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 4-72הינע רצועות סדרת , מפוחים צנטריפוגליים
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 4-72סדרת מפוחי 

 פתרונות הולכה וסינון אוויר

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

 

בספיקות אוויר גבוהות ולחצים נמוכים עד  , מתוכננים לתנאי עבודה קשים 4-72סדרת מפוחי 

 .  בינוניים

 

 שימושים עיקריים  

 .או במשולב עם מערכות סינון ,דרך המאיץ,ואוויר רווי שמן ומים , אבק,שאיבת עשן

 

   יתרונות

 :למפוח מבנה תעשייתי כבד

 ,וחיבור חלקי המפוח נעשה בריתוך רציף,חלקיו מיוצרים מפחים עבים

 .כפות המאיץ מחוברות לגוף המאיץ בריתוך רציף

 .הריתוכים נעשים על ידי רובוט*

 .תצורה זו מונעת הצטברות חומר ויציאת המאיץ מאיזון ,כפות המאיץ ישרות לאחור

ואין צורך  ,המפוח כולל מסב סגור באמבט שמן ולכן תדירות ופעולות האחזקה נמוכות במיוחד

 .בגירוז קבוע

 .  וניתן להציבם בתוך חלל המפעל ,המפוחים שקטים מאד

 .המפוח מסופק פתח ביקורת ושירות לניקוי המאיץ ובית המפוח

 .המפוח מסופק עם פתח ניקוז 

 .   מחיר אטרקטיבי במיוחד

 

 דגמים 

 מ  "מ 600-2000 -קוטר מאיץ

 ש"מקל 10,000-220,000ספיקות 

 מ עומד מים  "מ 900-300התנגדות 

 

 אופציות  

 [.מ "מ 800עד קוטר ] 4הינע ישיר סידור 

 .  לכל הקטרים 8הינע ישיר סידור 

 . מ"פלבמבנה 
 .  ATEXתקן 

   Airfoilמאיץ 
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 יתרונות

 פתרונות הולכה וסינון אוויר

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

 לעומסי עבודה גבוהים המאיץ 

ולכן כפות המאיץ מחוברות לגוף המאיץ בריתוך  

 .   רציף

 .הריתוך נעשה על ידי רובוט 

קבוצת  ,- 1940ISOמכלול המאיץ מאוזן לפי תקן 

 .G-3.6דיוק 

תצורה זו מאפשר ניקוי  ,כפות המאיץ ישרות לאחור

 ומונעת הצטברות חומר  ,עצמי של המאיץ

 

מכלולי מערכת ההינע מחברים את המנוע  

 .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

 

 

 

 :  כולל הלוליןבית 

 .   פתח גישה לבדיקה וניקוי מאיץ וגוף

 .פתח לניקוז נוזלים 
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 יישומים

 פתרונות הולכה וסינון אוויר

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

  JCDשאיבת אבק ברזל דגם דרך מערכת סינון דגם 

 
 

 חלקיקי אבק פלסטיק   שאיבת

 
 

 שאיבת עשן מאקסטרודרים 
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 מ  "מ 700-600עקומות קטרים 

 פתרונות הולכה וסינון אוויר
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 מ  "מ 1000-800עקומות קטרים 

 פתרונות הולכה וסינון אוויר
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 מ  "מ 1400-1200עקומות קטרים 

 פתרונות הולכה וסינון אוויר
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 מ  "מ 2000-1600עקומות קטרים 

 פתרונות הולכה וסינון אוויר
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 :מוצרים נוספים

 פתרונות הולכה וסינון אוויר

 זרועות יניקה מפרקיות  
 מנדפי סדק

 שולחנות שאיבה

 מערכות סינון אבק   מערכות סינון ניידות  

 מפוחי לחץ גבוה  

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

https://www.airms.co.il/%d7%96%d7%a8%d7%95%d7%a2%d7%95%d7%aa-%d7%99%d7%a0%d7%99%d7%a7%d7%94/
https://www.airms.co.il/%d7%96%d7%a8%d7%95%d7%a2%d7%95%d7%aa-%d7%99%d7%a0%d7%99%d7%a7%d7%94/
https://www.airms.co.il/%d7%9e%d7%a0%d7%93%d7%a4%d7%99-%d7%a1%d7%93%d7%a7-%d7%93%d7%92%d7%9d-cross-flow/
https://www.airms.co.il/%d7%9e%d7%a0%d7%93%d7%a4%d7%99-%d7%a1%d7%93%d7%a7-%d7%93%d7%92%d7%9d-cross-flow/
https://www.airms.co.il/%d7%9e%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%95%d7%aa-%d7%a1%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9f-%d7%90%d7%95%d7%95%d7%99%d7%a8-%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%93%d7%95%d7%aa/
https://www.airms.co.il/%d7%a9%d7%95%d7%9c%d7%97%d7%9f-%d7%9c%d7%99%d7%98%d7%95%d7%a9-%d7%95%d7%94%d7%a9%d7%97%d7%96%d7%94-%d7%93%d7%92%d7%9d-tgt-%d7%9e%d7%a4%d7%95%d7%97-%d7%90%d7%99%d7%a0%d7%98%d7%92%d7%a8%d7%90%d7%9c/
https://www.airms.co.il/%d7%9e%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%95%d7%aa-%d7%a1%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9f-%d7%90%d7%91%d7%a7/
https://www.airms.co.il/%d7%a9%d7%95%d7%9c%d7%97%d7%9f-%d7%9c%d7%99%d7%98%d7%95%d7%a9-%d7%95%d7%94%d7%a9%d7%97%d7%96%d7%94-%d7%93%d7%92%d7%9d-tgt-%d7%9e%d7%a4%d7%95%d7%97-%d7%90%d7%99%d7%a0%d7%98%d7%92%d7%a8%d7%90%d7%9c/
https://www.airms.co.il/%d7%9e%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%95%d7%aa-%d7%a1%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9f-%d7%90%d7%91%d7%a7/
https://www.airms.co.il/%d7%9e%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%95%d7%aa-%d7%a1%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9f-%d7%90%d7%95%d7%95%d7%99%d7%a8-%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%93%d7%95%d7%aa/
https://www.airms.co.il/%d7%9e%d7%a4%d7%95%d7%97%d7%99-%d7%9c%d7%97%d7%a5-%d7%92%d7%91%d7%95%d7%94/
https://www.airms.co.il/%d7%9e%d7%a4%d7%95%d7%97%d7%99-%d7%9c%d7%97%d7%a5-%d7%92%d7%91%d7%95%d7%94/
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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 


