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گــرد  دیــواره آبشــار آبــی بــا مکــش فوق العــاده بــاال تمامــی 
کشــانده و  و غبــار را  از ســمت اپراتــور بــه طــرف دیــواره 
گونــه ریزگــرد می کنــد و بــه  محیــط را تمیــز و عــاری از هــر 
وســیله جریــان آب در ســه پــرده مختلــف فیلتــر و تمیــز 
گــردش  می کنــد و بــا پمــپ بســیار قــوی خــود آب را در 

مــی آورد. در 

WATERCABآبـشار آیب

WATERCAB is apainting booth with built-in fan
▪ Use: Extraction and filtering of paint dust in suspension.
▪ Operation: The fan operating in clean air creates a vacuum 
inside the cabin, generating a flow of air from the operator to 
the extraction front that removes the dust.
The dusty air is filtered in a first filtering stage with a water 
curtain that absorbs the larger paint pigments, a second stage 
with spray nozzles that break down the finer dust, a third stage 
filters with glass fibre cells that retain the finer dust.
▪ Composition: Made from modular galvanised panels. Consists 
of a upper module with fan, a central module with filtering 
system, a lower tank for collecting water with a submerged 
pump for water circulation

IP66 چراغ های
الکتروموتور زیمنس

بدنه تمام گالوانیزه با پوشش 220 میکرون پمپ آب ابارا

وان استیل

فن طرح کامفری ایتالیا

Siemens

EBARA PumpsModolar galvanized

Stainless steel

Fan

Lighting IP66



60005000400030002000

Quick card design

2400018900150001200010800m3/h حجم مکش

1412611124882970636357c.f.m حجم مکش

98012201000980800pa فشار

Installed power
2x35/5432/2Kw قدرت موتور

2x47/55/543Hp قدرت موتور

Power supplyJ 230/400J 230/400J 230/400J 230/400J 230/40050HZ برق مصرفی

EEC socketPHs+T 3PHs+T 3PHs+T 3PHs+T 3PHs+T 3نوع برق

Noise level7575737372dB آلودگی صوتی

Air outlet750700600500450 ØDmm لوله خروجی

Overall dimension3200x2000x62003200x2000x52003200x2000x42003200x2000x32003200x2000x2200ابعاد

Net weight158013401120980820وزن

WATERCAB 2000 WATERCAB 3000 WATERCAB 4000

WATERCAB 5000 WATERCAB 6000



آبشــار دیــواره خشــک بــا قــدرت مکــش بســیار بــاال تمــام 
گــرد و غبــار را از ســمت اپراتــور بــه طــرف دیــواره مکــش 
ــد  ــار می کن ــرد و غب گ ــه  ــد و محیــط را عــاری از هرگون می کن
گونــه آســیبی بــه  کــه دارد هیــچ  و وســیله دو الیــه  فیلتــری 

محیــط زیســت نمی رســاند.

بدنه تمام گالوانیزه

SPRAYCABآبـشار خشک

SPRAYCAB is apainting booth with built-in fan
▪ Use: Extraction and filtering of paint dust in suspension.
▪ Operation: The fan operating in clean air creates a vacuum 
inside the cabin, generating a flow of air from the operator to 
the extraction front that removes the dust.
The dusty air is filtered in a first filtering stage with a water 
curtain that absorbs the larger paint pigments, a second stage 
with spray nozzles that break down the finer dust, a third stage 
filters with glass fibre cells that retain the finer dust.
▪ Composition: Made from modular galvanised panels. Consists 
of a upper module with fan, a central module with filtering 
system.

فیلتر فایبر گالس

فیلتر کاغذی

فن طرح کامفری ایتالیا

الکتروموتور زیمنس
Siemens

Modolar galvanized

Glass fiber filter

Paper filter

Fan



60005000400030002000

Quick card design

2400018900150001200010800m3/h حجم مکش

1412611124882970636357c.f.m حجم مکش

98012201000980800pa فشار

Installed power
2x35/5432/2Kw قدرت موتور

2x47/55/543Hp قدرت موتور

Power supplyJ 230/400J 230/400J 230/400J 230/400J 230/40050HZ برق مصرفی

EEC socketPHs+T 3PHs+T 3PHs+T 3PHs+T 3PHs+T 3نوع برق

Noise level7575737372dB آلودگی صوتی

Air outlet750700600500450 ØDmm لوله خروجی

Overall dimension3200x2000x62003200x2000x52003200x2000x42003200x2000x32003200x2000x2200ابعاد

Net weight13801140920780620وزن

SPRAYCAB 2000 SPRAYCAB 3000 SPRAYCAB 4000

SPRAYCAB 5000 SPRAYCAB 6000



کارگاه هــای نجــاری می باشــد.  کاربــردی در  از جملــه ابزارهــای بســیار 
کارایی بسیار باالیی دارند و به شما این  این میزها در بخش زیرکار، 
گرد و غبار ایجاد شــده در نقطه شــروع را جمع  امــکان را مــی دهــد تــا 
گــرد و غبار ایجاد شــده در مرحله ســمباده زنی  کنیــد. ایــن ابــزار  آوری 
بــه خوبــی مکــش می کنــد.  از ســطح میــز  ارتفــاع 2۵ ســانتی  تــا   را 
کوپل شــدن بــه یکدیگــر و امــکان  از مزیت هــای ایــن نیــز قابلیــت 
مــدل  در  میزهــا  ایــن  می ســازد.  فراهــم  را  بلندتــر  میزهــای  ایجــاد 
روی  راحتــی  بــه  مبــل  یــک  تــا  بــوده  کوتــاه  ارتفــاع  دارای  مبلــی 
شــود.  زنــی  ســمباده  و  زنــی  ابــزار  ســادگی  بــه  و  گرفتــه  قــرار   آن 
کــه در طــول  ابعــاد ایــن میــز دارای طــول 2 متــر و عــرض ۱ متــر اســت 
گــرد  قابلیــت افزایــش دارد. میــز هــای ســمباده زنــی دارای خروجــی 
یــا مرکــزی  و  بــه مکنده هــای ســیار  کــه می تــوان  و غبــار می باشــد 

کــرد. متصــل 

AIR BENCHمیز سنباده زین ارالنگو

AIRBENCH BS-C extraction system, without extraction 
and filtering system.
▪ Use:Fine dust extraction and filtering.
▪ Operation: Made from a galvanised sandwich panel 
structure.
▪ Operation: The fan operating in clean air creates a vacuum 
inside the bench, generating a flow of air descending from 
the operator to the perforated plane that removes the dust.
The dusty air passes through the filtering fabric which 
separates the dust. The clean air is expelled to the side, 
through other filtering panels. The cartridges are cleaned 
with jets of compressed air.
▪ Dust collection: The dust is collected in drawers.
▪ Composition: Made from a galvanised sandwich panel 
structure. Consists of an extraction
module where the fan is positioned, a central module 
with self-extinguishing filtering cartridges and the cleaning 
system.

Mobli eco

250 250 قطر لوله خروجی

2100x1100x500 2100x1100x950 ابعاد

120 200 Kg وزن



خطوط رنگ ارالنگو
Pro Master 2014 / Pro Master 2012
Eco Master 1408 / Eco Master 1404
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خط رنگ ارالنگو

HMI

D4 کس فیلتر با

کس F30تابلو برق هوشمند فیلتر با

DX



8

که  کیفیت ممکن را به دست آورید در خطوط رنگ ما کنید و بهترین  در خطوط رنگ ارالنگو شما می توانید به بهترین حالت ممکن قطعات خود را رنگ آمیزی 
کنترل می گردد اطمینان  که باهوش مصنوعی  کنترل هوشمند ای  کن تشکیل شده است توسط تابلو  از سه جزء اصلی اتاق پاشش اتاق انتظار و اتاق خشک 

خاطر شما را جلب نماید.
سپس  و  می گردد  فیلتر   ۱00میکرون  در  استاندارد  سطح  با  شما  ورودی  هوای  فیلترینگ ها  مجموعه  و  قوی  بسیار  هواساز  وجود  با  پاشش  اتاق  در 
می گردید.  مطلع  اتاق  موجود  وضع  از  رطوبت  و  دما  سنسورهای  توسط  و  می گردد  آوری  جمع  اضافه  رنگ های  تمامی  قوی  بسیار  آبشار   توسط 
کف مکش صورت می گیرد و با  کرده و توسط فیلترهای D4 از  گردیده و از سقف ریزش  کالس F7 وارد اتاق  در اتاق خشک کن هوا توسط فیلتر های ورودی با
کنترل دقیق  کنترل می گردد. در این اتاق سنسورهای دما، رطوبت و فشار می  تواند  گرم می گردد و توسط دمپر های برقی فشار  کانالی  سیستم Dm خنک و هیتر 

و هوشمندانه ای را برای شما به ارمغان آورد.
کاهش یا توسعه را دارد. سیستم اتاق رنگ ارالنگو به صورت پنل های مدوالر  می باشد و به راحتی قابلیت باز و بسته و جابجایی را دارد و همچنین قابلیت 



Eco Master1404Eco Master 1408ProMaster 2012ProMaster 2014مدل ومشخصات دستگاه

2800x۵000x۵0002800x۵000x۱06002800x۵000x۱7400۵000x22000 2800xابعاد اتاق )ارتفاعx عرضX ارتفاع( میلی متر

90 متر مربع72 متر مربع48 متر مربع24 متر مربعمساحت اتاق

3000s WATER CAB۱۵000s WATER CAB2۵000s WATER CAB30000s WATER CABنوع آبشار

تمام استیلتمام استیلتمام استیلتمام استیلنوع مخزن آبشار

گالوانیزهگالوانیزهگالوانیزهگالوانیزهورق بدنه

ip66 23 عدد2۱ عدد۱4 عدد8 عددروشنایی 100 وات با استاندارد

هوشمند HMI "۱0هوشمند HMI "۱0هوشمند HMI "7منوئالتابلو برق

کنترل هوای ورودی و خروجی سیستم و تجهیزات 

گرد و غبار ک و عاری از  سیستم تزریق هوای پا

کنترل دما و فشار اتمسفر و رطوبت   Xسیستم 

گرم   Xسیستم و تجهیزات هدایت جریان هوای 

  Xسیستم اعالم حریق

قابلیت افزودن سیستم و تجهیزات اطفا حریق

کنترلر قطع سیستم مکش خروجی در زمان باز شدن درب اتاق رنگ   X Xدارای 

  قابلیت نصب سیستم هوشمند باز بودن درب بین اتاق ها و محیط بیرون

قابلیت نصب درب یو پی وی سی و یا درب شیشه ای دو جداره

Pro Master 2014

Pro Master 2012
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Eco Master 1408

Eco Master 1404



ــد  ــی تولی ــه آهن ــی و بدن ــه آلومینیوم ــدل بدن ــو در دو م ــی ارالنگ  ترول
کار  می شــود و دارای قابلیــت افزایــش عــرض متناســب بــا قطعــه 
 می باشــد. ترولی هــا دارای طبقــات متعــدد می باشــند و هــر طبقــه 
تــا  کمــک می کنــد  طبقــات  در  تعــداد  ایــن  دارد.  تنظیــم  قابلیــت 
در  و  داد  قــرار  ترولــی  در  بتــوان  را  بیشــتری  صفحــه ای  کارهــای 
ــد.  کاهــش دهی ــوان تعــداد طبقــات را  ــاد می ت ــا حجــم زی  کارهــای ب
کــه بتوانیــد بیــن  ایــن ترولی هــا دارای چرخ هــای متحــرک می باشــند 

کنیــد. فضــای بیــن اتــاق رنــگ و اتــاق خشــک کن حرکــت 
قابلیــت جمــع شــوندگی ایــن ترولــی نیــز از جملــه ویژگــی طراحــی ایــن 
گوشــه ای از  مــدل ترولــی می باشــد تــا در صــورت عــدم نیــاز بــه آن در 

گرفتــه و فضــا اشــغال نکنــد. فضــای اتــاق جــا 

کار  گــردان پرتابــل بــا قابلیــت تنظیمــات انعطــاف پذیــر و بســیار  میــز 
امــد بــرای تمامــی قطعــات حهــت پاشــش

میز گردان پراتل ارالنگوترویل ارالنگو



مکنده های مرکزی
FMJZ-C



مکنده مرکزی با سیستم فیلتراسیون بسیار دقیق توسط هوای فشرده

نحوه عملکرد:
ــر هــای  ــزرگ و ریزگردهــا توســط فیلت ــرددو پــس از تفکیــک قطعــات ب ــه ورودی دســتگاه می گ ــه وارد دهان کارخان هــوای مکــش شــده از تمامــی ماشــین آالت 

ــردد. گ ــز مــی  ــردد. تمامــی فیلترهــا بصــورت اتوماتیــک توســط هــوای فشــرده تمی ــه بیــرون هدایــت می گ مخصــوص هــوا از دریچــه خروجــی ب
سیستم مجهز به مکانیزم تخلیه اتومات و اطفاء حریق می باشد.

اطفاء حریق

سیستم تمیز کننده با هوای فشرده

پنل های ضد آب

سیستم ضد تخلیه

دریچه بازدید

FMJZ-Cمکنده های مرکزی

خروجی هوا

سبدهای فیلتر

ورود هوا

سنسور اندازه گیری

Fire protection system

Air outlet

Explosion-proof panel
Filtering sleaves

Air inlet

level indicator

Discharge auger

Porthole

Cleaning system with 
compressed air

Cleaning system with compressed air



The FMJZ-C sleeve filter is adust collector self-cleaning with compressed air
▪ Use: Fine and large dust filtering.
▪ Operation: The dusty air passes through the filtering fabric which separates the dust. Cleaning of the sleeves is automatically 
managed by an economiser with differential pressure switch that controls the head losses and maintains the air flowrate constant.
▪ Dust collection: The dust is continuously extracted by a feed auger. 
▪ Composition: Made from self-supporting modular galvanised panels. Consists of a upper module with fan and air inlet hopper, 
a central module with filtering sleeves, a lower module with legs and dust extraction system.

FMJZ-C 72 FMJZ-C 96 FMJZ-C 120

FMJZ-C 144 FMJZ-C 168 FMJZ-C 192



گــذشته  دانــش روز ، تــــجربه  
ارالنگــو بــا دراختیــار داشــتن تکنولــوژی روز اروپــا و تجــارب ســالها فعالیــت در حــوزه رنــگ صنعــت 
کمــک شــایانی بــه صنعــت  چــوب بــر ایــن بــاور اســت تــا بــا در اختیــار قــرار دادن محصــوالت خــود 
کنــد. افتخــار داریــم مجموعه هــای نــام آشــنای صنعــت چــوب بــا بهــره بــردن از  کشــور  چــوب 
کیفیــت  کیفــت بــاالی خطــوط رنــگ بهــره ببرنــد و هــر چــه بیشــتر  محصــوالت ارالنگــو توانســته اند از 

رنــگ محصوالتشــان را ارتقــاء بخشــند.

کارگــر جنوبــی بیــن  آدرس شــرکت : تهــران، خیابــان 
ک  جمـــــــهوری و آذربایجــان بــرج تجــاری ۲۰۷، پــا

۸۲۶، طبقــه دوم، واحــد ۷ 
تلفن: ۰۲۱-۶۶۱۲۸۳۳۵ 

erlango_co           www.Erlango.ir

به  اوســتا  که در  vrta-g’han )مانع شکن(  نام  به  ایرانی  ایزد هندو  نام یک  ارالنگو(:   ( بهـــرام 
صورتvərəθraγna و در پارسی میانه به شکل ورهرام و بهرام درآمده است. 

که یکی از صفات ایزد ایندرا می باشد، نیز همین واژه ی بهرام است نام بهرام در زبان  مانع شکن 
کوشانی به صورت ارالنگو در آمده است. به روز بیستم هر ماه نیز بهرام می گویند.

کوشان ، در پشت این سکه )سمت راست(،  کانیشکا، شاه  سکه زرین 

کوشانی ؛ ارالنگو (حک شده است. نگاره ای از بهرام )به زبان 
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