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מפוח צנטריפוגלי ללחץ גבוה 
AH - דגם
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לקוח / מתכנן נכבד,

אבק  שואבי  איוורור,  מערכות  מפוחים,  וייצור  בתכנון  שנה   60 מזה  עוסקת  והנדסה  איוורור  חברת 

תעשייתיים, מערכות שאיבת אבק מרכזיות ומתקנים למניעת זיהום אויר.

חדישות  ושיטות  מוצרים  בפיתוח  המיושמים  לאומיים  בין  ידע  הסכמי  עם  שנצבר  רב  הנדסי  ניסיון 

ומתוחכמות מאפשרים מתן יעוץ מיומן ובטוח ללקוחותינו הרבים למציאת פתרונות מוצלחים ואמינים 

לכל בעיות האיוורור, טיפול במפגעי אבק, גזים, ומזהמים רעילים בתעשייה, במחקר ובמוסדות שונים.

הציוד והשירותים המופיעים כאן ובהרחבה באתר החברה www.vent.co.il מיוצרים ומורכבים במפעל 

איוורור והנדסה בליווי מכני ותהליכי מלא של מהנדסי החברה תוך שמירה על תהליכי בקרת איכות 

קפדניים תחת תקן ISO9001 ומתן אחריות ושירות מלאים.

במידה ודרושים לכם פרטים נוספים או אם ברצונכם לדון בפתרון בעיות ייחודיות, נא התקשרו איתנו 

טלפונית, מייל או פקס ללא כל התחייבות מצדכם.

נשמח לעמוד לרשותכם בכל עת,

צוות איוורור והנדסה חיפה בע"מ
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מפרט טכני

שימושים ותכונות

 יתרונות למשתמש

 EXTRA HEAVY DUTY הינו מפוח צנטרפוגלי כפות נטויות אחורה הבנוי במבנה תעשייתי AH מפוח
מרותך בריתוך מלא ובעל עשר כפות. המפוח מתוכנן לעבודה בנצילות גבוהה ומותאם לעבודה עם 

אויר, אדים וגזים כאשר בתוך הזורם ישנם ריכוזים נמוכים של אבק וחלקיקים. 

ותחזוקה. מפוחים  הנצילות הגבוה והמבנה התעשייתי מאפשרים חסכון כספי רב בהוצאות תפעול 
מסוג זה משמשים לאיוורור כללי, מערכות יניקה וסינון אבק ומזהמים שונים בלחצים בינוניים.

כל חלקי המפוח חתוכים בחיתוך לייזר, גוף המפוח מרותך ריתוך מלא ובנוי מפחים עבים המקנים חוזק 
מכני ומבנה HEAVY DUTY כבר לדגמים הקטנים ומבנה EXTRA HEAVY DUTY לדגמים הגדולים. 

כפות המאיץ מרותכות בריתוך מלא לגוף המאיץ דבר המקנה חוזק מכני נוסף.

עמידות תהליכי המתאפשרת בזכות מבנה  HEAVY DUTY וחומרי מבנה עמידים.	 

חסכון כספי המתאפשר בזכות הנצילות הגבוהה והעמידות התהליכית.	 

תחזוקה פשוטה המתאפשרת בעזרת פתחי ניקוז יעודיים.  	 

דגמים : קוטר מאיץ 300-1600 מ”מ.

הינע : ישיר, רצועות, ישיר עם מצמד.

ספיקות : 300-80000 מקל”ש.

לחץ סטטי : 100-1200 מ”מ מים.

חומרי מבנה : פלדה, פלב”מ, פלדה עם ציפוי קשה, אלומיניום נגד ניצוצות.

 פתח ביקורת בגוף המפוח.	 

בסיס משותף.	 

אופציות מומלצות:
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שרטוט כללי
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שרטוט כללי
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שרטוט כללי
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שרטוט כללי
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התקנות
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ממגוון מוצרי החברה

VORTEX

SCRUBBER

מפוחים

תאי עבודה

Vacuum cleaning

זרועות יניקה

פילטרים

מחמצנים קטליטיים

WWW.VENT.CO.IL :טכנולוגיות נוספות תוכלו לראות באתר

מערכות לספיגת גזים ואדים כימיים

מערכות לשאיבה וסינון של חלקיקים 
נפיצים ודליקים

מפוחים תעשייתיים מפלדה, פלב"מ 
ופלסטיק

זרועות ליניקות עשן ריתוך והלחמותמערכות יניקה ייעודיות לעבודה בטוחה

מערכות שאיבת אבק מרכזיות לניקיון

לקריאה נרחבת 
לחץ על התמונה

מחמצנים קטליטיים לשריפת סולבנטים 
וגזים אורגניים

מערכות סינון אבק וחלקיקים

http://goo.gl/kVkiQU
http://goo.gl/iy4obc
http://goo.gl/EGHCYl
http://goo.gl/TLRphm
http://goo.gl/o3R1e6
http://goo.gl/Au9crs
http://goo.gl/g01VnQ
http://goo.gl/v7yGL3
http://www.vent.co.il



