
هموژنایزر التراسونیک صنعتی

FTI-UH-S20FTI-UH-T50FTI-UH-W50FTI-UH-W100FTI-UH-R120

فرا صوت تجهیز ایرانیان
(ایران التراسونیک)

 ایجاد ارتعاشات التراسونیک در سیاالت، موجب پیدایش پدیده هایی مانند کاویتاسیون می شود.
 پیدایش این پدیده ها منجر به تسریع واکنش ها و ایجاد جریان در سیال می شود که از آن برای
 باالبردن سرعت واکنش ها، شست و شو، همگن سازی، امولسیون سازی، گاززدایی و... استفاده
از بسیاری  در  و  آزمایشگاهی  کاربردهای  از  باالتر  توانی  در  اغلب  صنعتی  کاربردهای   می شود. 
 موارد به صورت شبانه روزی و دائم کار مورد استفاده قرار می گیرند. این ویژگی به پیچیدگی

 مراحل طراحی و ساخت محصول می افزاید

Fa
ra

so
ut

 Ta
jh

iz
 Ir

an
ia

n



۰۲۱ ۲۲۸۰۰۵۳۸

۰۹۱۲ ۸۵ ۲۸۵ ۶۵
 تهران، انتهای بزرگراه صیاد شیرازی، بلوار ارتش غرب، خیابان

www.iranultrasonic.irابوالفضل صمیع، باغ بهشت، ساختمان هاردتک

info@iranultrasonic.ir

iran_ultrasonic

فرا صوت تجهیز ایرانیان
(ایران التراسونیک)

پردازش لجن در
تصفیه ی فاضالب

کاربردهای صنعتی

انحالل ذرات رنگ در محلول ها

بازیابی چاه های نفتی

هموژنایز کردن لبنیات
عصاره گیری گیاهان دارویی

همگن سازی نانوذرات

این شرکت توانمندی طراحی و ساخت هموژنایزرهای خاص با ابعاد، هندسه و توان بر حسب کاربردهای مختلف را دارا می باشد

مشخصات فنی دستگاه

مدل هموژنایزر صنعتی

شکل هورن

طول هورن

توان نامی

فرکانس نامی

قابلیت تنظیم توان

قابلیت دائم کار

FTI-UH S20FTI-UH T50FTI-UH W50FTI-UH R120

پله ای

سانتی متر۲۰

وات۱۵۰۰

کیلو هرتز۲۰

موجی شکل

سانتی متر۵۰

وات۱۵۰۰

کیلو هرتز۲۰

موجی شکل

سانتی متر۱۰۰

وات۲۰۰۰

کیلو هرتز۲۰

میله ای

سانتی متر۱۲۰

وات۲۰۰۰

کیلو هرتز۲۰

لوله ای

سانتی متر۵۰

وات۱۰۰۰

کیلو هرتز۲۰-۲۵

FTI-UH W100

از جمعی  توسط  التراسونیک)،  (ایران  ایرانیان  تجهیز  فراصوت   شرکت 
 نخبگان دانشگاهی و صنعتی تشکیل گردیده است. این شرکت در زمینه
 طراحی و ساخت مجموعه های التراسونیکی توان باال، طراحی و ساخت
پروژه های مشاوره  مترولوژیکی،  خدمات  صنایع،  نیاز  مورد   ماشین آالت 
 صنعتی و دانشگاهی، کمک به تجاری سازی دستاوردهای پژوهشگران و

خدمات مهندسی معکوس فعالیت می کند


