
 

 TAP 160نوع تیغه ای  قطره گیر از

 BRTAP 160  پروفیلی است برای نصب عمود بر جریان هوا که به وسیله دستگاا  اکتتگرودس ستا گه  تی

 قاوم دس برابتر نتوس  وسشتید و   p.v.cکه با تالک تقویت شد  و   p.pشود و از  واد دسجه یک و با کیفیت 

  واد شیمیایی سا گه  ی شود .

 

 

 گتر بتر نانیته باشتد  کته دس ایتن  4تا  0اد   ی شود که سرعت باد بین این پروفیل دس  وقعیت هایی اسگف

  یلیمگر  ی باشد . 38تا  33شرایط فاصله اسگانداسد بین تیغه ها 

دس جاهائیکه نرخ آب  وجود دس هوا بیشگر است به  نظوس جلوگیری از فراس سیز قطرات نانویه  ی تتوان از دو 

 دیک بهم نصب شد  اند ، اسگفاد  کرد .سدیف قطر  گیر که دس فواصل بتیاس نز

 160و داسای استفتا   این قطر  گیر یکی از پر  صرف ترین قطر  گیر ها دس برجهای  نک کنند   ی باشتد

 یلیمگر  ی باشد که این  1.6 یلیمگر بود  و به طولهای  گفاوتی قابل تولید  ی باشد. ضخا ت هر تیغه آن 

 تی دهتد و از  انجتام سا چتر ش دس آب دسصتد 0.002 تتا گیری قطر .  باعث افزایش دوام آن  واهد بود

از یکدیار   (spacer)ها انداز  فاصله کمکه ب ها تیغه. شود  ی تولید    pvc-ppجنتهای  خگلفی نظیر

 یلیمگری  ی باشند .افتت فشتاس پتایین دس  38یا 33جدا شد  .فاصله اندازها دس این نو  قطر  گیر  عموال 

هوا از  زایای این قطر  گیر ها  ی باشد.  تیر ناودانی شکل سه  م این نو  قطر  گیتر  تانا از  تیر عبوس 

پاشش قطرات آب به بیرون از دسگاا   ی شود و ضمنا باعث کندانس بخشی از سطوبت  وجتود دس هتوا بته 

 .دا ل برج نیز  واهد بود

 

 

  



 

 

 

 

 

 



 

 عباستند از :  BRTAP 160 زایای اساسی قطر  گیر

 جداسازی بتیاس باال و  ونر 

 افت فشاس پایین 

 عدم تغییر فرم دس د اهای باال 

 انعطاف پذیری دس ابعاد تولید  طابق با دس واست  ریداس 

 طول عمر بتیاس باال 

  قاوم دس برابر نوس  وسشید و  واد شیمیایی  

 عدم  تدود کردن جریان هوا به دلیل گرفگن سسوب 

 


