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 מפוחים צנטריפוגליים לאוורור כללי

 FCSסדרת  
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 FCSסדרת מפוחי 

 פתרונות הולכה וסינון אוויר

 התקנה   \יצור\תכנון \מערכות אוורור \מערכות סינון \מפוחים           

 
 מיועדים להזרמת אוויר נקי בספיקות גבוהות ובלחצים נמוכים  FCSסדרת מפוחי 

 '  וכוהזרמת אוויר צח מסונן ,ומיועד לאוורור כללי
 .ואינם דרושים פעולות אחזקה  24/7המפוחים מיועדים לעבודה רציפה 

 מ  "מ 260-800-קטרים 

 ש "מקל 500-21,000-ספיקת אוויר 
 מאיץ עשוי ברזל מגולוון  ,בית לוליין פלדה פחמנית צבוע בתנור –מבנה 

 הינע ישיר– 4סידור 

 כפות מאיץ קמורות לפנים  
 .IC411מנגנון קירור ,מנוע המפוח מוצב מחוץ לזרימת האוויר
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 יתרונות

 פתרונות הולכה וסינון אוויר

 התקנה   \יצור\תכנון \מערכות אוורור \מערכות סינון \מפוחים           
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 מידות כלליות קוטר  

 פתרונות הולכה וסינון אוויר

 התקנה   \יצור\תכנון \מערכות אוורור \מערכות סינון \מפוחים           
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 נתונים טכניים 

 פתרונות הולכה וסינון אוויר

 התקנה   \יצור\תכנון \מערכות אוורור \מערכות סינון \מפוחים           

 PAלחץ  סטאטי  ש"ספיקת אוויר מקל ד"סבל הספק דגם

2.65A 0.55 1400 1215~2413 386-200 

2.8A 0.75 1400 1370~2760 430-305 

3A  

0.75 910 1408~2850 300-130 

1.5 1400 2150~4270 460-250 

2.2 1420 2200~4400 460-240 

3.5A  

1.1 910 3200~5080 317-90 

3 1420 5075~8065 700-170 

2.2 1420 2365~5613 710-435 

4A 
2.2 960 4860~7807 582-314 

3 960 5742~8830 425-200 

4.5A 
3 960 6175~9220 620-415 

4 960 7342~11120 580-260 

5A 
4 910 8127~10051 790-540 

5.5 960 8857~13021 810-566 

6A 7.5 960 9820~16894 1060-505 

6.5A 11 970 10800~21000 985-540 

7A  11 730 12053~21330 800-390 
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    KW 0.55הספק  260דגם 

 פתרונות הולכה וסינון אוויר

 התקנה   \יצור\תכנון \מערכות אוורור \מערכות סינון \מפוחים           
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 פתרונות הולכה וסינון אוויר

 התקנה   \יצור\תכנון \מערכות אוורור \מערכות סינון \מפוחים           

    KW 0.75הספק  280דגם 
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 פתרונות הולכה וסינון אוויר

 התקנה   \יצור\תכנון \מערכות אוורור \מערכות סינון \מפוחים           

    KW 1-5-2.2הספקים  300דגם 
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 פתרונות הולכה וסינון אוויר

 התקנה   \יצור\תכנון \מערכות אוורור \מערכות סינון \מפוחים           

    KW 1.5-3הספקים  350דגם 
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 פתרונות הולכה וסינון אוויר

 התקנה   \יצור\תכנון \מערכות אוורור \מערכות סינון \מפוחים           

    KW 2.2הספק  400דגם 
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 פתרונות הולכה וסינון אוויר

 התקנה   \יצור\תכנון \מערכות אוורור \מערכות סינון \מפוחים           

    KW 2.2הספק  ד"סבל 960 \400- דגם
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 פתרונות הולכה וסינון אוויר

 התקנה   \יצור\תכנון \מערכות אוורור \מערכות סינון \מפוחים           

    KW 4הספק  ד"סבל 960 \450- דגם
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 פתרונות הולכה וסינון אוויר

 התקנה   \יצור\תכנון \מערכות אוורור \מערכות סינון \מפוחים           

    KW 5.5הספק  ד"סבל 960 \500- דגם
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 פתרונות הולכה וסינון אוויר

 התקנה   \יצור\תכנון \מערכות אוורור \מערכות סינון \מפוחים           

    KW 7.5הספק  ד"סבל 960 \600- דגם



15 

 

  

 פתרונות הולכה וסינון אוויר

 התקנה   \יצור\תכנון \מערכות אוורור \מערכות סינון \מפוחים           

    KW 11הספק  ד"סבל 730 \800- דגם



 אנו זמינים לכל שאלה או בקשה 
 ל"בטלפון או בדוא

 
 ,  052-6915111 -סניף צפון 

 1215000קיבוץ כפר בלום 
 

 , 07-37870729 -דרום /סניף מרכז
 ערוגות, 27ניצני עוז 

 
 Info@airms.co.il -ל ”דוא

turning air into solutions 


