

ویژگــى هــاى برجســته جاروهــاى صنعتــى 

دائم کار هستند. 

جاروبرقی هتلی، تجاری و صنعتی

ISOتولید ملى

موتور کلکتورى

پمپ

سانتریفیوژال
CE استاندارد

فیلتر کیسه اىبدنه فوالدى
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کلکتوری

1

سانتریفیوژال

220

50

1.4

2345

-

127

کاغذی/کیسه ای

-

-

-

دارد

-

6

11

65

-

6.5

400×340×400

نوع موتور

تعداد موتور

نوع پمپ

ولتاژ )ولت(

فرکانس )هرتز(

توان )کیلووات(

بیشینه قدرت مکش )میلی متر آب(

بیشینه قدرت مکش مداوم )میلی متر آب(

بیشینه سرعت مکش )متر مکعب بر ساعت(

نوع فیلتر اصلی

مساحت فیلتر اصلی )سانتی متر مربع(

کالس فیلتراسیون اصلی

سیستم نظافت فیلتر

امکان نصب پاکت

سایکلون

طول کابل برق )متر(

ظرفیت مخزن )لیتر(

سطح صدا )دسی بل(

استاندارد ضدانفجار

وزن )کیلوگرم(

طول×عرض×ارتفاع )سانتی متر(

دســتگاه جاروبرقــی آب و خــاک و تــک فــاز EV1 بــا برخــورداری از 

موتــور کلکتــوری تقویــت شــده ســاخت آلمــان، پمــپ ســانتریفیوژال 

تقویــت شــده، طراحــی ارگونومیــک و زیبــا و ســطح صــدای کــم ابــزار 

ــت.  ــک اس ــر کوچ ــی و دفات ــای خانگ ــط ه ــت محی ــرای نظاف ــده آل ب ای

همچنیــن کیفیــت تولیــد بــاالی جــارو برقــی EV1، قابلیــت اســتفاده از 

آن را در محیــط هــای تجــاری و پــر رفــت و آمــد حتــی در ســاعات کاری 

فراهــم ســاخته اســت. ایــن دســتگاه بــرای نظافــت انــواع ســطوح نــرم 

و ســخت هماننــد فــرش، موکــت، ســطوح ســنگی، ســرامیکی و همچنین 

مبلمــان، فضــای داخلــی خــودرو و ... قابــل اســتفاده می باشــد. طراحــی 

ــرای نگهــداری و حمــل  ــاز ب منســجم جاروبرقــی EV1 فضــای مــورد نی

ــتگاه  ــم دس ــیار ک ــش داده و وزن بس ــل کاه ــه حداق ــل آن را ب و نق

ــک  ــی کوچ ــن جاروبرق ــد. ای ــن می نمای ــی آن را تضمی ــهولت جابجای س

و در عیــن حــال قدرتمنــد، دارای فیلتــر کیســه ای و فیلتــر دوار 

مخصــوص مکــش مایعــات بــوده و از ایــن رو قــادر بــه جمــع آوری گــرد 

ــت. از  ــان اس ــورت همزم ــه ص ــع ب ــد و مای ــای جام ــار و آلودگی ه و غب

دیگــر ویژگی هــای ایــن دســتگاه می تــوان بــه بدنــه مقــاوم از جنــس 

استیل-پالســتیک و شاســی چهــار چــرخ اشــاره نمــود.

EV1

EV1 جارو برقی هتلی مدل
BUCKET VACUUM CLEANER
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نوع موتور

تعداد موتور

نوع پمپ

ولتاژ )ولت(

فرکانس )هرتز(

توان )کیلووات(

بیشینه قدرت مکش )میلی متر آب(

بیشینه قدرت مکش مداوم )میلی متر آب(

بیشینه سرعت مکش )متر مکعب بر ساعت(

نوع فیلتر اصلی

مساحت فیلتر اصلی )سانتی متر مربع(

کالس فیلتراسیون اصلی

سیستم نظافت فیلتر

امکان نصب پاکت

سایکلون

طول کابل برق )متر(

ظرفیت مخزن )لیتر(

سطح صدا )دسی بل(

استاندارد ضدانفجار

وزن )کیلوگرم(

طول×عرض×ارتفاع )میلی متر(

کلکتوری

1

سانتریفیوژال

220

50

1.4

2200

-

120

کاغذی/کیسه ای

-

-

-

دارد

-

6

20

68

-

8.5

400×340×800

ــا برخــورداری از  ــاز EV1W ب ــک ف دســتگاه جاروبرقــی آب و خــاک و ت

موتــور کلکتــوری تقویــت شــده ســاخت آلمــان، پمــپ ســانتریفیوژال 

تقویــت شــده، طراحــی ارگونومیــک و زیبــا و ســطح صــدای کــم ابــزار 

ــت.  ــک اس ــر کوچ ــی و دفات ــای خانگ ــط ه ــت محی ــرای نظاف ــده آل ب ای

همچنیــن کیفیــت تولیــد بــاالی جــارو برقــی EV1W، قابلیت اســتفاده از 

آن را در محیــط هــای تجــاری و پــر رفــت و آمــد حتــی در ســاعات کاری 

فراهــم ســاخته اســت. ایــن دســتگاه بــرای نظافــت انــواع ســطوح نــرم 

و ســخت هماننــد فــرش، موکــت، ســطوح ســنگی، ســرامیکی و همچنین 

مبلمــان، فضــای داخلــی خــودرو و .. قابــل اســتفاده می باشــد. طراحــی 

منســجم جاروبرقــی EV1W فضــای مــورد نیــاز بــرای نگهــداری و حمــل 

ــتگاه  ــم دس ــیار ک ــش داده و وزن بس ــل کاه ــه حداق ــل آن را ب و نق

ســهولت جابجایــی آن را تضمیــن می نمایــد. ایــن جاروبرقــی کوچــک و 

در عیــن حــال قدرتمنــد، دارای فیلتــر کیســه ای و فیلتــر مخصــوص 

ــار  ــه جمــع آوری گــرد و غب ــن رو قــادر ب ــوده و از ای مکــش مایعــات ب

ــر  ــت. از دیگ ــان اس ــورت همزم ــه ص ــع ب ــد و مای ــای جام و آلودگی ه

جنــس  از  مقــاوم  بدنــه  بــه  می تــوان  دســتگاه  ایــن  ویژگی هــای 

استیل-پالســتیک و شاســی چهــار چــرخ اشــاره نمــود.

EV1W

EV1W جارو برقی سطلی مدل
INDUSTRIAL VACUUM CLEANER
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نوع موتور

تعداد موتور

نوع پمپ

ولتاژ )ولت(

فرکانس )هرتز(

توان )کیلووات(

بیشینه قدرت مکش )میلی متر آب(

بیشینه قدرت مکش مداوم )میلی متر آب(

بیشینه سرعت مکش )متر مکعب بر ساعت(

نوع فیلتر اصلی

مساحت فیلتر اصلی )سانتی متر مربع(

کالس فیلتراسیون اصلی

سیستم نظافت فیلتر

امکان نصب پاکت

سایکلون

طول کابل برق )متر(

ظرفیت مخزن )لیتر(

سطح صدا )دسی بل(

استاندارد ضدانفجار

وزن )کیلوگرم(

طول×عرض×ارتفاع )میلی متر(

کلکتوری

3

سانتریفیوژال

220

50

3.9

2550

-

522

کیسه ای

-

-

-

دارد

-

10

80

69

-

31

1150×500×500

کلکتوری

3

سانتریفیوژال

220

50

3

2550

-

380

کیسه ای

-

-

-

دارد

-

8

80

69

-

31

1130×520×590

EV3eco G / EV3s جارو برقی سه موتوره تک فاز
INDUSTRIAL VACUUM CLEANERS

EV3SEV3 eco G

جاروبرقــی هــای نیمــه صنعتــی EV3S و مــدل 

EV3eco G، جــاروی ســه موتــوره تــک فــاز 

ــودن قــدرت  ــا دارا ب ــه ب آب و خــاک اســت ک

و ســرعت مکــش قابــل توجــه، مخــزن 80 

لیتــری  و دوام و کارایــی بــاال در نظافــت و 

پاکســازی انــواع محیــط هــای تجــاری، نیمــه 

ــاال  ــا وســعت متوســط و ب صنعتــی و صنعتــی ب

عملکــرد عالــی نشــان می دهــد. موتورهــای 

قابــل  جداگانــه  صــورت  دســتگاه ها به 

روشــن و خامــوش شــدن هســتند. بنابرایــن 

ســرعت مکــش ایــن مکنده بر اســاس شــرایط 

کاری و نیــاز کاربــر قابــل تنظیــم اســت. تفاوت 

ایــن دو جاروبرقــی در شاســی مــی باشــد، 

ــتند  ــتیل هس ــه اس ــدل دارای بدن ــر دو م ه

و مقــاوم در برابــر خوردگــی و زنــگ زدگــی 

ــتگاه  ــتحکم در دس ــه مس ــن بدن ــد. ای می باش

EV3S بــر روی یــک شاســی فــوالدی چهــار 

ــه  ــرار گرفت ــاال ق ــیار ب ــت بس ــا مقاوم ــرخ ب چ

ــی  ــن شاس ــدل EV3eco G، ای ــا در م ــت ام اس

ــت. ــاوم اس ــتیک مق ــس پالس از جن
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نوع موتور

تعداد موتور

نوع پمپ

ولتاژ )ولت(

فرکانس )هرتز(

توان )کیلووات(

بیشینه قدرت مکش )میلی متر آب(

بیشینه قدرت مکش مداوم )میلی متر آب(

بیشینه سرعت مکش )متر مکعب بر ساعت(

نوع فیلتر اصلی

مساحت فیلتر اصلی )سانتی متر مربع(

کالس فیلتراسیون اصلی

سیستم نظافت فیلتر

امکان نصب پاکت

سایکلون

طول کابل برق )متر(

ظرفیت مخزن )لیتر(

سطح صدا )دسی بل(

استاندارد ضدانفجار

وزن )کیلوگرم(

طول×عرض×ارتفاع )میلی متر(

کلکتوری تقویت شده

3

سانتریفیوژال تقویت شده

230

50

3.3

2500

-

540

ستاره ای

20000

L

تکاننده فیلتر

-

-

10

50

75

اختیاری

67

1250×630×680

ــه ای ســه  ــده حرف ــک مکن ــی EV3 Industrial ی جاروبرقــی نیمــه صنعت

موتــوره بــا قابلیــت مکــش همزمــان آب و خــاک و ابعــاد ایــده آل اســت 

کــه انتخــاب کامــالً مناســب بــرای نظافــت محیــط در صنایــع ســبک بــه 

شــمار می آیــد. موتورهــای ایــن دســتگاه بــه صــورت مجــزا قابــل 

روشــن و خامــوش شــدن هســتند و بــر ایــن اســاس کاربــر می توانــد 

ــر گرفتــن شــرایط کاری ســرعت مکــش مکنــده را تنظیــم  بــا در نظ

نمایــد. در تولیــد بدنــه و شاســی ایــن جاروبرقــی نیمــه صنعتــی تمامــا 

از فــوالد دارای ضخامــت بــاال اســتفاده شــده اســت و قرارگیــری بدنــه 

ــی آســان دســتگاه را فراهــم  ــه جای ــا ب ــکان ج ــار چــرخ ام ــر روی چه ب

می کنــد. مخــزن جــارو برقــی EV3I بــه ســهولت و از طریــق گیره هــای 

ــی جــدا شــده و  ــه اصل ــه، از بدن ــر روی بدن مخصــوص تعبیــه شــده ب

ــتگاه  ــن دس ــت. ای ــه اس ــل تخلی ــب قاب ــل مناس ــی در در مح ــه راحت ب

ــا قابلیــت فیلتراســیون  ــا برخــورداری از فیلتــر ســتاره ای کالس L ب ب

ذرات 3 میکرونــی و مســاحت فیلتــر وســیع دارای کارایــی قابــل توجــه 

ــتگاه و  ــپ دس ــور و پم ــه موت ــی ب ــز میکرون ــوده و از ورود ذرات ری ب

ــی جلوگیــری می نمایــد. ــه خوب ــه فضــای پیرامــون ب ــا ب بازگشــت آنه

EV3I مکنده صنعتی سه موتوره تک فاز
INDUSTRIAL VACUUM CLEANERINDUSTRIAL VACUUM CLEANER

EV3I
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مکنده صنعتی سه فاز ارائه شده در دو مدل 

کیلووات،   2.2 و  کیلووات   1.5 موتور های  با 

جاروبرقی های صنعتی قدرتمند ساخت شرکت 

و  مایعات  همزمان  مکش  امکان  با  ابراهیم 

جامدات می باشند که با برخورداری از موتور 

توربینی بی نیاز به سرویس و نگهداری بوده 

و به صورت پیوسته قابل استفاده می باشند. 

پمپ این دستگاه ها سایدچنل است و فیلتر 

ستاره ای و پلی استری این دستگاه ها دارای 

ذرات  فیلتراسیون  به  قادر  و  بوده   L کالس 

میکرون   3 ذره  اندازه  حداقل  با  میکرونی 

بر  شده  نصب  فیلتر  نظافت  سیستم  است. 

ساده  سیستمی  دستگاه،  مدل  دو  این  روی 

با  همراه  که  است  کارآمد  حال  عین  در  و 

سیستم  بهینه  عملکرد  استاندارد،  فیلتر 

فیلتراسیون این جاروبرقی صنعتی را تضمین 

این  کاربردی  ویژگی های  دیگر  از  می نماید. 

کابل  نگهدارنده  قالب  به  مکنده  می توان 

شاسی  دستگاه،  کابل  از  محفاظت  منظور  به 

به  ترمز  و  بزرگ  چرخ های  به  مجهز  فوالدی 

حرکات  از  ممانعت  و  جابجایی  سهولت  منظور 

صدای  سطح  و  عملیات  حین  در  ناخواسته 

موتور  مناسب  ایزوالسیون  واسطه  به  پایین 

اشاره نمود.

نوع موتور

تعداد موتور

نوع پمپ

ولتاژ )ولت(

فرکانس )هرتز(

توان )کیلووات(

بیشینه قدرت مکش )میلی متر آب(

بیشینه قدرت مکش مداوم )میلی متر آب(

بیشینه سرعت مکش )متر مکعب بر ساعت(

نوع فیلتر اصلی

مساحت فیلتر اصلی )سانتی متر مربع(

کالس فیلتراسیون اصلی

سیستم نظافت فیلتر

امکان نصب پاکت

سایکلون

طول کابل برق )متر(

ظرفیت مخزن )لیتر(

سطح صدا )دسی بل(

استاندارد ضدانفجار

وزن )کیلوگرم(

طول×عرض×ارتفاع )میلی متر(

توربینی

1

ساید چنل

230

50

1.5

1937

1740

210

ستاره ای

20000

L

تکاننده فیلتر

-

-

10

50

64

-

90

1700×660×670

توربینی

1

ساید چنل

400

50

2.2

3365

3100

150

ستاره ای

20000

L

تکاننده فیلتر

-

-

10

50

66

-

90

1700×660×670

EV15EV22

EV22 / EV15 مکنده های دائم کار مدل
INDUSTRIAL VACUUM CLEANERS
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نوع موتور

تعداد موتور

نوع پمپ

ولتاژ )ولت(

فرکانس )هرتز(

توان )کیلووات(

بیشینه قدرت مکش )میلی متر آب(

بیشینه قدرت مکش مداوم )میلی متر آب(

بیشینه سرعت مکش )متر مکعب بر ساعت(

نوع فیلتر اصلی

مساحت فیلتر اصلی )سانتی متر مربع(

کالس فیلتراسیون اصلی

سیستم نظافت فیلتر

امکان نصب پاکت

سایکلون

طول کابل برق )متر(

ظرفیت مخزن )لیتر(

سطح صدا )دسی بل(

استاندارد ضدانفجار

وزن )کیلوگرم(

طول×عرض×ارتفاع )میلی متر(

توربینی

1

ساید چنل

400

60-50

4

3200

3000

450

ستاره ای

20000

L

تکاننده دستی

-

دارد

10

100

70

-

137

1470×1180×660

توربینی

1

ساید چنل

400

60-50

5.5

3200

3000

550

ستاره ای

30000

L

تکاننده دستی

-

دارد

10

100

70

-

146

1470×1180×660

توربینی

1

ساید چنل

400

60-50

7.5

3200

3000

800

ستاره ای

30000

L

تکاننده دستی

-

دارد

10

100

76

-

146

1470×1180×660

EV40EV55EV75

EV75 / EV55 / EV40 مکنده های دائم کار مدل
INDUSTRIAL VACUUM CLEANERS



واترجــت صنعتــى ایرانى دســتگاهى باکیفیت و کاربردى اســت که 

تولید شــرکت ابراهیم مى باشــد. این دستگاه مى تواند بسیارى از 

نیازهاى صنایع را در زمینه هاى نظافت و شستشــوى صنعتى تأمین 

نمایــد. واترجــت صنعتى که بــا نــام دســتگاه کارواش صنعتى نیز 

شــناخته مى شــود، آب با فشــار کم را از یک منبع بیرونى دریافت 

نموده و فشار آن را به وسیله یک پمپ قوى و با کیفیت افزایش مى 

دهد. آب پرفشــار تولید شده در پمپ، از شلنگ فشار قوى، تفنگى 

و لنس عبور کرده و در نهایت از نازل پاشــش مى گردد. با توجه به 

فشــار باالى آب، این اجزا در واترجت هاى تولید شرکت ابراهیم از 

استحکام و دوام باال برخوردار هستند.

دســتگاه واترجت صنعتى در جایگزینى مصرف آب و مواد شــوینده 

بــراى پاك کردن ســطوح و حذف جرم ها و رســوب هاى ســخت، از 

نیروى باالى فشــار آب بهره مى برد. چنین ساختار و عملکردى بهبود 

کیفیت شستشــو، افزایش ســرعت کار، حفظ کیفیت سطح زیرین با 

توجه به انتخاب فشار مناسب و امکان شستشوى بخش هاى دور از 

دسترس و غیر ممکن را رقم مى زند.

همه رده هاى شوینده هاى فشار قوى با دو مؤلفه اصلى تحت عنوان 

فشــار و دبى معرفى مى شــوند که بیانگر کارایى و قدرت دســتگاه 

هســتند. فشار آب  خروجى، میزان قدرت پاك کنندگى یک دستگاه 

واترجت صنعتى را نشــان مى دهد و با افزایش آن الیه هاى ســخت 

تر و عمیق تر آلودگى، سریع و آسان از بین مى روند. هم چنین دبى 

یا جریان آب حجم آب خارج شــده از نازل در واحد زمان را بیان مى 

کنــد که افزایــش آن به باال رفتن ســرعت عملیات شستشــو منجر 

خواهد شد. به دلیل تنوع در طراحى و ساخت محصوالت تولید شده، 

تمامى اصناف مى توانند از مزایاى این دستگاه بهره برند. 

HIGH PRESSUREواترجت صنعتی
WASHER

واترجــت هاى صنعتــى به دو گروه آب ســرد و آب گرم 

تقســیم بندى شــده و منبع تغذیــه الکتریکى یا بنزینى 

دارند. واترجت آب ســرد تــک فاز فشــارهاى عملیاتى 

کمتر از 200 بار را در بر مى گیرد و براى شستشــوهاى 

حرفــه اى در مراکــز صنعتــى، نیمــه صنعتــى، تجارى و 

مسکونى قابل اســتفاده مى باشد. واترجت آب 

سرد سه فاز نیز داراى فشار کارى بیش از 

200 بار اســت و با برخوردارى از توان و 

بــردارى،  الیــه  جهــت  بــاال  قــدرت 

سندبالســت، رنگ برى، زنگ برى، رسوب 

زدایى، شستشــوى ماشــین آالت سنگین، 

مخــازن و ... کاربردهــاى اساســى دارد. 

یکى از پرکاربردترین رده هاى شوینده 

فشار قوى، واترجت آب گرم مى باشد 

کــه بــه سیســتم گرمکــن یکپارچه 

تجهیز گردیده و با افزایش دماى آب 

پرفشــار قــادر اســت آلودگــى هــاى 

سرســخت و بــه ویــژه مــواد چــرب و 

بــه  روغنــى را از میــان برداشــته و 

ضدعفونى شدن سطوح کمک مى کند.

قطعات ضدخوردگیتولید ملی

سرسیلندر برنجیپمپ پالنجری

سیستم قطع کن
خودکار

شلنگ فوالد بافتفشار قابل تنظیم
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واترجــت صنعتــى ایرانى دســتگاهى باکیفیت و کاربردى اســت که 

تولید شــرکت ابراهیم مى باشــد. این دستگاه مى تواند بسیارى از 

نیازهاى صنایع را در زمینه هاى نظافت و شستشــوى صنعتى تأمین 

نمایــد. واترجــت صنعتى که بــا نــام دســتگاه کارواش صنعتى نیز 

شــناخته مى شــود، آب با فشــار کم را از یک منبع بیرونى دریافت 

نموده و فشار آن را به وسیله یک پمپ قوى و با کیفیت افزایش مى 

دهد. آب پرفشــار تولید شده در پمپ، از شلنگ فشار قوى، تفنگى 

و لنس عبور کرده و در نهایت از نازل پاشــش مى گردد. با توجه به 

فشــار باالى آب، این اجزا در واترجت هاى تولید شرکت ابراهیم از 

استحکام و دوام باال برخوردار هستند.

دســتگاه واترجت صنعتى در جایگزینى مصرف آب و مواد شــوینده 

بــراى پاك کردن ســطوح و حذف جرم ها و رســوب هاى ســخت، از 

نیروى باالى فشــار آب بهره مى برد. چنین ساختار و عملکردى بهبود 

کیفیت شستشــو، افزایش ســرعت کار، حفظ کیفیت سطح زیرین با 

توجه به انتخاب فشار مناسب و امکان شستشوى بخش هاى دور از 

دسترس و غیر ممکن را رقم مى زند.

همه رده هاى شوینده هاى فشار قوى با دو مؤلفه اصلى تحت عنوان 

فشــار و دبى معرفى مى شــوند که بیانگر کارایى و قدرت دســتگاه 

هســتند. فشار آب  خروجى، میزان قدرت پاك کنندگى یک دستگاه 

واترجت صنعتى را نشــان مى دهد و با افزایش آن الیه هاى ســخت 

تر و عمیق تر آلودگى، سریع و آسان از بین مى روند. هم چنین دبى 

یا جریان آب حجم آب خارج شــده از نازل در واحد زمان را بیان مى 

کنــد که افزایــش آن به باال رفتن ســرعت عملیات شستشــو منجر 

خواهد شد. به دلیل تنوع در طراحى و ساخت محصوالت تولید شده، 

تمامى اصناف مى توانند از مزایاى این دستگاه بهره برند. 

HIGH PRESSUREواترجت صنعتی
WASHER

واترجــت هاى صنعتــى به دو گروه آب ســرد و آب گرم 

تقســیم بندى شــده و منبع تغذیــه الکتریکى یا بنزینى 

دارند. واترجت آب ســرد تــک فاز فشــارهاى عملیاتى 

کمتر از 200 بار را در بر مى گیرد و براى شستشــوهاى 

حرفــه اى در مراکــز صنعتــى، نیمــه صنعتــى، تجارى و 

مسکونى قابل اســتفاده مى باشد. واترجت آب 

سرد سه فاز نیز داراى فشار کارى بیش از 

200 بار اســت و با برخوردارى از توان و 

بــردارى،  الیــه  جهــت  بــاال  قــدرت 

سندبالســت، رنگ برى، زنگ برى، رسوب 

زدایى، شستشــوى ماشــین آالت سنگین، 

مخــازن و ... کاربردهــاى اساســى دارد. 

یکى از پرکاربردترین رده هاى شوینده 

فشار قوى، واترجت آب گرم مى باشد 

کــه بــه سیســتم گرمکــن یکپارچه 

تجهیز گردیده و با افزایش دماى آب 

پرفشــار قــادر اســت آلودگــى هــاى 

سرســخت و بــه ویــژه مــواد چــرب و 

بــه  روغنــى را از میــان برداشــته و 

ضدعفونى شدن سطوح کمک مى کند.

قطعات ضدخوردگیتولید ملی

سرسیلندر برنجیپمپ پالنجری

سیستم قطع کن
خودکار

شلنگ فوالد بافتفشار قابل تنظیم
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EW20/15 واترجت صنعتی مدل
HIGH PRESSURE WASHER

رده دستگاه

بیشینه فشار کاری)بار(

دبی آب خروجی )لیتر بر دقیقه(

بیشینه دمای آب ورودی )درجه سانتی گراد(

نوع پمپ

قابلیت تنظیم فشار

نوع موتور

ولتاژ )ولت(

فرکانس )هرتز(

توان )وات(

سیستم قطع کن

دمای آب گرم خروجی )درجه سانتی گراد(

نوع گرمکن

طول شیلنگ فشارقوی )متر(

نوع / جنس شاسی

فیلتر آب ورودی

استاندارد ضدانفجار

شیلنگ جمع کن

نازل همراه

وزن )کیلوگرم(

طول×عرض×ارتفاع )میلی متر(

آب سرد

200

15

60

پالنجری

دارد

الکتریکی

400

50

5.5

بای پس

-

-

20

چهارچرخ / فوالدی

دارد

-

دارد

تیغه ای

71

890×500×850

واترجت صنعتی سه فاز و آب سرد EW20/15 با داشتن موتور مقاوم 

با توان 7/5 اسب بخار 1400 دور بر دقیقه، حداکثر فشار عملیاتی 

200 بار و دبی 15 لیتر بر دقیقه، دستگاهی کاربردی برای شستشو 

و حذف رسوبات از روی انواع سطوح هموار و ناهموار به شمار می آید. 

به منظور افزایش طول عمر مفید این واترجت صنعتی در تولید آن 

از پمپ پالنچری دارای سر سیلندر های برنجی  استفاده شده است. از 

ویژگی های کلیدی و مهم این دستگاه  می توان به قابلیت تنظیم فشار 

متناسب با شرایط کاری، قطعات مقاوم در برابر خوردگی، سیستم قطع 

ماشه  رها شدن  در صورت  پمپ  از  محافظت  منظور  به  بای پس  کن 

تفنگی، فیلتر ورودی آب برای محافظت از پمپ در برابر ناخالصی ها 

درجه   60 دمای  بیشینه  با  ورودی  گرم  آب  از  استفاده  قابلیت  و 

سانتیگراد اشاره نمود. همچنین به منظور سهولت جا به جایی و حمل 

و نقل این دستگاه به ترولی چهار چرخ مقاوم دارای تایرهای الستیکی 

بزرگ و دسته ارگونومیک تجهیز شده است. دستگاه واترجت صنعتی 

EW20/15 در حالت استاندارد همراه با شیلنگ فشار قوی 20 متری 

مقاوم، قرقره شیلنگ جمع کن و قالب های نگهدارنده برای تجهیزات 

جانبی عرضه می شود. 

EW20/15
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EW20/15H واترجت صنعتی آب گرم مدل
 HOT WATER HIGH PRESSURE WASHER

رده دستگاه

بیشینه فشار کاری)بار(

دبی آب خروجی )لیتر بر دقیقه(

بیشینه دمای آب ورودی )درجه سانتی گراد(

نوع پمپ

قابلیت تنظیم فشار

نوع موتور

ولتاژ )ولت(

فرکانس )هرتز(

توان )وات(

سیستم قطع کن

دمای آب گرم خروجی )درجه سانتی گراد(

نوع گرمکن

طول شیلنگ فشارقوی )متر(

نوع / جنس شاسی

فیلتر آب ورودی

استاندارد ضدانفجار

شیلنگ جمع کن

نازل همراه

وزن )کیلوگرم(

طول×عرض×ارتفاع )میلی متر(

آب گرم

200

15

60

پالنجری

دارد

الکتریکی

400

50

4

بای پس

150

دیزل با مشعل عمودی

20

چهارچرخ / فوالدی

دارد

-

دارد

تیغه ای

179

750×650×950

ــاز و  ــه ف ــی س ــی الکتریک ــت صنعت ــک واترج ــتگاه EW20/15 H ی دس

آب گــرم تولیــد شــرکت ابراهیــم می باشــد. حداکثــر فشــار 200 بــار 

و دبــی خروجــی 15 لیتــر در دقیقــه و حداکثــر دمــای آب خروجــی 

165 درجــه ســانتیگراد، عملکــرد بهینــه ایــن دســتگاه را در شستشــو 

ــرب و  ــای چ ــژه آلودگی ه ــه وی ــی ب ــق آلودگ ــای عمی ــه ه ــذف الی و ح

روغنــی از روی انــواع ســطوح همــوار و ناهمــوار تضمیــن می نمایــد. در 

طراحــی ایــن واترجــت صنعتــی آب گــرم از مشــعل عمــودی اســتفاده 

شــده اســت کــه در مقایســه بــا مشــعل های متعــارف میــزان مصــرف 

ســوخت و اتــالف حرارتــی را کاهــش داده و بــه دلیــل رســوب گــذاری 

ــای  ــی ه ــر ویژگ ــد. از دیگ ــش می ده ــی را افزای ــازده عملیات ــر ب کمت

ــه  ــز ب ــه واســطه تجهی ــی ب ــه ســهولت جابجای ــوان ب ایــن دســتگاه می ت

شاســی چهــار چــرخ فــوالدی و مقــاوم، قابلیــت تنظیــم فشــار، سیســتم 

قطــع کــن بــای پــس، پمــپ پالنجــری بــا سرســیلندرهای برنجــی فیلتــر 

ــوی 10  ــار ق ــیلنگ فش ــر، ش ــتاندارد نظی ــزات اس آب ورودی و تجهی

متــری،  لنــس و نــازل تیغــه ای اشــاره نمــود.

EW20/15 H
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رده دستگاه

بیشینه فشار کاری)بار(

دبی آب خروجی )لیتر بر دقیقه(

بیشینه دمای آب ورودی )درجه سانتی گراد(

نوع پمپ

قابلیت تنظیم فشار

نوع موتور

ولتاژ )ولت(

فرکانس )هرتز(

توان )وات(

سیستم قطع کن

دمای آب گرم خروجی )درجه سانتی گراد(

نوع گرمکن

طول شیلنگ فشارقوی )متر(

نوع / جنس شاسی

فیلتر آب ورودی

استاندارد ضدانفجار

شیلنگ جمع کن

نازل همراه

وزن )کیلوگرم(

طول×عرض×ارتفاع )میلی متر(

آب سرد

200

7

60

پالنجری

دارد

الکتریکی

230

50

2.2

اتومات

-

-

20

چهارچرخ / فوالدی

دارد

-

دارد

تیغه ای

52

950×500×970

آب سرد

150

10

60

پالنجری

دارد

الکتریکی

230

50

2.2

اتومات

-

-

20

چهارچرخ / فوالدی

دارد

-

دارد

تیغه ای

52

950×500×970

آب سرد

200

15

60

پالنجری

دارد

الکتریکی

400

50

4

اتومات

-

-

20

چهارچرخ / فوالدی

دارد

-

دارد

تیغه ای

52

970×500×950

EW15/10 TSTEW20/7 TSTEW20/15 TST

EW20/15 , EW15/10 , EW20/7 واترجت های صنعتی
HIGH PRESSURE WASHERS (TOTAL STOP)
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رده دستگاه

بیشینه فشار کاری)بار(

دبی آب خروجی )لیتر بر دقیقه(

بیشینه دمای آب ورودی )درجه سانتی گراد(

نوع پمپ

قابلیت تنظیم فشار

نوع موتور

ولتاژ )ولت(

فرکانس )هرتز(

توان )وات(

سیستم قطع کن

دمای آب گرم خروجی )درجه سانتی گراد(

نوع گرمکن

طول شیلنگ فشارقوی )متر(

نوع / جنس شاسی

فیلتر آب ورودی

استاندارد ضدانفجار

شیلنگ جمع کن

نازل همراه

وزن )کیلوگرم(

طول×عرض×ارتفاع )میلی متر(

آب سرد فشار قوی

500

30

60

پالنجری

دارد

الکتریکی

400

50

24.2

بای پس

-

-

20

چهارچرخ / فوالدی

دارد

-

دارد

تیغه ای

302

970×910×120

EW50/30

واترجت صنعتی آب سرد و سه فاز EW50/30 یک کارواش صنعتی با 

برخورداری از موتور قدرتمند 30 اسب بخار قادر به ارائه حداکثر 

فشار عملیاتی 500 بار و دبی 30 لیتر بر دقیقه می باشد. فشار باالی 

آب خروجی از این واترجت صنعتی قدرتمند در کنار عملکرد بی نظیر 

زنگ  و  رنگبری  امکان  آلودگی های سرسخت،  در شستشوی  دستگاه 

زدایی انواع سطوح را فراهم می نماید. به منظور افزایش طول عمر 

تجهیز  برنجی  با سرسیلندر های  پالنچری  پمپ  به  این دستگاه  مفید، 

شده است. شاسی فوالدی و چهار چرخ دستگاه با تایرهای الستیکی 

بزرگ و دسته ارگونومیک سهولت حمل و نقل این واترجت الکتریکی 

 EW50/30 کلیدی  ویژگی های  دیگر  از  می نماید.  تضمین  را  مقاوم 

می توان به فشار قابل تنظیم دستگاه، قطعات مقاوم در برابر خوردگی، 

سیستم قطع کن بای پس به منظور محافظت از پمپ در صورت رها 

شدن ماشه تفنگی، فیلتر ورودی آب به منظور محافظت از پمپ در 

برابر ناخالصی ها و قابلیت استفاده از آب گرم ورودی با بیشینه دمای 

60 درجه سانتیگراد اشاره نمود. این دستگاه در حالت استاندارد با 

قرقره شیلنگ جمع کن، قالب های نگهدارنده برای تجهیزات جانبی و 

شیلنگ فشار قوی 20 متری مقاوم عرضه می شود.

EW50/30 واترجت صنعتی فوق فشار قوی مدل
 INDUSTRIALHIGH PRESSURE WASHERS



دســتگاه نماشــوى ایرانــى محصــوالت جدیــد شــرکت ابراهیــم مــى باشــد کــه 

تمامــى بخــش هــاى آن در داخــل طراحــى و تولیــد شــده اســت. ایــن دســتگاه 

ــاى  ــوى نم ــاى شستش ــد ه ــام فرآین ــت انج ــد جه ــى کارآم ــاى نظافت ــا ابزاره ه

ســنگى ســاختمان، شستشــوى شیشــه و نمــاى بیرونــى و شستشــوى پنــل هــاى 

ــن  ــتگاه ای ــن دس ــده در ای ــه ش ــن تعبی ــزن رزی ــند. مخ ــى باش ــیدى م خورش

ــه  ــد مرحل ــس از چن ــتگاه پ ــه دس ــا آب ورودى ب ــى آورد ت ــم م ــکان را فراه ام

ــرد.  ــرار گی ــورد اســتفاده ق ــه شــده م ــص و تصفی فیلتراســیون، بصــورت خال

میــزان آب خروجــى از دســتگاه بــر روى بــرس شستشــو نیــز توســط یــک شــیر 

قابل تنظیم مى باشد. 

نماشــوى ایرانــى در دو مــدل EFC4 و EFC3 بــراى عملکــرد از دو سیســتم آب 

جداگانــه شــهرى و آب تصفیــه بهــره مــى برنــد. کاربــر دســتگاه بــا تنظیــم کلیــد 

مخصوص بر روى حالت شهرى مى تواند سطوح را شستشوى اولیه دهد. 

نماشوی 

HIGH PERFORMANCE
FACADE CLEANER

ــت تصفیــه، آب  ــر روى حال ــا تغییــر وضعیــت ایــن کلیــد ب همچنیــن ب

خالــص بــراى آبکشــى و شستشــوى بــدون لکــه شیشــه و نمــا از 

ســمت نــازل بــر روى بــرس پاشــش مى شــود. سیســتم 4 فیلتــره و 3 

ــز و  ــد ذرات ری ــا 95 درص ــت ت ــادر اس ــا ق ــوى ه ــن نماش ــره ای فیلت

معدنــى آب را حــذف نمایــد. بــا تجهیــز ایــن دســتگاه بــه لنــس هــاى 

رابــط، مــى تــوان از نماشــوى هــا بــراى شستشــوى ســطوح در ارتفــاع 

بــاال نیــز بهــره بــرد. بــراى شستشــوى ایــن ســطوح، پمــپ آب دســتگاه 

  EFC3 ــوى ــود. نماش ــى ش ــال م ــاال فع ــمت ب ــه س ــاژ آب ب ــت پمپ جه

دســتگاه جدیــد تولیــد شــرکت ابراهیــم مــى باشــد کــه بــا توجــه بــه 

دبــى بیشــتر و قــدرت باالتــر، قابلیــت شستشــوى ارتفــاع هــاى باالتــر 

نسبت به مدل قبلى را دارا مى باشد.

سختی سنج

برس

پاشش مواد پمپ
شوینده
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دســتگاه نماشــوى ایرانــى محصــوالت جدیــد شــرکت ابراهیــم مــى باشــد کــه 

تمامــى بخــش هــاى آن در داخــل طراحــى و تولیــد شــده اســت. ایــن دســتگاه 

ــاى  ــوى نم ــاى شستش ــد ه ــام فرآین ــت انج ــد جه ــى کارآم ــاى نظافت ــا ابزاره ه

ســنگى ســاختمان، شستشــوى شیشــه و نمــاى بیرونــى و شستشــوى پنــل هــاى 

ــن  ــتگاه ای ــن دس ــده در ای ــه ش ــن تعبی ــزن رزی ــند. مخ ــى باش ــیدى م خورش

ــه  ــد مرحل ــس از چن ــتگاه پ ــه دس ــا آب ورودى ب ــى آورد ت ــم م ــکان را فراه ام

ــرد.  ــرار گی ــورد اســتفاده ق ــه شــده م ــص و تصفی فیلتراســیون، بصــورت خال

میــزان آب خروجــى از دســتگاه بــر روى بــرس شستشــو نیــز توســط یــک شــیر 

قابل تنظیم مى باشد. 

نماشــوى ایرانــى در دو مــدل EFC4 و EFC3 بــراى عملکــرد از دو سیســتم آب 

جداگانــه شــهرى و آب تصفیــه بهــره مــى برنــد. کاربــر دســتگاه بــا تنظیــم کلیــد 

مخصوص بر روى حالت شهرى مى تواند سطوح را شستشوى اولیه دهد. 

نماشوی 

HIGH PERFORMANCE
FACADE CLEANER

ــت تصفیــه، آب  ــر روى حال ــا تغییــر وضعیــت ایــن کلیــد ب همچنیــن ب

خالــص بــراى آبکشــى و شستشــوى بــدون لکــه شیشــه و نمــا از 

ســمت نــازل بــر روى بــرس پاشــش مى شــود. سیســتم 4 فیلتــره و 3 

ــز و  ــد ذرات ری ــا 95 درص ــت ت ــادر اس ــا ق ــوى ه ــن نماش ــره ای فیلت

معدنــى آب را حــذف نمایــد. بــا تجهیــز ایــن دســتگاه بــه لنــس هــاى 

رابــط، مــى تــوان از نماشــوى هــا بــراى شستشــوى ســطوح در ارتفــاع 

بــاال نیــز بهــره بــرد. بــراى شستشــوى ایــن ســطوح، پمــپ آب دســتگاه 

  EFC3 ــوى ــود. نماش ــى ش ــال م ــاال فع ــمت ب ــه س ــاژ آب ب ــت پمپ جه

دســتگاه جدیــد تولیــد شــرکت ابراهیــم مــى باشــد کــه بــا توجــه بــه 

دبــى بیشــتر و قــدرت باالتــر، قابلیــت شستشــوى ارتفــاع هــاى باالتــر 

نسبت به مدل قبلى را دارا مى باشد.
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حداکثر فشار پمپ )بار(

دبی آب خروجی )لیتر بر ساعت(

توان )وات(

ولتاژ )ولت(

درجه حفاظت

پهنای نظافتی )متر مربع بر ساعت(

حجم فیلتر )لیتر(

نوع فیلتر

مراحل فیلتراسیون

طول لنس )متر(

جنس لنس

نوع لنس

بیشینه ارتفاع )متر(

جنس شاسی

نوع شاسی

نوع پمپ

سختی سنج

شیلنگ آب تصفیه و شهری )متر(

قابلیت تنظیم زاویه برس

وزن )کیلوگرم(

طول×عرض×ارتفاع )میلی متر(

5

60

64

220

IPx3

100

5

اسمز معکوس / رزین

4

6

آلومینیوم

رزوه

13

فوالدی

چرخ دار

دیافراگمی

دارد

15

دارد

15

1000×430×430

ــوالت  ــن محص ــی از جدیدتری ــی EFC4-60 یک ــوی ایران ــتگاه نماش دس

ــه تجهیــزات مکانیــزه نظافــت صنعتــی می باشــد کــه توانایــی  در زمین

شستشــوی نمــا تــا ارتفــاع 15 متــر را دارد. بــرای این دســتگاه لنســی 

ــن  ــر گرفت ــا در نظ ــه ب ــود ک ــه می ش ــر ارائ ــول 9 مت ــه ط ــتاندارد ب اس

ــه  ــن ب ــطح زمی ــر از س ــک 11 مت ــا نزدی ــر ت ــت کارب ــول دس ــد و ط ق

وســیله ایــن دســتگاه قابــل شستشــو اســت. بدنــه ایــن نماشــو فلــزی 

بــوده و دارای یــک شاســی چرخــدار اســت کــه ســبب ســهولت در جــا 

ــت و  ــی اس ــوی EFC4-60 الکتریک ــردد. نماش ــتگاه می گ ــی دس ــه جای ب

نیــروی محرکــه مــورد نیــاز بــرای آن بــه وســیله بــرق شــهری تامیــن 

ــر دقیقــه  ــا 1 لیتــر ب می گــردد. پمــپ دســتگاه توانایــی پاشــش آب ت

را دارد. نــوع لنــس بــه کار رفتــه بــرای دســتگاه از نــوع رزوه ای بــوده 

و از جنــس آلومینیــوم ســاخته شــده اســت. وزن لنــس کامــال مناســب 

می باشــد. نماشــوی ایرانــی EFC4-60 بــه سیســتم فیلتراســیون قــوی 

ــه  ــده ک ــز گردی ــزر تجهی ــن دیونای ــوس و رزی ــمز معک ــب اس از ترکی

ــفاف و  ــی ش ــه و آب ــا و ســختی آب را گرفت ــی ه ــالح، ناخالص ــی ام تمام

خالــص فراهــم می ســازد. فیلتــر رزیــن دســتگاه درون یــک مخــزن 5 

لیتــری قــرار دارد. هنگامــی کــه زمــان تعویــض فیلترهــا فــرا رســد بــه 

ــر  آســانی قابــل تعویــض خواهنــد بــود. وجــود ســامانه فیلترســازی ب

روی دســتگاه ســبب می شــود لکــه، رگــه و رد آب روی ســطح شیشــه 

و نمــا باقــی نمانــد. نماشــوی ایرانــی EFC4-60 مجهــز بــه یــک سیســتم 

ســختی ســنج آب برخــط می باشــد.

EFC4-60 نماشوی صنعتی مجهز به چهار فیلتر مدل
INDUSTRIAL FACADE CLEANER

EFC 4-60



27 کاتالوگ محصوالت ایرانی

حداکثر فشار پمپ )بار(

دبی آب خروجی )لیتر بر ساعت(

توان )وات(

ولتاژ )ولت(

درجه حفاظت

پهنای نظافتی )متر مربع بر ساعت(

حجم فیلتر )لیتر(

نوع فیلتر

مراحل فیلتراسیون

طول لنس )متر(

جنس لنس

نوع لنس

بیشینه ارتفاع )متر(

جنس شاسی

نوع شاسی

نوع پمپ

سختی سنج

شیلنگ آب تصفیه و شهری )متر(

قابلیت تنظیم زاویه برس

وزن )کیلوگرم(

طول×عرض×ارتفاع )میلی متر(

9

240

750

220

IPx4

350

4

اسمز معکوس / رزین

3

9

آلومینیوم/ کربن

رزوه

21

فوالدی

چرخ دار

توربینی

دارد

15

دارد

80

1400×700×650

دســتگاه نماشــوی ایرانــی EFC3-240 یکــی از جدیدتریــن محصــوالت 

ــی  ــزه نظافــت صنعتــی می باشــد کــه توانای ــزات مکانی ــه تجهی در زمین

شستشــوی نمــا تــا ارتفــاع 21 متــر را دارد. بــرای ایــن دســتگاه لنســی 

اســتاندارد بــه طــول 9 متــر ارائــه می شــود کــه بــا در نظــر گرفتــن قــد 

و طــول دســت کاربــر تــا نزدیــک 11 متــر از ســطح زمیــن بــه وســیله 

ایــن دســتگاه قابــل شستشــو اســت. بدنــه ایــن نماشــو فلــزی بــوده و 

دارای یــک شاســی چرخــدار اســت کــه ســبب ســهولت در جــا بــه جایــی 

دســتگاه می گــردد. نماشــوی EFC3-240 الکتریکــی اســت و نیــروی 

محرکــه مــورد نیــاز بــرای آن بــه وســیله بــرق شــهری تامیــن می گــردد. 

پمــپ ایــن دســتگاه توانایــی پاشــش آب تــا 5 لیتــر در دقیقــه را دارد. 

ــوده و از  ــوع رزوه ای ب ــتگاه از ن ــرای دس ــه ب ــه کار رفت ــس ب ــوع لن ن

جنــس آلومینیــوم ســاخته شــده اســت. وزن لنــس کامــال مناســب 

می باشــد. نماشــوی ایرانــی EFC3-240 بــه سیســتم فیلتراســیون 

ــده  ــز گردی ــزر تجهی ــن دیونای ــوس و رزی ــمز معک ــب اس ــوی از ترکی ق

کــه تمامــی امــالح، ناخالصــی هــا و ســختی آب را گرفتــه و آبــی شــفاف و 

خالــص فراهــم می ســازد. فیلتــر رزیــن دســتگاه درون یــک مخــزن 5 

لیتــری قــرار دارد. هنگامــی کــه زمــان تعویــض فیلترهــا فــرا رســد بــه 

ــر  ــود. وجــود ســامانه فیلترســازی ب آســانی قابــل تعویــض خواهنــد ب

روی دســتگاه ســبب می شــود لکــه، رگــه و رد آب روی ســطح شیشــه و 

نمــا باقــی نمانــد. نماشــوی ایرانــی EFC3-240 مجهــز بــه یــک سیســتم 

ســختی ســنج آب همــراه می باشــد.

EFC3-240 نماشوی صنعتی سه فیلتر مدل
INDUSTRIAL FACADE CLEANER

EFC 3-240



HEAVY DUTY
STREET SWEEPERS

جاروهای شهری

ــرد و  ــع آوری گ ــرای جم ــر ب ــکاری مؤث ــهری راه ــویی ر ش س

خــاک و زبالــه هــای پراکنــده شــده بــر روی ســطح زمیــن در 

محیــط هــای وســیع ماننــد خیابــان هــا، جــاده هــا، فــرودگاه 

ــه  ــد.  ب ــی می باش ــای صنعت ــهرک ه ــای ش ــه ه ــا و محوط ه

ــط  ــن محی ــری دســتگاه هــای ســوییپر شــهری در چنی کارگی

هایــی و جایگزینــی بــا روش هــای دســتی می توانــد کیفیــت 

و ســرعت را بــه عملیــات نظافتــی در ایــن مناطــق ببخشــد. 

ــاخته،  ــا س ــوژی روز دنی ــاس تکنول ــر اس ــهری ب ــاروب ش ج

مونتــاژ و عرضــه شــده کــه اســتانداردهای مربــوط بــه هــر 

ــه هــا و  ــه روی ــی می باشــد. کلی ــن ایمن بخــش، ضامــن تامی

دســتورالعمل هــای ISO9001 در شــرکت جــاری شــده و در 

ــد.  ــه می باش ــت گواهینام ــی و دریاف ــی نهای ــه ارزیاب مرحل

 ES9 و   ES4 ،ES7 مــدل  ســه  دارای  شــهری  ســویی ر 

ــر  ــه یکدیگ ــابه ب ــیار مش ــا بس ــاختار آن ه ــه س ــد ک می باش

اســت امــا در بخــش هایــی بــا یکدیگــر تفــاوت دارنــد کــه 

در ادامــه ذکــر می شــود. از تفــاوت هــای ایــن ســه رده 

جــاروب شــهری می تــوان بــه تــوان موتــور مکنــده،  ظرفیــت 

مخــزن، کارایــی و شاســی اشــاره کــرد کــه می توانــد از 8تــا 

20 تــن باشــد، ابعــاد دســتگاه و عــرض عملیاتــی می باشــد. 

هــر یــک از ســه مــدل دســتگاه جــاروب شــهری بــا دو نــوع 

ــر  ــی ب ــه یک ــردد ک ــه می گ ــاوت ارائ ــاختار متف ــی و س طراح

ــان و  ــد ف ــی مانن ــن الملل ــای بی ــرکت ه ــی ش ــاس طراح اس

در  دســتگاه  رده  دو  ایــن  تفــاوت  می باشــد.  ویکتــوری 

ــد. ــتگاه می باش ــاع دس ــن ارتف ــاختار و همچنی ــی و س طراح

ســوییپر شــهری دارای 2 عــدد فرچــه دیســکی در طرفیــن 

می باشــد کــه خــاک و زبالــه هــای موجــود در مســیر حرکــت 

دســتگاه را جمــع آوری نمــوده و بــه ســمت مرکــز هدایــت 

می کنــد. بــرس غلطکــی مرکــزی بــه همــراه سیســتم مکــش 

ــر  ــه ســمت مخــزن هدایــت می کنــد. فیلت آالینــده هــا را ب

قدرتمنــد دســتگاه از بازگشــت گــرد و غبــار بــه محیــط بــه 

میــزان بســیار زیــادی جلوگیــری می نمایــد. ســامانه پاشــش 

ــر روی بــرس هــای جــاروی شــهری از انتشــار گــرد و  آب ب

ــل  ــد قاب ــا ح ــده ت ــع آوری آالین ــگام جم ــار در هن غب

توجهــی جلوگیــری می نمایــد بــه نحــوی 

کــه اســتفاده از دســتگاه در 

بــا  هایــی  محیــط 

آلودگــی 

مناســب  صنعتــی  هــای  محیــط  یــا  فــراوان 

امــکان  مخــزن  تخلیــه  از  پــس  می باشــد. 

شستشــوی داخــل آن توســط کاربــر بــا اســتفاده 

پذیــر  امــکان  صنعتــی  کارواش  دســتگاه  یــک  از 

می باشــد. سیســتم مغناطیســی نصــب شــده در جلــوی کامیــون بــه منظــور جمــع آوری قطعــات فلــزی 

از روی زمیــن کاربــرد دارد. بــر روی جــاروی شــهری پیشــرفته، سیســتم کنترلــی جــاروب بــه صــورت 

ــاال دارد و  ــان ب ــت اطمین ــا قابلی ــاده و ب ــردی س ــه عملک ــه ک ــرار گرفت ــی ق ــی و الکترونیک الکتریک

اپراتــور بــا بهــره گیــری از دوربیــن عقــب خــودرو و دوربیــن هــای کنــاری می توانــد بــه کنتــرل آســان 

دســتگاه بپــردازد. ایــن دســتگاه بــا یــک عــدد نــازل بــا لولــه خرطومــي و بــازوي کمکــي دســتي جهــت 

جــاروب و جمــع آوري زبالــه از طرفیــن تجهیــز شــده اســت.
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کارایی تئوری )مترمربع بر ساعت(

پهنای نظافت )سانتی متر(

کمینه- بیشینه سرعت کاری )کیلومتر بر ساعت(

تعداد برس

طول برس میانی )سانتی متر(

نوع برس میانی

قطر برس کناری )سانتی متر(

نوع/ تعداد برس کناری

ظرفیت مخزن زباله )مترمکعب(

ارتفاع تخلیه )متر(

نوع موتور

توان موتور )کیلووات(

ظرفیت مخزن سوخت )لیتر(

ظرفیت مخزن آب )لیتر(

مدل شاسی مورد نیاز )تن(

الیه محافظ استیل مخزن

سیستم دمش و مکش همزمان

مگنت جمع آوری آلودگی فلزی

سیستم فیلتراسیون

وزن )کیلوگرم(

طول×عرض×ارتفاع )میلی متر(

46000

200

15-40

3

92

رولی

50

دیسکی/2

4

4.5

سیلندر 4

97

200-150

800-700

10-6

دارد

اختیاری

اختیاری

اختیاری

3500

بسته به ابعاد شاسی

ES4

ســوییپر شــهری ES4 یکــی از کارآمدتریــن دســتگاه هــای نظافــت 

ــای  ــرایط کاری و نیازه ــه ش ــه ب ــا توج ــه ب ــت ک ــزه اس ــی مکانی صنعت

نظافــت  در  و  اســت  گردیــده  طراحــی  محیط هــای شــهری  نظافتــی 

ــارک هــا  ــاده رو هــا، پ ــان هــا، پی ســریع و باکیفیــت ســطوح کــف خیاب

و  نشــان داده  بی نظیــر  آزاد مشــابه عملکــردی  و ســایر فضاهــای 

موجــب صرفــه جویــی قابــل توجــه در هزینــه و زمــان عملیــات نظافتــی 

می گــردد. ســوییپر شــهری ES4 بــا برخــورداری از موتــوری 4 ســیلندر 

بــا تــوان کاری تقریبــی 97 کیلــو وات در رده دســتگاه هــای قدرتمنــد 

نظافــت شــهری قــرار می گیــرد. ایــن دســتگاه مجهــز بــه دو نــوع بــرس 

ــاال  ــا کیفیــت مطلــوب و قابلیــت پوشــش دهــی ب دیســکی و غلطکــی ب

اســت

ES4 سویپر شهری مدل
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کارایی تئوری )مترمربع بر ساعت(

پهنای نظافت )سانتی متر(

کمینه- بیشینه سرعت کاری )کیلومتر بر ساعت(

تعداد برس

طول برس میانی )سانتی متر(

نوع برس میانی

قطر برس کناری )سانتی متر(

نوع/ تعداد برس کناری

ظرفیت مخزن زباله )مترمکعب(

ارتفاع تخلیه )متر(

نوع موتور

توان موتور )کیلووات(

ظرفیت مخزن سوخت )لیتر(

ظرفیت مخزن آب )لیتر(

مدل شاسی مورد نیاز )تن(

الیه محافظ استیل مخزن

سیستم دمش و مکش همزمان

مگنت جمع آوری آلودگی فلزی

سیستم فیلتراسیون

وزن )کیلوگرم(

طول×عرض×ارتفاع )میلی متر(

100000

225

15-40

3

92

رولی

75

دیسکی/2

7

4.5

سیلندر 4

107

300-200

600+1200

14-16

دارد

اختیاری

اختیاری

اختیاری

4500

بسته به ابعاد شاسی

100000

225

15-40

3

92

رولی

75

دیسکی/2

9

4.5

سیلندر 4

107

300-200

3000+600+1200

18-20

دارد

اختیاری

اختیاری

اختیاری

5000

بسته به ابعاد شاسی

ES7ES9

دســتگاه هــای ســوییپر شــهری ES7 و 

ES9 تولیــد شــرکت ابراهیــم در رده 

ماشــین  کارآمدتریــن  و  متمایزتریــن 

آالت مکانیــزه نظافــت صنعتــی شــهری 

ــژه  ــه بصــورت وی ــد ک ــه ان ــرار گرفت ق

ــه،  ــاالی زبال ــم ب ــع آوری حج ــرای جم ب

آلودگی هــای  انــواع  و  خــاک  و  گــرد 

در  کــف  ســطوح  از  جامــد  و  خشــک 

بزرگراه هــا،  شــامل  بــاز  فضاهــای 

طراحــی   ... و  پارک هــا  خیابان هــا، 

از  رده  ایــن  شــده اند.  تولیــد  و 

ــه مخــزن  ســوییپرهای شــهری مجهــز ب

روی  بــر  آب  پاشــش  و  بــوده  آب 

ــو  ــه نح ــی ب ــرس زن ــگام ب ــا هن برس ه

موثــر از انتشــار گــرد و غبــار در محیــط 

می نمایــد. جلوگیــری 

ES9 و ES7 سویپر شهری مدل های
STREET SWEEPERS



ــا،  ــازمان ه ــه در ادارات، س ــى ک ــن تجهیزات ــم تری ــى از مه یک

فروشــگاه هــا و همچنیــن در منــازل کارایــى بســیار زیــادى دارد 

دســتگاه خوشــبو کننــده هــوا مــى باشــد. بــا اســتفاده از ایــن 

ــبو  ــاى خوش ــانس ه ــبى از اس ــزان مناس ــوان می ــتگاه میت دس

کننــده را بــه صــورت اتوماتیــک در هــوا منتشــر نمــود. روش 

هــاى مختلفــى بــراى ایجــاد رایحه مطلــوب در محیــط وجــود دارد، 

بــا ایــن حــال تنهــا راه حــل انتشــار رایحــه خــوش بــه صــورت 

یکنواخت، ســریع و موثر در محیط اســتفاده از دســتگاه خوشــبو 

کننــده هــوا مــى باشــد. ایــن دســتگاه را مــى تــوان بــه عنــوان 

یکــى از مهمتریــن لزومــات در محیــط هــاى بســته برشــمرد کــه 

موجــب آرامــش و شــادابى مــى گــردد. بــه طــور کلــى مــى تــوان 

گفــت کــه وجــود رایحــه خــوش در فضــا بــه مطلــوب شــدن و 

تزریــق انــرژى مضاعــف در محیــط کارى و زندگــى کمــک مــى کند 

ــاده یــک  ــى خــارق الع ــا حاصــل از کارای ــن خصوصیــت تنه و ای

دســتگاه  از  اســتفاده  اســت.  محیــط  در  خــوش  رایحــه 

خوشــبوکننده هــوا در محیط هــاى تجــارى، ادارى، اماکن مذهبى، 

مراکــز آموزشــى، باشــگاه هــاى ورزشــى و ســالن هــاى زیبایــى 

جهــت ایجــاد حــس نشــاط و ســرزندگى در افراد حاضــر در محیط 

مــورد اســتفاده قــرار مــى گیــرد. وجــود رایحــه خــوش در محیــط 

ــادى در  ــزان زی ــه می ــد ب ــى توان ــز تجــارى م هــاى ادارى و مراک

رفتــار مراجعیــن و کارکنــان تاثیــر مثبــت گذاشــته و در رونــق 

کسب و کار موثر واقع گردد.

دســتگاه خوشــبو کننــده هــوا بــه منظــور ایجــاد رایحــه خــوش و  

بــه وجــود آوردن فضایــى دلنشــین در محیــط هاى مختلــف مورد 

اســتفاده قــرار مــى گیــرد. دســتگاه خوشــبوکننده برقــى داراى 

مخــزن مخصــوص اســانس بــوده و مــى تــوان از انــواع اســانس 

ــا ســلیقه و  ــا هــر رایحــه اى متناســب ب ــکل ب ــه ال ــر پای ب

کاربــرى محیــط، در آن اســتفاده نمــود. ایــن دســتگاه 

داراى سیســتمى پیشــرفته و نوظهور همراه با 

عملکــردى فوق حرفــه اى و تخصصى در 

زمینه پخش بو به نام 

SCENT SYSTEMSخوشبوکننده های هوا

اتمیزیشن مى باشد. سیستم ATOMIZATION اسانس مایع را به 

اتــم هــاى گاز تبدیــل مــى نمایــد و بــه نحــوى موثــر محیــط را در 

ــاه خوشــبو مــى کنــد. دســتگاه هــاى  مــدت زمانــى بســیار کوت

خوشــبوکننده بــا توانایى رایحه افشــانى طوالنى مــدت و مصرف 

پاییــن اســانس، مــى تواننــد روش هــاى مطلــوب و مقــرون بــه 

صرفــه اى بــراى ایجــاد رایحــه خــوش و تاثیــر گــذارى بــر حــس 

بویایــى داشــته و حــس و حــال خوشــایندى بــراى افــراد حاضر 

در محیط ایجاد نماید.

عطرافشــانى در هــر محیطــى مــى توانــد بــه 

منظــورى خــاص صــورت پذیــرد. ایجــاد 

رایحــه خــوش بــراى افزایش مراجعه 

کننــده و فروش بیشــتر، به منظور 

برنــد ســازى در یــک ســازمان یــا 

فروشــگاه، ایجــاد حــس آرامــش 

در منــزل و محــل کار، ایجــاد 

حــس هیجان و شــادابى در محیط 

هــاى ورزشــى و آموزشــى و یــا 

حتــى از بیــن بــردن بــوى نامناســب 

در محیــط از جملــه دالیل اســتفاده از یک 

دستگاه خوشبو کننده مى باشد.



ــا،  ــازمان ه ــه در ادارات، س ــى ک ــن تجهیزات ــم تری ــى از مه یک

فروشــگاه هــا و همچنیــن در منــازل کارایــى بســیار زیــادى دارد 

دســتگاه خوشــبو کننــده هــوا مــى باشــد. بــا اســتفاده از ایــن 

ــبو  ــاى خوش ــانس ه ــبى از اس ــزان مناس ــوان می ــتگاه میت دس

کننــده را بــه صــورت اتوماتیــک در هــوا منتشــر نمــود. روش 

هــاى مختلفــى بــراى ایجــاد رایحه مطلــوب در محیــط وجــود دارد، 

بــا ایــن حــال تنهــا راه حــل انتشــار رایحــه خــوش بــه صــورت 

یکنواخت، ســریع و موثر در محیط اســتفاده از دســتگاه خوشــبو 

کننــده هــوا مــى باشــد. ایــن دســتگاه را مــى تــوان بــه عنــوان 

یکــى از مهمتریــن لزومــات در محیــط هــاى بســته برشــمرد کــه 

موجــب آرامــش و شــادابى مــى گــردد. بــه طــور کلــى مــى تــوان 

گفــت کــه وجــود رایحــه خــوش در فضــا بــه مطلــوب شــدن و 

تزریــق انــرژى مضاعــف در محیــط کارى و زندگــى کمــک مــى کند 

ــاده یــک  ــى خــارق الع ــا حاصــل از کارای ــن خصوصیــت تنه و ای

دســتگاه  از  اســتفاده  اســت.  محیــط  در  خــوش  رایحــه 

خوشــبوکننده هــوا در محیط هــاى تجــارى، ادارى، اماکن مذهبى، 

مراکــز آموزشــى، باشــگاه هــاى ورزشــى و ســالن هــاى زیبایــى 

جهــت ایجــاد حــس نشــاط و ســرزندگى در افراد حاضــر در محیط 

مــورد اســتفاده قــرار مــى گیــرد. وجــود رایحــه خــوش در محیــط 

ــادى در  ــزان زی ــه می ــد ب ــى توان ــز تجــارى م هــاى ادارى و مراک

رفتــار مراجعیــن و کارکنــان تاثیــر مثبــت گذاشــته و در رونــق 

کسب و کار موثر واقع گردد.

دســتگاه خوشــبو کننــده هــوا بــه منظــور ایجــاد رایحــه خــوش و  

بــه وجــود آوردن فضایــى دلنشــین در محیــط هاى مختلــف مورد 

اســتفاده قــرار مــى گیــرد. دســتگاه خوشــبوکننده برقــى داراى 

مخــزن مخصــوص اســانس بــوده و مــى تــوان از انــواع اســانس 

ــا ســلیقه و  ــا هــر رایحــه اى متناســب ب ــکل ب ــه ال ــر پای ب

کاربــرى محیــط، در آن اســتفاده نمــود. ایــن دســتگاه 

داراى سیســتمى پیشــرفته و نوظهور همراه با 

عملکــردى فوق حرفــه اى و تخصصى در 

زمینه پخش بو به نام 

SCENT SYSTEMSخوشبوکننده های هوا

اتمیزیشن مى باشد. سیستم ATOMIZATION اسانس مایع را به 

اتــم هــاى گاز تبدیــل مــى نمایــد و بــه نحــوى موثــر محیــط را در 

ــاه خوشــبو مــى کنــد. دســتگاه هــاى  مــدت زمانــى بســیار کوت

خوشــبوکننده بــا توانایى رایحه افشــانى طوالنى مــدت و مصرف 

پاییــن اســانس، مــى تواننــد روش هــاى مطلــوب و مقــرون بــه 

صرفــه اى بــراى ایجــاد رایحــه خــوش و تاثیــر گــذارى بــر حــس 

بویایــى داشــته و حــس و حــال خوشــایندى بــراى افــراد حاضر 

در محیط ایجاد نماید.

عطرافشــانى در هــر محیطــى مــى توانــد بــه 

منظــورى خــاص صــورت پذیــرد. ایجــاد 

رایحــه خــوش بــراى افزایش مراجعه 

کننــده و فروش بیشــتر، به منظور 

برنــد ســازى در یــک ســازمان یــا 

فروشــگاه، ایجــاد حــس آرامــش 

در منــزل و محــل کار، ایجــاد 

حــس هیجان و شــادابى در محیط 

هــاى ورزشــى و آموزشــى و یــا 

حتــى از بیــن بــردن بــوى نامناســب 

در محیــط از جملــه دالیل اســتفاده از یک 

دستگاه خوشبو کننده مى باشد.
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رنگ بندی

مساحت پوشش دهی )مترمکعب(

زمان پوشش دهی )دقیقه(

مصرف انرژی )وات(

ولتاژ )ولت(

حجم مخزن اسانس )سی سی(

برنامه پذیری

تعداد برنامه ذخیره شونده

حالت پخش اسانس

نوع نمایشگر

پنل دیجیتال

کنترل از راه دور

فن پخش اسانس

دماسنج دیجیتال

نمایشگر میزان اسانس باقی مانده

مخزن قابل شستشو

قابلیت شارژ مجدد مخزن

قابلیت تنظیم حالت توربو

وزن

طولx عرضxارتفاع )میلی متر (

5000

5

30

220

500

دارد

5

نرمال / توربو

LCD

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

9

500×250×250

خوشبوکننده  های  مدل  کارآمدترین  از  یکی   EA5000 دستگاه 

و  جدید  تکنولوژی  از  استفاده  با  که  می باشد  بازار  در  موجود 

انحصاری اتمیزاسیون طراحی و تولید شده است که ضمن افزایش 

برد موثر دستگاه از بروز حساسیت و مشکالت تنفسی جلوگیری 

می کند. امکان زمان بندی برای عملکرد دستگاه، قابلیت تعریف 5 

دیجیتال،  پنل   ،LCDنمایشگر توربو،  عملکرد  مد  تخصصی،  برنامه 

ریموت کنترل، مخزن قابل شستشو و مدرج از دیگر ویژگی های 

متمایزکننده این دستگاه خوشبو کننده هوا می باشد.

قابلیت  با   EA500 و   EA200 دیواری  خوشبوکننده  دستگاه های 

ایده آل  ابزاری  مترمکعب،   500 و   200 تا  محیط  پوشش دهی 

برای ارتقاء کیفیت هوا و ایجاد حس خوشایند در فضاهای محدود 

سرویس  و  کوچک  البی های  دفاتر،  شرکت ها،  اداره ها،  همانند 

بهداشتی مجتمع های تجاری می باشند. در تولید این دستگاه های 

که  است  شده  استفاده  اتمیزاسیون  تکنولوژی  از  خوشبوکننده 

تکنولوژی  این  تبدیل می نماید.  گازی  اتم های  به  را  مایع  اسانس 

عالوه بر افزایش برد دستگاه، از ایجاد هر گونه حساسیت و مشکل 

تنفسی جلوگیری می کند. از ویژگی های متمایز کننده این رده از 

خوشبوکننده ها میتوان به امکان کنترل از راه دور، پنل دیجیتال، 

دیجیتال  دماسنج  و  دائمی  شستشو،حافظه  قابل  و  مدرج  مخزن 

ابعاد مناسب و طراحی منسجم،  به  با توجه  نمود. همچنین  اشاره 

قابلیت  بر  ..عالوه  و  میز، پیشخوان  بر روی  آنها  امکان قرارگیری 

نصب بر روی دیوار وجود دارد.

EA5000

EA5000 خوشبوکننده صنعتی
HVAC- SCENT SYSTEMS
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نوع

رنگ بندی

مساحت پوشش دهی )مترمکعب(

زمان پوشش دهی )دقیقه(

مصرف انرژی )وات(

ولتاژ )ولت(

حجم مخزن اسانس )سی سی(

برنامه پذیری

تعداد برنامه ذخیره شونده

حالت پخش اسانس

نوع نمایشگر

پنل دیجیتال

کنترل از راه دور

فن پخش اسانس

دماسنج دیجیتال

نمایشگر میزان اسانس باقی مانده

مخزن قابل شستشو

قابلیت شارژ مجدد مخزن

قابلیت تنظیم حالت توربو

وزن

طولx عرضxارتفاع )میلی متر (

خانگی / دیواری

200

>5

4.5

120

50

-

-

نرمال/ اکونومی / توربو

Segment

-

دارد

-

دارد

-

دارد

دارد

-

2

200×80×220

تجاری / دیواری

500

>5

16

120

200-100

-

-

نرمال/ اکونومی / توربو

Segment

-

دارد

-

دارد

-

دارد

دارد

-

4

280×110×300

تجاری / دیواری

500

>5

16

220

200-100

دارد

5

نرمال / توربو

LCD

دارد

دارد

-

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

4

280×110×300

EA200EA500EA500+

EA500+ و EA500 و EA200 خوشبوکننده خانگی و تجاری
SCENT SYSTEMS



SHOE POLISHER

دســتگاه واکــس زن اتوماتیــک وســیله اى کاربــردى محســوب مــى شــود 

کــه بــا بهــره گیــرى از آن مــى تــوان بــدون اســتفاده از دســت و ایجــاد 

آلودگــى، کفــش هــا را پاکیــزه نمــود. دســتگاه واکس زن از تغییر شــکل 

ــه از  ــدن روی ــدا ش ــگ و ج ــر رن ــوردن، تغیی ــرك خ ــش، ت ــرى کف ظاه

قســمت زیریــن آن جلوگیــرى مــى نمایــد. ایــن دســتگاه داراى بــرس ها 

ــراى واکــس زدن پرداخــت نهایــى  و فرچــه هــاى مجزایــى اســت کــه ب

کفــش هــا در مــکان هــاى گوناگــون مــورد اســتفاده قــرار مــى گیــرد. این 

دســتگاه نیــروى خــود را از بــرق تامیــن مــى کنــد. دو فرچــه بــا کیفیــت 

بــاال، پــدال موجــود بــر کــف  دســتگاه، دســته ارگونومیــک و... واکــس 

زدن آســان را فراهــم مــى نماینــد. واکــس مــورد اســتفاده در مخــزن 

ایــن دســتگاه واکــس مایــع بــدون پارافیــن و بــدون رنــگ مــى باشــد که 

موجب نگهدارى از کفش در استفاده طوالنى مدت مى شود.

دستگاه واکس زن اتوماتیک

اســانس هــاى مــورد اســتفاده در دســتگاه هــاى خوشــبو کننــده هــواى ابراهیــم کــه از تکنولوژى 

اتمیزیشــن بهــره مــى برنــد، رایحــه هایــى خوشــبو و بــر پایــه الــکل هســتند. این اســانس هــا در 

انــواع گوناگــون و مطابــق بــا ســلیقه هــا و کاربردهــاى مختلفــى ســاخته شــده و مــورد اســتفاده 

قــرار مــى گیرنــد. رایحــه هــاى اســانس هــا عبــارت انــد از رایحــه هــاى ادکلنــى، رایحــه هــاى 

خوراکــى، رایحــه هــاى گل و طبیعــت و رایحــه هــاى میــوه اى کــه هریــک از آن هــا طبــق شــرایط 

محیطــى و ســلیقه مــورد اســتفاده خواهنــد بــود. از ایــن اســانس هــا در محیــط هــاى مختلــف از 

ــز  ــا، مراک ــاپ ه ــى ش ــا و کاف ــتوران ه ــا، رس ــل ه ــى، هت ــى و ورزش ــاى تفریح ــکان ه ــه م جمل

تجــارى-ادارى و مســکونى، اماکــن مذهبــى و زیارتــى، مراکــز بهداشــتى و درمانــى اســتفاده مــى 

شــود. اســانس هــا مــى تواننــد بــراى برنــد ســازى، از بیــن بــردن بوهــاى نامطبــوع در محیــط و 

همچنیــن خوشــبو ســازى و ایجــاد آرامــش در محیــط مــورد اســتفاده قــرار گیرنــد. بنابرایــن در 

هنگام انتخاب اسانس حتما باید کاربرد آن نیز مد نظر قرار گیرد.

اسانس های خوشبوکننده

fragrances
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SHOE POLISHER

دســتگاه واکــس زن اتوماتیــک وســیله اى کاربــردى محســوب مــى شــود 

کــه بــا بهــره گیــرى از آن مــى تــوان بــدون اســتفاده از دســت و ایجــاد 

آلودگــى، کفــش هــا را پاکیــزه نمــود. دســتگاه واکس زن از تغییر شــکل 

ــه از  ــدن روی ــدا ش ــگ و ج ــر رن ــوردن، تغیی ــرك خ ــش، ت ــرى کف ظاه

قســمت زیریــن آن جلوگیــرى مــى نمایــد. ایــن دســتگاه داراى بــرس ها 

ــراى واکــس زدن پرداخــت نهایــى  و فرچــه هــاى مجزایــى اســت کــه ب

کفــش هــا در مــکان هــاى گوناگــون مــورد اســتفاده قــرار مــى گیــرد. این 

دســتگاه نیــروى خــود را از بــرق تامیــن مــى کنــد. دو فرچــه بــا کیفیــت 

بــاال، پــدال موجــود بــر کــف  دســتگاه، دســته ارگونومیــک و... واکــس 

زدن آســان را فراهــم مــى نماینــد. واکــس مــورد اســتفاده در مخــزن 

ایــن دســتگاه واکــس مایــع بــدون پارافیــن و بــدون رنــگ مــى باشــد که 

موجب نگهدارى از کفش در استفاده طوالنى مدت مى شود.

دستگاه واکس زن اتوماتیک

اســانس هــاى مــورد اســتفاده در دســتگاه هــاى خوشــبو کننــده هــواى ابراهیــم کــه از تکنولوژى 

اتمیزیشــن بهــره مــى برنــد، رایحــه هایــى خوشــبو و بــر پایــه الــکل هســتند. این اســانس هــا در 

انــواع گوناگــون و مطابــق بــا ســلیقه هــا و کاربردهــاى مختلفــى ســاخته شــده و مــورد اســتفاده 

قــرار مــى گیرنــد. رایحــه هــاى اســانس هــا عبــارت انــد از رایحــه هــاى ادکلنــى، رایحــه هــاى 

خوراکــى، رایحــه هــاى گل و طبیعــت و رایحــه هــاى میــوه اى کــه هریــک از آن هــا طبــق شــرایط 

محیطــى و ســلیقه مــورد اســتفاده خواهنــد بــود. از ایــن اســانس هــا در محیــط هــاى مختلــف از 

ــز  ــا، مراک ــاپ ه ــى ش ــا و کاف ــتوران ه ــا، رس ــل ه ــى، هت ــى و ورزش ــاى تفریح ــکان ه ــه م جمل

تجــارى-ادارى و مســکونى، اماکــن مذهبــى و زیارتــى، مراکــز بهداشــتى و درمانــى اســتفاده مــى 

شــود. اســانس هــا مــى تواننــد بــراى برنــد ســازى، از بیــن بــردن بوهــاى نامطبــوع در محیــط و 

همچنیــن خوشــبو ســازى و ایجــاد آرامــش در محیــط مــورد اســتفاده قــرار گیرنــد. بنابرایــن در 

هنگام انتخاب اسانس حتما باید کاربرد آن نیز مد نظر قرار گیرد.

اسانس های خوشبوکننده

fragrances
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در فرآیند هاى نظافتى، از مواد شوینده صنعتى براى تسریع در حذف آلودگى 

ها و افزایش قدرت پاك کنندگى استفاده مى شود. عملکرد این مواد به گونه 

اى است که بعد از مدت زمانى اندك که بر روى سطح بر جاى مى مانند، در تقابل 

با پیوند ذرات آلوده، ساختار شیمیایى آنها را شکسته و در نهایت حذف آلودگى 

ها را به دنبال دارند. از جمله کاربرد هاى مواد شوینده مى توان به توانایى باال 

در حذف تخصصى انواع آلودگى هاى تثبیت شده و قدیمى مانند آلودگى هاى 

الکترواستاتیک، آلودگى هاى چرب و روغنى، آلودگى هاى چسبنده مانند چسب 

و آدامس، رد به جا مانده از تایر خودرو و آلودگى آهکى اشاره نمود. اثربخشى 

ترکیب  لحاظ  از  مواد  این  که  افتد  اتفاق مى  ماده شوینده صنعتى در صورتى 

شیمیایى، کاربرد و نحوه استفاده به درستى مورد ارزیابى و کاربرد قرار گیرند. 

به همین جهت در محیط هاى مختلف و با توجه به نوع آلودگى و اهداف نظافتى 

مد نظر از مواد شوینده صنعتى مخصوصى استفاده مى گردد.

یک شوینده قلیایى با 9pH  الى 10 است. نسبت حداکثر ترکیب با آب 

روش  به  آب  با  ترکیب  حداکثر  نسبت  و   10 به   1 دستى  روش  به 

مکانیزه 2 به 100 مى باشد. ماده شوینده تخصصى غیر صابونى جهت 

حذف آلودگى هاى چرب، روغنى و دوده، شستشوى بدنه ماشین آالت 

صنعتى، زمین هاى روغنى کف کارخانه ها، گاراژها و تعمیرگاه ها.

یک شوینده قلیایى با 14pH  است. نسبت حداکثر ترکیب با آب به 

روش دستى 1 به 20 و نسبت حداکثر ترکیب با آب به روش مکانیزه 

10 به 300 مى باشد. از بین بردن الیه هاى عمیق آلودگى هاى روغنى 

از روى انواع سطوح کف به جز سطوح آلومینیومى.

یک شوینده قلیایى با 9pH  الى 10 است. نسبت حداکثر ترکیب با آب 

روش  به  آب  با  ترکیب  حداکثر  نسبت  و   10 به   1 دستى  روش  به 

مکانیزه 2 به 100 مى باشد. ماده شوینده تخصصى غیر صابونى جهت 

حذف آلودگى هاى چرب، روغنى و دوده، شستشوى بدنه ماشین آالت 

صنعتى، زمین هاى روغنى کف کارخانه ها، گاراژها و تعمیرگاه ها.

قلیایى با  9pH  الى 10 است. حداکثر ترکیب با 

آب به روش دستى 1 به 10 و حداکثر ترکیب به 

روش مکانیزه 2 به 100.  شوینده تخصصى غیر 

صابونى جهت حذف آلودگى هاى چرب، روغنى و 

دوده، شستشوى بدنه ماشین آالت ، زمین هاى 

روغنى کف کارخانه ها، گاراژها و تعمیرگاه ها.

یک شوینده قلیایى با8pH  الى 9 است. نسبت 

حداکثر ترکیب با آب به روش دستى 1 به 20 و 

نسبت حداکثر ترکیب با آب به روش مکانیزه 1 

به 200 مى باشد. پاك کننده انواع آلودگى هاى 

تثبیت شده روزمره، رد الستیک و لیفتراك از 

کلیه سطوح در کارخانه ها و پارکینگ ها.

یک شوینده قلیایى با  8pH الى 9 است. نسبت 

حداکثر ترکیب با آب به روش دستى 1 به 5 و 

نسبت حداکثر ترکیب با آب به روش مکانیزه 1 

به 20 مى باشد. مایع شوینده تخصصى جهت 

و  مبلمان  و  ماشینى  هاى  فرش  شستشوى 

موکت.

به  آماده  و   7pH با  خنثى  شوینده  یک 

و  تخصصى  کننده  پاك  است.  مصرف 

درخشان کننده کلیه سطوح استیل شامل 

کامپوزیت،  برقى،  پله  دیواره  آسانسور، 

کاشى، استیل و ... .

یک شوینده قلیایى با 8pH الى 9 است. نسبت 

حداکثر ترکیب با آب به روش دستى 1 به 20 و 

نسبت حداکثر ترکیب با آب به روش مکانیزه 1 

به 200 مى باشد. ماده شوینده جهت بهبود 

کیفیت عملکرد دستگاه و شستشوى عمومى 

کلیه سطوح با کف کنترل شده

یک شوینده قلیایى با 12pH است. نسبت 

حداکثر ترکیب با آب به روش دستى 1 به 20 

و نسبت حداکثر ترکیب با آب به روش مکانیزه 

10 به 200 مى باشد. از بین بردن آلودگى 

سطوح،  انواع  روى  از  چرب  و  روغنى  هاى 

تجهیزات و قطعات به جز سطوح آلومینیومى.

یک ماده شوینده آماده به مصرف است. حالل،  شوینده چند منظوره، 

پاك کننده رنگ و آلودگى هاى پلیمرى از روى سطوح سنگى و بتنى، 

الکترومکانیکى و استفاده متنوع در  شستشوى قطعات فلزى، قطعات 

صنایع رنگ، چسب و ... .

به  آب  با  ترکیب  حداکثر  نسبت  است.    8pH با  قلیایى  یک شوینده 

روش دستى 1 به 10 و نسبت حداکثر ترکیب با آب به روش مکانیزه 

غیر  و  آهنى  آلیاژهاى  قطعات  کامل  شستشوى  باشد.  مى   100 به   3

آهنى، سطوح فوالدى، چدنى، آلومینیومى، مس، برنج،  استیل، انواع پله 

برقى، ماشین آالت و سطوح خاص.

یک شوینده قلیایى با  8pH الى 9 است. نسبت حداکثر ترکیب با آب 

روش  به  آب  با  ترکیب  حداکثر  نسبت  و   30 به   1 دستى  روش  به 

مکانیزه 10 به 300 مى باشد. شستشوى کامل سطوح سنگى حساس 

هاى  مجتمع  در  استفاده  قابل  اپوکسى،  از  شده  پوشیده  سطوح  و 

تجارى، صنایع غذایى، بیمارستان ها، رستوران ها،  مجتمع هاى ادارى، 

مسکونى، واحدهاى صنعتى و ... .

INDUSTRIAL
DETERGENT
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در فرآیند هاى نظافتى، از مواد شوینده صنعتى براى تسریع در حذف آلودگى 

ها و افزایش قدرت پاك کنندگى استفاده مى شود. عملکرد این مواد به گونه 

اى است که بعد از مدت زمانى اندك که بر روى سطح بر جاى مى مانند، در تقابل 

با پیوند ذرات آلوده، ساختار شیمیایى آنها را شکسته و در نهایت حذف آلودگى 

ها را به دنبال دارند. از جمله کاربرد هاى مواد شوینده مى توان به توانایى باال 

در حذف تخصصى انواع آلودگى هاى تثبیت شده و قدیمى مانند آلودگى هاى 

الکترواستاتیک، آلودگى هاى چرب و روغنى، آلودگى هاى چسبنده مانند چسب 

و آدامس، رد به جا مانده از تایر خودرو و آلودگى آهکى اشاره نمود. اثربخشى 

ترکیب  لحاظ  از  مواد  این  که  افتد  اتفاق مى  ماده شوینده صنعتى در صورتى 

شیمیایى، کاربرد و نحوه استفاده به درستى مورد ارزیابى و کاربرد قرار گیرند. 

به همین جهت در محیط هاى مختلف و با توجه به نوع آلودگى و اهداف نظافتى 

مد نظر از مواد شوینده صنعتى مخصوصى استفاده مى گردد.

یک شوینده قلیایى با 9pH  الى 10 است. نسبت حداکثر ترکیب با آب 

روش  به  آب  با  ترکیب  حداکثر  نسبت  و   10 به   1 دستى  روش  به 

مکانیزه 2 به 100 مى باشد. ماده شوینده تخصصى غیر صابونى جهت 

حذف آلودگى هاى چرب، روغنى و دوده، شستشوى بدنه ماشین آالت 

صنعتى، زمین هاى روغنى کف کارخانه ها، گاراژها و تعمیرگاه ها.

یک شوینده قلیایى با 14pH  است. نسبت حداکثر ترکیب با آب به 

روش دستى 1 به 20 و نسبت حداکثر ترکیب با آب به روش مکانیزه 

10 به 300 مى باشد. از بین بردن الیه هاى عمیق آلودگى هاى روغنى 

از روى انواع سطوح کف به جز سطوح آلومینیومى.

یک شوینده قلیایى با 9pH  الى 10 است. نسبت حداکثر ترکیب با آب 

روش  به  آب  با  ترکیب  حداکثر  نسبت  و   10 به   1 دستى  روش  به 

مکانیزه 2 به 100 مى باشد. ماده شوینده تخصصى غیر صابونى جهت 

حذف آلودگى هاى چرب، روغنى و دوده، شستشوى بدنه ماشین آالت 

صنعتى، زمین هاى روغنى کف کارخانه ها، گاراژها و تعمیرگاه ها.

قلیایى با  9pH  الى 10 است. حداکثر ترکیب با 

آب به روش دستى 1 به 10 و حداکثر ترکیب به 

روش مکانیزه 2 به 100.  شوینده تخصصى غیر 

صابونى جهت حذف آلودگى هاى چرب، روغنى و 

دوده، شستشوى بدنه ماشین آالت ، زمین هاى 

روغنى کف کارخانه ها، گاراژها و تعمیرگاه ها.

یک شوینده قلیایى با8pH  الى 9 است. نسبت 

حداکثر ترکیب با آب به روش دستى 1 به 20 و 

نسبت حداکثر ترکیب با آب به روش مکانیزه 1 

به 200 مى باشد. پاك کننده انواع آلودگى هاى 

تثبیت شده روزمره، رد الستیک و لیفتراك از 

کلیه سطوح در کارخانه ها و پارکینگ ها.

یک شوینده قلیایى با  8pH الى 9 است. نسبت 

حداکثر ترکیب با آب به روش دستى 1 به 5 و 

نسبت حداکثر ترکیب با آب به روش مکانیزه 1 

به 20 مى باشد. مایع شوینده تخصصى جهت 

و  مبلمان  و  ماشینى  هاى  فرش  شستشوى 

موکت.

به  آماده  و   7pH با  خنثى  شوینده  یک 

و  تخصصى  کننده  پاك  است.  مصرف 

درخشان کننده کلیه سطوح استیل شامل 

کامپوزیت،  برقى،  پله  دیواره  آسانسور، 

کاشى، استیل و ... .

یک شوینده قلیایى با 8pH الى 9 است. نسبت 

حداکثر ترکیب با آب به روش دستى 1 به 20 و 

نسبت حداکثر ترکیب با آب به روش مکانیزه 1 

به 200 مى باشد. ماده شوینده جهت بهبود 

کیفیت عملکرد دستگاه و شستشوى عمومى 

کلیه سطوح با کف کنترل شده

یک شوینده قلیایى با 12pH است. نسبت 

حداکثر ترکیب با آب به روش دستى 1 به 20 

و نسبت حداکثر ترکیب با آب به روش مکانیزه 

10 به 200 مى باشد. از بین بردن آلودگى 

سطوح،  انواع  روى  از  چرب  و  روغنى  هاى 

تجهیزات و قطعات به جز سطوح آلومینیومى.

یک ماده شوینده آماده به مصرف است. حالل،  شوینده چند منظوره، 

پاك کننده رنگ و آلودگى هاى پلیمرى از روى سطوح سنگى و بتنى، 

الکترومکانیکى و استفاده متنوع در  شستشوى قطعات فلزى، قطعات 

صنایع رنگ، چسب و ... .

به  آب  با  ترکیب  حداکثر  نسبت  است.    8pH با  قلیایى  یک شوینده 

روش دستى 1 به 10 و نسبت حداکثر ترکیب با آب به روش مکانیزه 
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خدمات نظافتی و فرآوری سطوح

شــرکت خدماتــى نظافتــى  بــا هــدف تســهیل و تســریع در امــور مرتبــط بــا 

نظافــت و بهینــه ســازى ســطوح کــف، فعالیــت خــود را انجــام مــى دهــد. بهره

 گیــرى از تجهیــزات نظافتــى متنــوع و پیشــرفته در کنــار نیروهــاى خدماتــى 

باتجربــه و متخصــص، ایــن شــرکت  را قــادر مى ســازد تــا خدمــات نظافتــى و 

بهســازى ســطوح خــود را در طیفى وســیع و بســیار متنــوع ارائه  نمایــد. بطور 

کلــى خدمــات قابــل ارائــه توســط ایــن شــرکت را در دو دســته کلــى خدمــات 

ــود:   ــدى نم ــته بن ــوان دس ــف مى ت ــطوح ک ــازى س ــات بهس ــى و خدم نظافت

خدمــات نظافتــى ارائــه شــده توســط ایــن شــرکت شــامل انــواع عملیــات 

ــت  ــو و نظاف ــد شستش ــى همانن ــى و عموم ــو تخصص ــت و شستش نظاف

ســطوح کــف و دیوارهــا، نماشــویى، نظافــت و شستشــوى مبلمــان، نظافت 

و شستشــوى تجهیــزات و ماشــین آالت و... در محیــط  هــاى صنعتــى، 

تجــارى، مســکونى، ادارى و 

… اســت. خدمــات بهســازى 

ســطوح کــف از جملــه خدمــات 

مهــم ارائــه شــده توســط تیــم 

فنى و تخصصى شرکت 

خدماتــى مــى باشــد. بهســازى و فــرآورى ســطوح کــف یــک کار تخصصــى اســت 

کــه نیازمنــد اســتفاده از دانــش روز، افــراد متخصــص و بــا تجربــه در شــناخت 

انــواع ســنگ و بتــن و همچنیــن تجهیــزات و ابــزار هاى تخصصى مى باشــد. این 

ــا،   ــه ماهیــت کفپــوش هــا و نیازمنــدى هــاى متفــاوت آنه ــا توجــه ب شــرکت ب

خدمــات بهســازى ســطوح کــف در ســه گــروه اصلى توســط نیروهــاى متخصص و 

تجهیــزات حرفــه ایــن شــرکت ارائــه مــى نماید: فــرآورى ســطوح بتنــى، پولیش 

و جالدهــى انــواع ســطوح ســنگى، ســرامیکى و بتنــى و بهســازى انــواع ســنگ 

شامل گرانیت، مرمر،  مرمریت و ...
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