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Technical Specifications  

 

  المواصفات الفنية
 

specificationsThe body according to international      

 Made of high quality steel to ensure strength, 

and has greater bearing capacity. 

 The body thickness of 6 mm to resist pressure 

on the reservoir from the inside and outside. 

 A top and rear inspection hole for easy 

detection, maintenance and cleaning of the tank 

inside. 

 Cylindrical, concave ends to facilitate fluid 

movement 

 Moisture absorber and air filter (pump safety 

system) 

 With high quality bottle for liquid level 

indication 

 Internal paint layer of epoxy 

 Exterior paint as per customer's choice. 

 
 ن حسب المواصفات العالمية جسم الخزا

  مصنع من حديد صلب عالي الجودة بما يضمن القوة

 . ، و ذو قدرة تحمل اكبر 

  مم لمقاومة الضغوط  6جسم الخزان مصمم بسماكة

 . الواقعة على الخزان من الداخل و الخارج 
  فتحة تفتيش علوية و خلفية لسهولة الكشف و

 .الصيانة و تنظيف الخزان من الداخل 
  اسطواني الشكل و ذو نهايات مقعرة لتسهيل حركة

 .السوائل داخل الخزان 

  نظام امان ) مزود بصائد للرطوبة و بفلتر هواء

 ( للمضخة 

  مزود بزجاجة عالية الجودة لبيان مستوى السائل.  
  طبقة من األيبوكسي المقاوم ب مطلي من الداخل

 لألحماض
 نهائي و دهان  ياساس بدهان: الخارج  مطلي من

 .حسب طلب العميل 
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Specification of installation and 
vacuum pump 

 

 مواصفات التركيب و مضخة الفاكيوم

 

 Italian- pump (MORO M9 ) with all 

accessories. 

 Pump pressure and flow is proportional to 

tank size. 

 With a 6-inch vacuum valve and a 4-inch 

suction valve. 

 The tank has a negative and positive 

pressure reading meter. 

 With safety valves against overload and 

pressure, and safety valves to prevent water 

access to the pump. 

 Warning light - Suction and discharge hose 

- Hose holder 

 

  مضخة الشفط ايطالية الصنع(MORO PM80    ) مع

 . جميع ملحقاتها

  ضغط و تدفق المضخة يتناسب مع حجم التانك . 

 صمام شفط مقاس و  بوصة 6صمام تفريغ مقاس مزود ب

 . بوصة 5
 الموجب لقراءة الضغط السالب و  الخزان مزود بمقياس 
 و التفريغ امان ضد الضغط ات صمامالخزان مزود ب

و كذلك صمامات أمان لعدم وصول المياه الى الزائد  

 .المضخة 

  حامل ليات –ليات شفط و تفريغ  –لمبة تحذيرية 
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