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מפוחי גג לאיוורור כללי ופינוי עשן
RF/RFS :דגם
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מפרט טכני

שימושים ותכונות

 יתרונות למשתמש

מפוח גג צירי דגם RF / RFS לאיוורור כללי ופינוי 
עשן במצבי חירום. דגם ה-RFS נבדק ואושר ע”י מכון 

 ]C[ התקנים כמפוח פינוי עשן עמיד ב-250 מעלות
  .B.S 7346 PART-2 במשך שעתיים לפי התקן הבריטי

למפוחי RF / RFS מנגנון הגנה נגד גשם מסוג 
“פרפר חד כיווני” הכולל ציר נירוסטה ומייסבי אוקולון, 

המנגנון נפתח אוטומטית על ידי זרם האוויר בהפעלת 
המפוח ונסגר אוטומטית עם הפסקת פעולתו.

התקנת המפוחים אפשרית על גבי גגות פנלים 
מפח, גגות פנלים מבודדים ועל גבי גגות בטון במבני 

תעשייה מחסנים ומרכזים לוגיסטיים. 

מפוחי RFS דו תכליתיים לאיוורור כללי ופינוי עשן.. 1
רמת רעש נמוכה ביותר עקב סל”ד מנוע נמוך.. 2
פתרון כלכלי ביחס לחלופות קירור ואיוורור אחרות בתעשייה.. 3
לחברת איוורור והנדסה 40 שנות ניסיון ומעל ל-10,000 מפוחים אשר הותקנו בתעשייה.. 4

,RF / RFS-63, RF / RFS-71, RF / RFS-76 : דגמים
RF / RFS-90

מבנה : פלדה מגולוונת בעובי 2-4 מ”מ חתוכה בלייזר 
ומרותכת ריתוך מלא להבטחת מבנה תעשייתי בטוח 

ואטימה מלאה כנגד חדירת גשם. 

ספיקת אוויר : 13,000-40,000 מקל”ש.
מנועים : 1 כ”ס 700 סל”ד, 3-2 כ”ס 900 סל”ד, 

3-7.5 כ”ס 1400 סל”ד.
מאיצים : בנויים מאלומיניום או פלדה מרותכת,

מאוזנים דינמית וסטטית. 

כנף אוזן פיל 
)חרמש(

כנף פלדה 
סטנדרטית

מפוח גג פלדה מפוח גג בטון
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פליטת אויר לוהט 
הנשאב מתחת לגג

50oc

כניסת אויר צח
26oc

עקרונות איורור מבנים:
⋅ האויר הצח והקריר שוטף את המבנה בדרך ארוכה תוך 
תנועה כלפי מעלה ויצירת אפקט קירור ואיוורור היעילים 

ביותר.
⋅ פיזור המפוחים מבטיח אחידות בזרימת האויר בכל שטח 

המבנה, ללא איזורים "מתים".
במבנה,  ביותר  והחמה  הגבוהה  בנקודה  האויר  יניקת   ⋅
מונעת את עליית עומס החום הנוצר עקב חדירת קרינת 

השמש דרך הגג.
בריאות  את  משפר  מרחף  ואבק  גזים  העשן,  סילוק   ⋅

העובדים.
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גרף ביצועים
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גרף ביצועים
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שרטוט כללי

כנףמבנהספיקהדגם המפוח

RFS-90

13,000 - 40,000  מקל”ש
מגולבן 2-4 מ”מ, 

בריתוך מלא

פלדה מרותכת , 
.540°c-עמידה ב

RFS-76

RFS-71

RFS-63

RF-90

13,000 - 40,000  מקל”ש
מגולבן 2-4 מ”מ, 

בריתוך מלא
אלומיניום או פלדה. RF-76

RF-71

RF-63
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התקנות
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התקנות


