
مضخة التفريغ EnviroVac تجعل مهام التنظيف العسيرة في منتهى البساطة. األداء التشغيلي الفائق والعبوة الموحدة تجعالن هذه الوحدة فعالة ومرنة للغاية في 
مختلف االستخدامات. ويمكن استخدام مضخة EnviroVac لتنفيذ مجموعة مختلفة من مهام التنظيف من خالل توجيه خطوط االلتقاط إلى مناطق معينة على سطح 

برج الحفر أو حاوية الطين أو أي مناطق أخرى يمكن أن ينسكب فيها السائل أو المالط.

تتيح العبوة الموحدة تركيب مضخة EnviroVac على منصة منزلقة واحدة. ويتضمن التصميم الموفر للمساحة مضخة التفريغ ووعاء التجميع )المزود بمفتاح عوامة 
آمن( ووعاء المرشح. وتكون مضخة EnviroVac جاهزة للعمل بمجرد تركيب مصدر الطاقة وتوجيه األنابيب/الخراطيم إلى نقاط االلتقاط المرغوبة.

مة للتشغيل ببساطة وفعالية. وفي وضع التفريغ اليدوي، تظل وظائف إيقاف التشغيل اآلمن قيد   يمكن تشغيل مضخة EnviroVac يدوّيًا أو أوتوماتيكّيًا، وهي مصمَّ
التشغيل لحماية النافخ من شفط السائل. ال توجد إمكانية إيقاف التشغيل في وضع التصريف اليدوي. وبمجرد أن يصبح الخزان فارًغا، تصبح الوحدة بمثابة نافخ 

للهواء. وفي الوضع األوتوماتيكي، ستقوم الوحدة بالتعبئة والتصريف تلقائّيًا. مرحالت التأخير الزمني )عند تشغيل التفريغ وتشغيل التصريف( إلى جانب خيار تشغيل 
المرحالت في وضع الفواصل الزمنية، تمنح المشغل أقصى درجات مرونة التشغيل.

D8C1005206-MKT-001 Rev. 01 - جميع الحقوق محفوظة - ©National Oilwell Varco

nov.com/wellsite FluidControl@nov.com
2800 N Frazier Street

Conroe, Texas 77303, USA
9365232791:فاكس•9365232600:هاتف

المواصفات واألبعاد االعتبارية
المواصفات العامة

92 بوصة )3200 مم × 1829 مم × 2343 مم(األبعاد )الطول × العرض × االرتفاع( 126 بوصة × 72 بوصة × 

5300 رطل )2404 كجم(الوزن
السعات

15،5 بوصة زئبق )394 مم زئبق( عند سرعة 600 قدم مكعبة/دقيقة 6 أرطال/بوصة مربعة عند النافخ
ضغط 800 قدم مكعبة/دقيقة

550 جالوًنا )2،08 م3(سعة الخزان
325 جالوًنا )1،23 م3(سعة الدورة

3 بوصات × بوصتان )76،2 مم × 50،8 مم(المدخل
6 بوصات )152،4 مم(المخرج

سير التشغيل، 30 حصاًنا، 1750 دورة/دقيقة، 460/230 فولت تيار متردد، 60 هرتزنظام التشغيل
مقاومة االنفجار )تتوفر سعات أخرى بوحدات فولت تيار متردد وهرتز(

سير التشغيل، 22 كيلووات، 1450 دورة/دقيقة، 380/220 فولت تيار متردد، 50 هرتز، النهاية
المواصفات عرضة للتغيير دون إشعار سابق.

تسريع نقل السوائل والمالط وتنظيفها من 
خالل األداء الفائق والعبوة الموحدة

EnviroVac


