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Steam Jet Ventilator 

 ونتیالتور بخار

 

کند .اساس کار آن مشابه اجکتور بخار می ( جا به جا می500mbarاین پمپ هوا، گاز و یا بخار را با اختالف فشار کم )حداکثر 

باشد. بخار با فشار باال وارد نازل شده و با افزایش سرعت، فشار افت می کند و سبب مکش گاز و بخارات می شود. بسته به نوع 

ن پمپ، مکش می تواند از اتمسفریا یک محفظه مکش باشد. مخلوط بخار و گازهای مکش شده در محفظه مکش با هم کاربرد ای

 مخلوط شده و ضمن عبور از دیفیوزر فشار افزایش می یابد. 

 مزایا

 عمر طوالنی، اگر ماده مناسبی جهت ساخت انتخاب شده باشد. -1

 عدم وجود قطعات متحرک  -2

 پایین  هزینه نگهداری -3

 قیمت کم  -4

 عملکرد ساده و آسان  -5

 قابلیت ساخت از مواد مختلف  -6

 قابلیت نصب در موقعیت های گوناگون  -7

 راه اندازی سریع  -8

با ابعاد کوچک مقدار حجم زیادی از انواع گازها را به آسانی جابه جا  -9

 می کند.

 ترل نمود.با تغییر فشار سیال محرک می توان ظرفیت آن را کن -11

 ضریب اطمینان باال  -11

 

 کاربردها 

 های کاری مکش هوا ، گاز و بخارات بدبو و راکد از محیط .1

 تخلیه گازهای بدبو و بخار از مخازن  .2

 تخلیه گازهای محصوالت احتراق .3
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 محدوده عملکرد

 بار 11تا  1.5فشار سیال محرک  

 میلی بار 511تا  1.1اختالف فشار مکش و تخلیه  

 211تا  1.1نسبت تخلیه )نرخ سیال متحرک/نرخ جریان مکشی(  

 

 اطالعات الزم جهت سفارش 

 دما و فشار بخار محرک  -1

 دما ، فشار، دبی، جرم مولکولی و جرم حجمی سیال در قسمت مکش  -2

 نسبت تراکم مورد نیاز -3

 اطالعاتی که برای سفارش دهنده اهمیت دارد.-4

 

 ساختارهای مختلف
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