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االستخدام مناطق  

 شركات قبل من استخدامه يفضل

 تنظيف لغرض التنظيف ومؤسسات

 في الجافة الزيتية والمداخن القنوات

 والمستشفيات والمصانع والفنادق المنازل

 والمواقد والمطابخ والمطاعم  والمدارس

  .واألفران

 

 

 موقد

 مدخنة

 تنظيف

األنابيب  تنظيف - أنبوب  - رغوة مدخنة   

بالمداخن تنظيف - مصنع   

التهوية قناة تنظيف - الزيتية المدخنة  



BA/4201 تنظيف آلة 

والمدخنة  الزيتية  القنوات  

 جميع لتنظيف استخدامه يمكن

 دوران  ذات الخطوط أنواع

 الموقد مدخنة مثل المتسخ الهواء

 لهب وأنابيب التدفئة ومدخنة

 وقنوات الزيتية والقنوات الغالية

 .التهوية

الرئيسي  الجهاز   

 عن فيها التحكم يتم آلة إنها     

 وات كيلو 1.5 قوي بمحرك بعد

بالطرف  متصل متر 15 وعمود  

 التنظيف عملية يؤدي والذي ،

والفرش الرأس دوران بحركة . 

 وفقًا  المفضلة السرعة  تحديد يتم •

 وقطر تنظيفها المراد للقناة

استخدامها المراد الفرشاة . 

 للتنظيف العمود نهاية في تركيبها سيتم التي والفرش الرؤوس تحديد يتم •

الجفاف أو بالزيت تنظيفها المراد المدخنة أو القناة لعرض وفقًا . 

 التحميل من نفسها تحمي اآللة •.الزائد التحميل من نفسها تحمي اآللة •

 .الزائد

 



  

 بفضل النقل في سهولة توفر :حمل سلة

 لألمام تتحرك أن يمكن التي عجالتها

 .وللجانبين

 ، (كجم 11) م 15 هو المعيار :العمود

 م 10 إلى 7.5 من العمود إنتاج يمكن

اختياري بشكل . 

 الكرات مع المتمركز الفوالذي العمود     

 بخرطومه مريًحا دورانًا يوفر (المحامل)

مرونته يفقد أن دون الخاص . 

 والتفكيك التجميع بميزة العمود يتميز    

 في الموجودة الوصالت بفضل السهل

 الماكينة مع تكييفها يمكن التي األطراف

 .والفرشاة

 ظرف استخدام يمكن :الظرف ظرف

 لفترة الموقد مداخن في المستخدم الظرف

لالستبدال قابلة صلبة بأوراق طويلة  

(استيل - بالستيك) فراشي  

 البالستيك ، انرئيسي نوعان هناك  

 في الفوالذية الفرش تُفضل بينما .والصلب

 الفرش تستخدم ، الجافة المداخن

 الزيتية المداخن في البالستيكية

( كيميائيًا المستخدمة ). 

 صلبة ، نوعين من البالستيكية الفرش    

 الناعمة الفرشاة تستخدم .وناعمة

 التهوية قنوات في الرغوة ألغراض

الزيتية والمداخن . 

 في الصلبة البالستيكية الفرش تستخدم    

 .الزيتية المداخن في الرغوة بعد الكشط

 الناعمة الفرشاة استخدام يفضل ذلك بعد

القناة في المتراكمة المياه لسحب . 

حمل سلة  

العمود  .م  15  

الظرف ظرف  

 فراشي



 

 

وتصنيع تصميم  نم  الرغوة  آلة      TEKTEMA أعمال  في  ؛ 

 تنظيف آلة مع  شراؤها  يتم  ،  والمداخن الهواء مجاري  تنظيف

والمدخنة  الزيتية القنوات   BA 

األمر لزم إذا ، 4201 / . 

 من  يتكون  رغوة  آلة      

 ومحرك لتًرا  36 سعة خزان

 ضبط وساعة صامت  ضاغط 

 موضوعة وصمامات  الضغط

 يوجد  ال) .المقصورة في

مطلوب  إضافي  ضاغط  ) 

 

 

 من  تعبئتها المراد  والكيماويات  الماء اصطدام بمبدأ يعمل     

 (محترق  زيت  مذيب ) واحدة  كيميائية  وحدة .بالهواء التعبئة  صمام 

 المادة خصائص  حسب  المعدل هذا يختلف) ماء وحدات  4 و

 التي  (المدخنة في المتراكم  الزيت  وكمية  المستخدمة  الكيميائية 

المحرك .ضاغط  محرك بضغط  ضغطها يتم  الخزان في ستضعها   

 ينخفض  عندما جديد  من  يبدأ ،  بار 8 عند  تلقائيًا  يتوقف  الذي ،

بار 6 إلى الضغط . 

المداخن لتنظيف - الزيت أنبوب  

لتر  36 :السعة  || بار 8-6 :الضغط   

كجم 45 :الوزن || فولت 220 :فولت   



 

 

التنظيف آالت  

Tel      : +9 (0332) 236 35 15 

Adres : Fevzi Çakmak Mah. 10561 Sokak   

              No:20   Selçuklu -Konya /  TÜRKİYE 

 

www.tektema.com 

tektema@hotmail.com 

tektema.makine 

الكاميرا  مراقبة  


