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 y8-39מפוחים צנטריפוגליים סדרת 
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 JDPמערכות סינון לאבק ועשן סדרת  

 פתרונות הולכה וסינון אוויר

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

 
 .בספיקות אוויר ולחצים גבוהים, קשיםמתוכננים לתנאי עבודה  y8-39סדרת מפוחי 

 שימושים עיקריים  

 סינון  או ללא מערכות ,אבק או עשן  דרך מערכות סינון אבק סדרה זו מתאימה לשאיבת 

 .  כאשר ריכוז האבק נמוך 

לשאיבה  המפוח מתוכנן לייצר ספיקות אוויר גבוהות כנגד וואקום בינוני עד גבוה ולכן מתאים 

 '  וכושאיבה ממכונות שינוע חומר כבד במהירות גבוהה ,ארוכים מקווי יניקה 

   8סידור  -תצורה

 . ומיסב[ קופלונג]גמיש המנוע מוצב על בסיס משותף ומחובר לציר מאיץ דרך מחבר אלסטי 

 לתצורה זו  מספר יתרונות  

 .הנצילות גבוה יותר ואין איבוד אנרגיה ביחס להינע רצועות 

 .אין עומס על מסב המנוע

 .אלפי שעות עבודה ללא אחזקה

 [   4כמו בהינע ישיר סידור ]במקרה של תקלה במנוע לא נדרשת חליצת מאיץ 

 
 ,גבוהיםבספיקות ובלחצים  24/7מיועדים לעבודה רציפה  y8-39סדרת מפוחי 

 ולכן 

 .  רציףגם כפות המאיץ מחוברות לגוף המאיץ בריתוך ,חלקי המפוח עבים ומחוברים בריתוך רציף 

 

 דגמים 
y8-39/y8-38 

 מ  "מ 400-1600 -מאיץקוטר 

 ש"מקל 3000-140,000ספיקות 

 מ"מ 150-680התנגדות 

 

 אופציות  

   מ"פלבמבנה 

 מערכת שימון חיצונית עבור עבודה קבועה  

 מעלות צלזיוס   250בטמפרטורה של עד 
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 JDPמערכות סינון לאבק ועשן סדרת  

 פתרונות הולכה וסינון אוויר

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

 מאיץ המפוח מתוכנן לעומסי עבודה גבוהים  

ולכן כפות המאיץ מחוברות לגוף המאיץ בריתוך  

 .   רציף

 .הריתוך נעשה על ידי רובוט 

קבוצת  ,- 1940ISOהמאיץ מאוזן לפי תקן מכלול 

 .G-3.6דיוק 

 

  ההמנועמכלולי מערכת ההינע מחברים את 

 .למאיץ המפוח דרך בית מסב עם אמבט שמן 

תצורה זו מבטיחה שימון תמידי ומאריכה  

 .משמעותית את חיי המסב 

המערכת מתוכננת לעבוד אלפי שעות  

ללא צורך בפעולות אחזקה  , בעומסים גדולים

 .כגון החלפת רצועות או גירוז

בית המסב כולל עינית לבדיקה חזותית של  

 .   גובה השמן

 

 

 

 .מחבר אלסטי גמיש ומסבחיבור המנוע למאיץ נעשה דרך  

   900-2900עבודה  ד"סבל

 אין איבוד כוח ביחס להינע רצועות  

 המנוע   מסב אין עומס על , מינמליתאחזקה 

 פירוק המנוע מהיר וקל  ובמקרה של תקלה 
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 JDPמערכות סינון לאבק ועשן סדרת  

 פתרונות הולכה וסינון אוויר

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

 5.6D -y8-39דגם 

 מ עומד מים  "מ 450ואקום 
 ש "מקל 11,500ספיקת אוויר 

 מ "מ 560קוטר מאיץ 
  ד"סבל 22kw 2900הספק מנוע 

 JCDעם מערכת סינון אבק מדגם משולב 
 בפתח הפליטה  d1ומשתיק קול באורך 
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 JDPמערכות סינון לאבק ועשן סדרת  

 פתרונות הולכה וסינון אוויר

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

 11.2D -y8-39דגם 

 מ עומד מים  "מ 200ואקום 
 ש "מקל 32,000ספיקת אוויר 

 מ "מ 1200קוטר מאיץ 
  ד"סבל 30kw 900הספק מנוע 

 

 

 שאיבת עשן מחדר הרצות מנועים 
 4D -y8-39דגם 

 מ עומד מים  "מ 220ואקום 
 ש "מקל 4,200ספיקת אוויר 

 מ "מ 400קוטר מאיץ 
  ד"סבל 5.5kw 2900הספק מנוע 

 C°180 טמפרטורת עבודה קבועה 
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y8-39  מ  "מ 400-710קטרים 

 פתרונות הולכה וסינון אוויר
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y8-39  מ  "מ 800-1400קטרים 

 פתרונות הולכה וסינון אוויר
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 בין לקוחותינו  

 פתרונות הולכה וסינון אוויר



 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 


