
شـكـل–وكيوم درام فيلتر يكي از بهينه ترين تجهيزات پيوسته جداسازي جامد ا ي ا ستوانـ ه ظرف ي ك ا ز كه با شد مي ماي ع
را مـي درا م خا رجي سطح فيل تر پا رچه و با شد مي ور غوطه دوغا ب درون هموا ره آن ا ز قسمتي كه ا ست شده (درام) ت شكيل
پوشاند. در دبي باالي دوغاب ورودي به سيستم فيلتراسيون، استفاده از سيستم هاي پيوسته فيلتراسيون اجتناب ناپذير اسـت.
فـرآيـ نـدهـا ي شا مـل درا م چرخش عمليات فيلتراسيون در دستگاه روتاري وكيوم درام فيلتر به صورت پيوسته مي باشد . هر
تشكيل كيك ، شستشوي كيك ( در صورت نياز) ، خشك كردن كيك ، تخليه كيك و شستشوي پارچه فيلـتـراسـيـون ( در
صورت نياز ) مي باشد . از مزاياي مهم اين تجهيز كاركرد پيوسته و هزينه بسيار پايين نيروي كار و نگهداري مي باشد. وكيـوم
درام فيلتر در ظرفيت هاي مختلف و با توجه به ضخامت كيك ، سطح فيلتراسيون مورد نياز و ميزان رطوبت كيك بـراي هـر
كاربرد مشخص، طراحي مي گردد. متخصصان شركت تريس آمادگي هرگونه مشاوره، طراحي و ساخت در مورد دستگاه هـاي

وكيوم درام فيلتر را دارا مي باشند
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كاربرد دستگاه وكيوم درام فيلتر
:فرآوري مواد شيميايي-

واحدهاي توليد روغنهاي نفتي ،
مالمين ، هيدروكسيد آلمينيوم ،

سولفات آلمينيوم،

توليد رنگدانه ها مانند تيتانيوم
هيدروكسايد و كربنات سرب ،

توليد آفت كشها وعلف كشها ،

توليد واسطه هاي پالستيكي ، فلوريد
سديم و آلمينيوم، مالمين

فرآوري مواد معدني-

توليد كنستانتره زغال سنگ

فرايند اسخراج و توليد كائولن ، سيليس

آبگيري كنستانتره مگنتيت، هماتيت
در فرايند استخراج و توليد سنگ آهن



:تصفيه فاضالب شهري و صنعتي-

آبگيري لجن

بازيافت آب خروجي واحدهاي سنگبري

جداسازي سوسپاسيون ذرات جامد در واحدهاي
پيش تصفيه

:فرآوري مواد غذايي-

واحدهاي توليد لبنيات

توليد چيپس و نشاسته

صنايع توليد نوشيدني ها و آبميوه

صنايع قند و شكر

داروسازي-

واحد هاي توليد آنتي بيوتيك ها
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مشخصات فنی دستگاه روتاري وکیوم درام فیلتر شرکت صافی گستر ایرانیان (تریس) در جدول زیر
آورده شده است :

Model Area
(m2)

Dimensions Power
(kw)Dia Lengh Height

TVDF1240  ۱.۱۳  ۱۲۰۰  ۱۸۰۰  ۱۶۰۰  ۱۰
TVDF1265  ۱.۸۴  ۱۲۰۰  ۱۸۰۰  ۱۶۰۰  ۱۲
TVDF1290  ۲.۵۴  ۱۲۰۰  ۱۸۰۰  ۱۶۰۰  ۱۵
TVDF1565  ۲.۳۰  ۱۵۰۰  ۲۲۰۰  ۱۹۰۰  ۱۸
TVDF1510  ۳.۵۳  ۱۵۰۰  ۲۲۰۰  ۱۹۰۰  ۲۲
TVDF1514  ۴.۹۴  ۱۵۰۰  ۲۲۰۰  ۱۹۰۰  ۲۵
TVDF2065  ۳.۱۰  ۲۰۰۰  ۲۸۰۰  ۲۴۰۰  ۲۵
TVDF2010  ۴.۷۲  ۲۰۰۰  ۲۸۰۰  ۲۴۰۰  ۳۲
TVDF2014  ۶.۶۰  ۲۰۰۰  ۲۸۰۰  ۲۴۰۰  ۳۲



شرکت صافی گستر ایرانیان (تریس)
شرکت تصفیه گستر ایرانیان (تریس) با کادري جوان و متخصص و با هدف بهـبـود 
سیستم هاي فیلتراسیون و تصفیه آب و فاضالب و جایگزینی روش هـاي مـدرن و 

رفع مشکل واحدهاي صنعتی در این زمینه فعالیت خود را آغاز نـمـوده و در مـدت 
کوتاهی که از آغاز به کار آن می گذرد موفق به انجام پروژه هـاي مـخـتـلـفـی در 

صنایع داروویی، پتروشیمی، نوشیدنی و غذایی، آرایشی و بهداشتی، چسـب و رزین و 
صنایع فلزي گردیده است متخصصین شرکت تـریـس آمـادگـی مشـاوره و طراحی و 

ساخت سیستم هاي فیلتراسیون و تصفیه آب و فاضالب و ضد عـفـونـی کننده را دارا 
می باشند.




