
 

 

 

 ماه 4بازگشت سرمایه خرید بکومت در کمتر از 

 
باید به طور مناسب تخليه اند مواد و آب چگالش یافته  حاصل از تراکم هواي فشرده که توسط فيلترها جدا شده 

شوند. سيستمهاي رایج داراي معایبي چشمگيري مي باشند که عبارتند از اتالف هواي فشرده، عدم وجود هشدار 

قابل انعطاف )بطور مثال باید با آب و ماده دهنده در صورت کارکرد نادرست، نياز به سرویس کاري منظم، غير 

چگالش یافته تطبيق داده شود( و مستعد عدم کارکرد صحيح )بطور مثال اجزاء متحرك سيستم مي تواند سفت 

شده و در اثر تماس مستقيم با ماده چگالش یافته خورده شده و به یکدیگر بچسبند(. در صورتيکه تکنولوژي 

نه تنها داراي نصب مي گردد، فيلترها و انتهاي تله آبگيرهاکه در  (1-)شکل 20FM و 20 منحصربه فرد بکومت

 کدام از معایب تخليه کن هاي  رایج و معمولي نمي باشد بلکه داراي مزایاي ویژه اي بوده که عبارتند از: هيچ
 

ي مشکل )لخته شده، الف( عمليات بسيار مطمئن: سيستم به طور مطمئن حتي با وجود مواد و آب چگالش یافته دارا

 خورنده( کار مي کند.

 ب( سطح مقطع بزرگ: حتي ناخالصي هاي بزرگ و مواد لخته شده بدون مشکل مي تواند تخليه گردد.
 

 
 1-شکل

ج( عدم اتالف فشار: هيچ گونه نشتي هوا در این سيستم وجود ندارد. بدليل کنترل اتوماتيك سطح آب و مواد 

تخليه آب و مواد چگالش یافته به طوریست که نشتي و پرت هوا به بيرون صفر  چگالش یافته در مخزن بکومت،

 مي باشد و بنابراین باعث صرفه جویي انرژي  قابل مالحظه اي مي شود. 

د( عمليات انعطاف پذیر: سيستم به طور اتوماتيك خود را با شرایط متغير عملياتي )یعني نوسانات فشار و 

درصد کاربردهاي آب و ماده چگالش یافته  99چگالش یافته (سازگار مي کند. براي  ویسکوزیته متغير آب و ماده

 مناسب مي باشد . 

ثانيه  60ه( وجود هشدار دهنده: اگر در تخليه مواد و آب چگالش یافته مشکلي بوجود آید فرمان هشدار بعد از 

 ز مي کند.روشن شده سپس شير مغناطيسي، دیافراگم شير را در فواصل زماني مشخص با

 چشمك مي زند.  LEDو( سيگنال نقص فني خارجي : یك چراغ 



 

 

 

هميشه حالت عملياتي را نشان مي دهد. تست کارکرد در هر زمان با فشار دکمه تست  LEDذ( ایمني باال: چراغ 

 مي تواندانجام شود. 

 ر( گستره وسيع کارایي 

عمر المنت در  Filter Managementهوشمند با سيستم  20FMدر بکومت هاي  ز( اعالم زمان تعویض المنت:

نشان داده مي شود و به کاربر کمك ميکند تا براي  فيلترها و زمان تعویض آن توسط صفحه نمایشگر بکومت

 تعویض المنت فيلترها برنامه ریزي نماید.

ليل فاصله زیاد ت( قابليت اطمينان باال بدليل طراحي هوشمند سنسور: کاهش خطاهاي و نقص هاي اندازه گيري بد

 بين نقاط آشکار سازي و حساسيت وسيع سنسور آشکارسازي تقریباً نسبت به هر نوع مایع و روغن. 

ث( سنسور ظرفيتي غير قابل فرسایش: این سنسور هر نوع ماده چگالش یافته بانضمام روغن خالص را تشخيص 

ه بسيار آلوده باشند هيچگونه مشکلي براي مي دهد. تخليه مواد چگالش یافته حتي هنگامي که مواد چگالش یافت

 بکومت ایجاد نمي نماید. 

پ( نصب و اتصال ساده: اتصال به سيستم هواي فشرده کامالً ساده مي باشد چون ورودي و خروجي واحد بکومت 

 در یك امتداد قرار دارد. 

ولت مي  24با ولتاژ مستقيم   ص( استفاده آسان: سيستم الکترونيکي شامل یك واحد توان برقي و یك برد کنترلي

باشد و نگهداري بدون خطر انجام مي شود و بعد از نصب اوليه الکتریکي دیگر نيازي به تکنسين یا متخصص برق 

 نمي باشد. 

 
 

ساختار بکومت بطور واضح نشان داده مي شود که در ادامه به نحوه عملکرد آن در تخليه آب و مواد  2-در شکل

 چگالش یافته اشاره مي شود. 

 

  2- شکل
 



 

 

 

 

 

( چکيده شده و در آن جمع 2-( بدرون محفظه بکومت )شماره1-آب و مواد چگالش یافته از طریق دهانه )شماره

( 4-( و شير سلنوئيدي )شماره3-ي بسته مي باشد چون خط تغذیه پایلوت )شمارهآوري مي گردد. شير دیافراگم

(. فضاي بزرگتر باالي دیافراگم منجر به نيروي 5-از تعادل باالي دیافراگم شير اطمينان ایجاد مي کند )شماره

 مي نماید. نهایي زیادي مي شود که از عدم نشتي نشيمنگاه شير و غير قابل نفوذ بودن آن اطمينان ایجاد 

 

( با آب و مواد چگالش یافته پر شد بطوریکه سنسور سطح ظرفيت در 2-به محض اینکه محفظه بکومت )شماره

( سيگنال دهد آنگاه شير سلنوئيدي تحریك شده، خط تغذیه پایلوت را مي بندد. دیافراگم، 6-نقطه بيشينه )شماره

ر محفظه، آب و مواد چگالش یافته را به لوله تخليه ( را بلند کرده و فشار موجود د7-نشيمنگاه شير )شماره

( با قدرت هدایت مي کند. حاال سيستم الکترونيکي تخليه آب مواد چگالش یافته، نرخ تخليه را تا نقطه 8-)شماره

مينيمم روي سنسور محاسبه نموده و این عدد را براي تعيين ماکزیمم زمان دقيق مورد نياز براي بازنگه داشتن 

رد استفاده قرار مي دهد. دوباره قبل از اینکه هواي فشرده بتواند به بيرون نشت پيدا کند شير به طور شير مو

 کامل بسته شده و نسبت به نشت هوا به بيرون غير قابل نفوذ مي گردد. 
 

 

 

 


