
0_20 ml/min

Max=50 RPM

5500 g

220V AC 50-60 Hz

Electrostatically Coated Metal 

KT-20

ID=1_4 mm

OD=3_6 mm

T=1 mm

حجم جابجایی محلول (دبی)

دقت انتقال محلول

سرعت چرخش

نوع موتور

نوع برد کنترلی

وزن تقریبی

ولتاژ ورودی

جنس بدنھ

جنس ھد

برند و کشور سازنده ھد

 برنامھ ھا 

مشخصات شلنگ سیلیکونی

1 ml/min

0_1 l/min

Max=200 RPM

Step. 1.8Deg.

7500 g

ID=1_7 mm

OD=3_9 mm

T=1 mm

KT-100KT-150KT-500KT-1100

3 ml/min

0.04_1.7 l/min

Max=400 RPM

Micro Controller with LCD

8100 g

Longer Pump

China

ID=1_6.6 mm

OD=4_9.6 mm

T=1.5 mm

10 ml/min

0.1_6 l/min

13800 g

ID=4.8_9.6 mm

OD=9.6_14.4 mm

T=2.4 mm

0.5_12 l/min

Max=600 RPM

14000 g

ID=9.6_13 mm

OD=16.2_19.6 mm

T=3.3 mm

30 ml/min

Servo 0.4kW

PLC with 4.3” Touchscreen HMI

ABS + SS 304

مدل

نوعی پمپ جابجایی مثبت اسـت که براي پمپاژ سـیاالت مختلفی به کار میرود. در این نوع پمپ،

 سیال از داخل یک شلنگ یا لوله انعطافپذیر(معموال از جنس سیلیکون) در مســـیر دایره اي عبور

میکند. روتوري که در انتهاي آن قطعه اي «غلتکی شکل» وجود دارد،شلنگ انعطافپذیر را فشــرده

و با چرخش روتور آن قسمت بسته شده حرکت کرده و باعث جریان پیدا کردن یا پمپ شدن سیال

می شود. مجددا با بازگشـت شلنگ به حالت اولیه، سیال به داخل مسـیر کشـیده میشــود؛ به این

د.فرآیند  گفته می شو پریستالسی

پمپ پریســـتالتیک عموما براي پمپاژ سیاالت تمیز و استریل و یا سیاالت خورنده استفاده می شود،

زیرا سیال جاري به هیچ عنوان با قســمتهاي مکانیکی پمپ درگیر نمی شود. بعضــی از کاربردهاي

این پمپ ها در پمپاژ فرآورده هاي خونی، سیاالت شیمیایی خورنده، سیاالت ویســـکوز و همچنین

در مواردي که سیال می بایسـت از محیط ایزوله گردد، می باشد. همچنین پمپ پریســتالتیک بطور

کلی درکارخانجات تولید دارو، رنگ، بتن، صنایع آب و فاضالب، کشاورزي، غذایی، شیمیایی،اتمی،

.نظامی و نفت و گاز کاربرد دارد

(Peristaltic Pump/Roller Pump)پمپ پریستالتیک

 فناوري مهندسی کاوش طب، با طراحی و  تولید تجهیزات و دستگاههاي مورد استفاده در بخش تحقیق و توسعه آزمایشگاهی و  مراکز تحقیقاتی پژوهشی و همچنین

 

نیاز باالي صنعت دارویی و پزشکی کشور به استفاده از پمپهاي پریسالتیک ما را برآن داشت تا این محصول را در سبـد اصـلی تولیدات قرار دهیم و به پشتوانه ي تجـربه اي

 قریب به 10سال،  توانستیم محصوالتی با کیفیت و کارایی باال به بازار عرضه نماییم.

انواع مدلهاي پمپهاي پریستالتیک کاوش طب در حال حاضر در اکثر مراکزفعال درزمینه ي بیوتکنولوژي، مورد استفاده قرار می گیرند. 

info@kavoshtebco.ir
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کرج - صفادشت - حصارطھماسب - میدان شیرخانلو - خ مطھری شمالی - خ دوم شرقی - پالک ۴ 

www.kavoshtebco.ir

Manual  Mode + Max. Speed Start + 

Flow Rate Mode + Vial Filling + Pedal/Sensor
Manual  Mode + Vial Filling + Pedal/Sensor

 بخش تولید شرکت هاي دارویی و غذایی قدم برداشته و با رویکرد تولید بر مبناي سفارش همراه با نوآوري بنا و استوار گردیده است.
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