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 BCSחברתנו מתכננת מייצרת ומספקת מפוחים צנטריפוגליים תעשייתיים מסדרת 

  

7חלק  1001י "ת -המפוחים נבדקו ואושרו על ידי מכון התקנים הישראלי לפינוי עשן בשעת חירום. 

 ולכן הוא מותאם   ,רבת שנים עם אוויר רווי שמן ועשןומתוכנן לעבודה המפוח מיוצר במבנה תעשייתי כבד

 .וממגוון תהליכים בתעשייהנידוף למטבח המוסדי במערכות להתקנה 

כך שהמאיץ  ,תצורה זו מאפשרת ניקוי עצמי של המאיץ מגושי שמן,כפות המאיץ של המפוח ישרות לאחור

 .לא יצא מאיזון 

 עבור ניקוי יעיל ופשוט של המפוח,כולל פתח שירות עם נעילה גיאומטרית כסטנדרטהלוליין בית  , 

 .    6חלק  1001פ תקן "ניקוי המפוח נדרש ע

 המפוח כוללים פתח ניקוז. 

בחלק גדול מהפרויקטים המפוח  ,והוא שקט באופן יוצא דופן,המפוח מתוכנן להתקנה באזורים הומי אדם

 .ללא הפרעה " ממש מעל האנשים"מותקן בגלריה או קיר חיצוני 

 סדרת מפוחיBCS  מ "מ 250-1000זמינה מהמלאי בקטרים. 

 

 ?מעוניינים בהתאמה מושלמת של מפוח לפרויקט שלכם *

 !!  התקשרו אנחנו תמיד זמינים 

 

 

 

 BCSסדרת מפוחי 
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 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 מהיר ויעיל של המפוח ,

 .  6חלק  1001פ תקן "כנדרש ע
 

 לטובת חוזק מכני ועמידות בעומס גבוה,חלקיו של המאיץ מחוברים בריתוך רציף. 

  ניקוי עצמי מגושי שמןמאפשרת כפות המאיץ ישרות לאחור תצורה זו  . 

 

 

 

 קונס יניקה מדויק ופתח פליטה רחב כל אלו ועוד מביאים למפוח שקט במיוחד  ,מאיץ מתקדם וחזק 

 צוואר יניקה ארוך לטובת חיבור נוח לתעלת יניקה. 
 מיכון זה מאפשר  ,קונוס היניקה מיוצר על ידי מכבש

לייצר מרווח קטן מאד ממאיץ המפוח כך שמתקבלת  
 נצילות גבוהה מאד  

 1001פ תקן "ניקוז כנדרש ע ברגיהמפוח מסופק עם 
 . 6חלק 
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 PAלחץ סטאטי  ש"ספיקת אוויר מקל ס "כ\ KWהספק מנוע  דגם 

BCS-355 1.1KW\ 1.5 247 2634 ס"כ 

BCS-400 1.5KW\ 2 500 3700 ס"כ 

BCS-450 1.5KW\ 2 416 5281 ס"כ 

BCS-500 3KW \ 4 502 7728 ס"כ 

BCS-560 4KW\ 5.5 570 12,736 ס"כ 

BCS-630 7.5KW \10 1139 13,353 ס"כ 

BCS-710 15KW\ 20 1550 21,200 ס  "כ 

BCS-800 15KW\ 20 995 35,564 ס  "כ 

  ד"סבל 1450ספיקה והתנגדות 

 PAלחץ סטאטי  ש"ספיקת אוויר מקל ס "כ\ KWהספק מנוע  דגם 

BCS-280 1.5KW\ 2 994 1131 ס"כ 

BCS-315 2.2KW\ 3 700 3500 ס"כ 

BCS-355 3 KW\ 4 989 5268 ס"כ 

BCS-400 5.5KW\ 7.5 1320 7400 ס"כ 

BCS-450 7.5KW\ 10 1672 10,562 ס"כ 

BCS-500 18.5KW \ 20 2019 15,455 ס"כ 

BCS-560 22KW\ 30 2230 25,736 ס"כ 

  ד"סבל 2900ספיקה והתנגדות 

 ל"שאלה או בקשה בטלפון או בדואלכל אנו זמינים 
 1215000, קיבוץ כפר בלום, 0526915111 -צפון סניף 

 ניצני עוז, 27ערוגות , 0737870729 -דרום/סניף מרכז
 Info@airms.co.il :ל"דוא

mailto:info@airms.co.il

