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 bcsסדרת מפוחי 
 מאפיינים עיקריים   

 שימוש במיכון זה מאפשר רמת דיוק ,חלקי המפוחים חתוכים בלייזר ומרותכים על ידי רובוט
 .גבוהה מאד 

 מבנה המפוח מסיבי מאד ומתוכנן לעבודה רציפה לאורך זמן רב  ובכל תנאי מזג האוויר. 
 11-12במפוח משולב מאיץ המתוכנן לעבודה בנצילות גבוהה מאד למאיץ מספר להבים גדול. 
 פעמון כניסה בעל פרופיל אווירודינמי. 
 המפוח מגיע עם דרגת אטימותip55  מוגן אבק ומים. 
 המפוח שקט מאד ומאפשר התקנה בחלל החדר. 
 נצילות המפוח מעולה ובהתאמה צריכת החשמל נמוכה במיוחד. 
 כולל צוואר יניקה מאורך עבור חיבור פשוט לתעלת היניקה. 
 בסיסו של המפוח רחב ויציב,צורתו של המפוח מאפשרת הצבה מהירה ופשוטה. 

 
 

 
 

 
 

 נתונים כללים 
 

 BCS-BCSA דגם   

 שינוע אבק  ,הולכת אוויר רווי שמן ועשן  עיקריים    שימושים

 מ צבוע אפוקסי  "מ 2 מינימליפלדה מגולוונת עובי דופן  מבנה כללי 

 ישרות לאחור  כפות  מאיץסוגי 
 BCSAדגמי * Airfoil–כפות בעל פרופיל אווירודינמי 

 מ"מ 200- 1400 קוטר מאיץ

 ש"מקל 1000 – 100,000 :אוויר  ספיקת

 מ מים"מ 400עד  לחץ סטטי

 רצועות  \ישיר  הינע  

 G-3.6קבוצת דיוק  , - 1940ISOמכלול המאיץ מאוזן לפי תקן  איזון   תקן

 7חלק , 1001י "ת תקן פינוי עשן בשעת חירום  
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 יתרונות 

  ניתן לכוון את פתח הפליטה בקלות
 .  ובמהירות לכל הכיוונים 

 
 

 
 
 
 

  בסיס רחב ויציב במיוחד מאפשר התקנה
 .בכל מקום וללא צורך בתמיכה 

  המפוח מסופק עם דלת שירות עבור ניקוי
 .ואיזון מאיץ 

 
 
 
 
 
 

 צוואר יניקה ארוך לטובת חיבור נוח לתעלת יניקה. 
 מיכון זה  ,פעמון הכניסה מיוצר על ידי מכבש

מאפשר לייצר מרווח קטן מאד ממאיץ המפוח כך 
 שמתקבלת ניצלות גבוהה מאד 

 
 
 
 
 
 

 כסונדרטלנוזלים מסופק בורג ניקוז  
 למנוע המפוח דרגת אטימותip54  
 גוף המפוח והמאיץ מתוכננים לעבוד

המפוח נצבע בשכבת ,בכל מזג האוויר 
 בסיס ושכבת עליונה בצבע אפוקסי   

 
 
 
 
 
   מאיץ המפוח מתוכנן לעבודה רציפה עם טווח רחב

 של מזהמים  
  למאיץ נצילות גבוהה מאד ובהתאמה נדרש מנוע

קטן יחסית לספיקת האוויר והלחץ שהמפוח מתוכנן  
 לבנות 

  מבנה המאיץ מסיבי והוא וחלקיו מרותכים בריתוך
 רציף על ידי רובוט  
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