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אוויר וסינון הולכה פתרונות  

 KBסדרת מפוחי 

                . מיועדים לשינוע אבק כבד וחלקיקים וכן שאיבת אוויר רווי עשן ושמן  KBמפוחי 

.                       ניתן להציב במרחק גדול מנקדות השאיבה ולשלבו בתחנות סינון מרכזיות

המפוח מסיבי מאד ומתוכנן לעבודה רציפה בתנאי קיצון של לחץ טמפרטורה וריכוז אבק גבוהים                                           

פ סוג המזהם  אותו יש לשנע                                       "ניתן לבחור סוגי מאיץ שונים ע

 פ תהליך העבודה                                                              "למפוח מספר תצורות וסוגי הינע לבחירה ע

 

 

 KB/kr/kf דגם   

 אוויר רווי שמן ועשן  ,שינוע אוויר רווי אבק  עיקריים    שימושים

 רדיאלי   ,כפות ישרות לאחור ,כפות קמורות לאחור  סוג מאיץ

 מ"מ 380- 2240 קוטר מאיץ

 ש"מקל 1000 –240,000 :ספיקת אוויר 

 עומד מיםמ "מ 700עד  לחץ סטטי

 או מצמדרצועות ,ישיר  הינע  

 ISO 1940-G4.0  תקנים



אוויר וסינון הולכה פתרונות אוויר וסינון הולכה פתרונות   

 Impellers /        מאיצים  

KB  הינו מאיץ הבנוי במיוחד לנצילות וביצועים
במיוחד הולכת אוויר רווי אבק שמן גבוהים 

 נמוכים  בריכוזים וגזים 

KR להעברת גזים   הינו מאיץ הבנוי במיוחד
של חלקיקים ריכוז גבוהה ואוויר המכילים 

 .שבבים ונסורת, כדוגמת אבק

KF   הינו מאיץ הבנוי לעבודה מאומצת במיוחד
כאשר נדרש להעביר אוויר וגזים המכילים  , 

 סיביים ארוכים  דביקים או ,חלקיקים כבדים 



אוויר וסינון הולכה פתרונות אוויר וסינון הולכה פתרונות   

 תצורת  מפוח

Layout 4 
Impeller directly coupled on the 
motor shaft. Maximum fluid 
temperature 80°C without cooling 
fan 
and 200°C with the fan. 

Layout 8 
Impeller directly coupled on 
the motor shaft. Maximum 
fluid temperature 80°C without 
cooling fan 
and 200°C with the fan. 
Impeller and motor are 
connected directly by a 
mechanical joint. Maximum 
fluid temperature 100°C 
without cooling fan and 300°C 
with the fan. 
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 תצורת מפוח
Layout 1 
Bare shaft fan ideal for coupling 
with a motor by means of a 
transmission unit. 

Layout 12 
Basement 
Coupling with transmission unit. The 
motor is fitted on a suitable basement. 
Maximum fluid 
temperature 100°C without cooling fan 
and 300°C with the fan. 
The motor is fitted on a suitable 
basement. Maximum fluid temperature 
100°C without cooling fan 
and 300°C with the fan. 
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