מערכת סינון אבק עם מפוח מובנה
דגם TDF
מערכת קומפקטית,שקטה ומוכנה לעבודה .
כושר סינון גבוהה 99.95%
מגוון רחב של סוגי מסננים ע"פ סוג המזהם
מפוח יניקה אינטגראלי
מערכת ניקוי מסננים אוטומטית ,עם דיזות ניקוי ספירליות
כושר סינון גבוה מאפשר החזרת אוויר מסונן אל חלל החדר ולא
נדרשת תשתית תעלות

פתרונות הולכה וסינון אוויר

מפרט מערכת סינון אבק TDF
דגם

TGT

שימושים עיקריים

סינון אבק ועשן מותאם לכל סוגי התעשייה
מבנה קומפקטי אשר מתאים להצבה גם בחללים קטנים
המערכת מושתקת

מבנה כללי

כל חלקי המערכת חתוכים בלייזר ומיוצרים מפלדה פחמנית
בעובי  2-4מ"מ ,לשולחן חיזוקים באזורי הצבת המוצרים
תא הפרדה ראשוני כולל חוצץ  70%פתוח שהופך זרימה אופקית
לאנכית ומאפשר הפחתת מהירות זרימה ,הפרדה ראשונית בין
אבק כבד לקל ומפחית משמעותית מעומס האבק על מסנני
הקרטריג'

משטר זרימה

מרבית האבק ישקע אל תא הרגעה תחתון ויתיישב במיכל
האיסוף
שטח סינון \כושר סינון

 9-99מ"ר כושר סינון 99.5%
מערכת נישוף אוטומטית [ ]reverse jetמאפשרת ניקוי מסנן
יעיל על ידי החדרת כמות אוויר גדולה בפרק זמן קצר מצידו
הנקי של המסנן ,המערכת מתוכננת לבצע ניקוי יעיל לכל אורכו
של המסנן

מערכת ניקוי מסנן

מערכת בקרה
מד לחץ הפרשי
מיכל איסוף אבק

ראש המערכת מצויד במעבר ונטורי אש מייצר כמות אוויר גולה
יותר בכל ניקוי
דיזות פיזור אוויר ספירליות מייצרות פיזור יעיל של האוויר על
פני המסנן
המערכת מאפשרת שליטה על משך הניקוי ותדירות הניקוי
מד לחץ מאפשר לדעת מצב עומס האבק על המסנן
 30-100ליטר נעילה גיאומטרית
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יתרונות
 מערכת קומפקטית עבור חללים קטנים
כולל מפוח מובנה

 מגוון רחב של מסננים לכל סוגי
המזהמים

 חיבור למספר מכונות במקביל

ניקוי מסננים אוטומטי באמצעות מערכת נישוף
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מידות וספיקות אוויר
ספיקת אוויר מקל"ש

מידות ס"מ

דגם

שטח סינון מ"ר

הספק מפוח KW

TDF-15

9

1.5

1800

162*60*65

TDF-22

18

2.2

2800

172*72*82

TDF-30

22

3

3600

182*72*82

TDF-55

44

5.5

5800

198*90*100

TDF-75

50

7.5

8000

201*90*130

TDF-110

66

11

11000

210*90*130

TDF-150

100

15

12000

215*125*140
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