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پارت سپهر آریـا

 لوازم یدکى کمپرسورهاى اسکرو



پارت سپهر آریـا

Oil Fine Filter Separation Cartridge
کارتریج  اویل سپراتور

کاهش فرار روغن از کمپرسور تا کمتر از

استفاده از قطعات آب بندى جداگانه جهت افزایش هرچه بیشتر جداسازى روغن از گاز خروجى 

قابلیت انجام کار تا فشار 28 بار و دماى 160 درجه سانتیگراد 

طول عمر بیشتر از 30000 ساعت (6 سال

ساخت کشور آلمان 
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پارت سپهر آریـا

Screw Compressor Shaft Seal
شفت سیل کمپرسور اسکرو

تلرانس ساخت بسیار دقیق

طول عمر باالى 40000 ساعت (8 سال، استفاده از روغن مناسب و 

استفاده از مواد با کیفیت و مقاوم در برابر خوردگى 

متشکل از دو قسمت جهت آب بندى توسط فیلم روغن و افزایش طول عمر

ساخت کشور آلمان
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Oil Pump Shaft Seal
شفت سیل پمپ روغن

طول عمر باال 

تلرانس ساخت بسیار دقیق

طول عمر باالى 40000 ساعت (8 سال 

استفاده از مواد با کیفیت و مقاوم در برابر خوردگى 

استفاده از مواد             در ساخت اورینگ ها 

متشکل از دو قسمت جهت آب بندى توسط فیلم روغن و افزایش طول عمر

ساخت کشور آلمان 

HNBR
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(



Oil Pump Shaft Seal
شفت سیل پمپ روغن
تلرانس ساخت بسیار دقیق 

طول عمر باالى 40000 ساعت ( 8 سال 

استفاده از مواد با کیفیت و مقاوم در برابر خوردگى 

استفاده از مواد             در ساخت اورینگ ها 

متشکل از دو قسمت جهت آب بندى توسط فیلم روغن و افزایش طول عمر

ساخت کشور آلمان
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پارت سپهر آریـا

Position Sensor
سنسور کنترل ظرفیت

کالس کارى 

کالیبر و راه اندازى آسان

داراى خروجى 4 تا 20 میلى آمپر 

دقت باال در اندازه گیرى ظرفیت کمپرسور 

عمر طوالنى و مقاوم در برابر گرد و خاك ، رطوبت و مواد خورنده 

ساخت کشور دانمارك

IP65



پارت سپهر آریـا

 فیلتر روغن کمپرسور اسکرو

قابلیت فیلتر ذرات آلودگى تا قطر 20 میکرون 

دقت ساخت باال و آب بندى کامل

قابلیت انجام کار تا فشار 28 بار

طول عمر باالى 5000 ساعت

استفاده از مرغوب ترین مواد به کار رفته در

ساخت فیلتر جهت افزایش طول عمر و بهبود کارایى

ساخت کشور آلمان

 

Oil Filter



پارت سپهر آریـا

شیر سه راهه ترموستاتیک
قابلیت کار تا فشار 28 بار و دماى 128 درجه سانتى گراد

قابلیت تنظیم دماى روغن کارى کمپرسور از دماى 26 درجه تا 72 درجه 

(با توجه به شرایط کارى کمپرسور )

استفاده از مواد مرغوب و با کیفیت با طول عمر طوالنى 

رعایت تلرانس هاى دقیق ساخت 

ساخت کشور آلمان 

ThermostaticThree Way Valve



Temperature/Pressure Transmitter

پارت سپهر آریـا

 سنسور دما و فشار
عمر طوالنى و مقاوم در برابر گرد و خاك، رطوبت و مواد خورنده

دقت در اندازه گیرى  دما و فشار ساکشن، دیسشارژ و روغن 

داراى خروجى 4 تا 20 میلى آمپر 

ساخت دانمارك



مجموعه اورینگ و واشر
 مقاوم در برابر خوردگى و خشک شدگى در تماس گاز آمونیاك

ساخت اورینگ ها در انواع

تلرانس هاى ساخت بسیار دقیق جهت آب بندى کامل اتصاالت

 مجموعه کامل اورینگهاى کمپرسورهاى اسکرو مربوط به کلیه مدلها

ساخت کشور آلمان

HNBR و CR

O-ring/Gasket

پارت سپهر آریـا
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