
 9-26ללחצים גבוהים מסדרת חברתנו מתכננת מייצרת ומספקת מפוחים צנטריפוגליים תעשייתיים 
 .לחץ גבוה משמשים לשאיבת אוויר כנגד התנגדות גבוההמפוחי 

 :שימושים שכיחים
 .שאיבה ישירה ממכונות חיתוך וליטוש
 .שאיבה מנקודות קצה בקטרים קטנים

 .חיובית או משולבת, שינוע חומר בפאזה שלילית
 .שימוש בצנרת הולכת אוויר ארוכה בקטרים קטנים

  3של  מינמלימפוחי לחץ גבוה מתוכננים לעבודה רציפה בתנאי עומס קיצוניים ולכן מבנה המפוח מחוזק וכולל עובי דופן 
 .מ וחיזוקים בנקודות עומס"מ

 .חלקי המפוח מחוברים בריתוך רציף לטובת חוזק מכני נוסף
 .מ מן המאיץ"מ 2פעמון הכניסה מיוצר על ידי מכבש ומותאם בחריטה להצבה במרווח של 

 .וחלקי המאיץ מחוברים בריתוך רציף, מ"מ 45של  מינמלימאיץ מפוח לחץ גבוה עשוי מברזל בעובי 
 .וכפות המאיץ מחוברות לגוף המאיץ בריתוך רציף, להבים 12-14המאיץ כולל 

 .מנוע המפוח מוצב מחוץ לזרימת האוויר
 .באיכות מעולה ובמחיר אטרקטיבי, ס בזמן יחסית קצר"כ 400חברתנו מספקת מפוחים בהספקים של עד 

 

 

 



 יתרונות

ולכן בית ,המפוח מתוכנן לעבודה בעומסים גבוהים
 והבסיס הלולין
 ,מ "מ 3-6מפלדה בעובי  בנוים

והגוף כולל קורות ברזל בנקודות בהם העומס גבוה  
 .במיוחד 

 
 

 
 
 
 
 

 
 .המאיצים מתוכננים לעבודה בעומס עבודה גבוה מאד

מ  "מ 1800ועבודה בלחצים של עד ,ד"סבל 4000מהירות של 
 עומד מים

מחייבים לחבר את כנפי המאיץ לגוף המאיץ בריתוך 
 .החיבור נעשה על ידי רובוט ריתוך ,רציף

 
 המפוחים מסופקים במספר תצורות  

 .  הינע ישיר ציר מנוע מחובר ישירות למאיץ– 4סידור 
 הינע-9סידור 
חיבור בין ציר מנוע לציר מאיץ  ,הינע ישיר -8וסידור 

 .  באמצעות מחבר אלסטי גמיש 
 
בפתח   דמפרומעלה יסופקו עם  710מפוחים בקטרים *

 Variable Inlet Vanes  -היניקה

 .נצילות גבוה יותר ושליטה מדויקת בספיקת האוויר  לטבות



 דגמים

 PAסטאטי לחץ  ש"אוויר מקלטווח ספיקת  דגם

9-26A-355 3 1700-2100 3000 

9-26A-400 5.5-7.5 2000-5000 3400 

9-26A-450 7.5-11 3000-5000 4700 

9-26A-500 15-18.5 4200-6700 6000 

9-26A-560 22-30 6000-9500 7600 

9-26A-630 45-55 8500-13,500 9600 

9-26A-710 75-110 12,200-19,360 12,400 

  KW טווח הספק מנוע

  4סידור 

9-26D-800 18.5-200 17,000-138,000 16,000 

9-26D-900 30-45 16,000-19,700 4800 

9-26D-1000 55-75 23,000-30,000 6000 

9-26D-1100 30-132 39,000-42,000 7700 

9-26D-1200 30-132 15,000-42,000 7700 

9-26D-1250 45-250 23,000-58,000 9000 

9-26D-1400 75-250 31,000-53,000 12,000 

9-26D-1600 220-500 70,000-81,000 16,000 

  KWטווח הספק מנוע לחץ סטאטי ש"אוויר מקלטווח ספיקת  דגם

 8סידור 

8סידור  4סידור    



 יישומים 

  

9-26-1100  
 בסידור שמונה  9-26-1000

 PKFעם מערכת סינון מדגם משולב 

https://www.airms.co.il/%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA-%D7%A1%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9F-%D7%90%D7%91%D7%A7-%D7%93%D7%92%D7%9D-cfc/
https://www.airms.co.il/%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA-%D7%A1%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9F-%D7%90%D7%91%D7%A7-%D7%93%D7%92%D7%9D-cfc/


 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


