
אוויר וסינון הולכה פתרונות  

 שואב אבק מרכזי    
 ס "כ 10-100הספק 
 יכולת שאיבה ממרחקים גדולים וממספר נקודות במקביל 
 ש"מקל 530-6600ספיקת אוויר   
 99.95%כושר סינון גבוהה 
פ סוג המזהם "מגוון רחב של סוגי מסננים ע 
  מערכת ניקוי מסננים אוטומטית 
  עלויות אחזקה נמוכות 
 שואבים מוגני פיצוץATEX zone 22 
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 TDFמפרט מערכת סינון אבק 
 Zpd 75-750 דגם  

 .מרצפות יצור ומתהליכי יצור שונים  שואב אבק מרכזי מתוכנן לשאיבה שימוש 

עוצמת השאיבה מאפשרת שינוע חומר ממרחקים גדולים אל השואב וללא חשש 
 .חומר בצנרת ההולכה " התיישבות"מ

 .השואב מתוכנן ללכידה יעילה ממספר מוקדים במקביל 

 מאד מסוג ציקלון אשר מפחית את עומס האבק מהמסנן הסופי   לשואב קדם מסנן יעיל

 .טון חומר בשעה  10ניתן לשואב עד 

בשואב משולב מערך ניקוי מסננים אוטומטי אשר מאפשר עבודה רציפה ללא ירידה 
 .בעוצמת השאיבה 

ניתן לשלב בשואב מערכת בקרה עם חיישני הפעלה עבור חיסכון אנרגטי והפחתת גודל 
 המערכת מזהה את הנקודה בה נדרשת שאיבה ופותחת מגופה חשמלית  ,השואב 

 רגנרטיבי מפוח  

 kw 7.5-75 הספק מנוע  

  ש"מקל 520-6600 ספיקת אוויר  

   מילבאר 220-360 וואקום  

 קדם מסנן  

המסנן מתוכנן להפריד את מרבית האבק והחלקיקים אל מיכל האיסוף כך שעומס  ,ציקלון 
 האבק על המסנן הסופי נשאר נמוך   

  304 מ"פלב המסנן עשוי

 תוצרת טורי יפן  [ [PTFEמצופה טפלון  ממברנהמסנני שקים  מסנן סופי

 ר "מ 8-88 שטח סינון  

 מיקרון  0.3לחלקיקים בגודל  99% כושר סינון  

 reverse pulse jet cleaning system מערכת ניקוי מסנן  

 האבק בכל זמן נתון והאם נדרש ניקוי   יספק מידע על עומס המד מד לחץ הפרשי  

 פניאומאטית  \ליטר נעילה גיאומטרית  100-300 מיכל איסוף  
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 יתרונות

 Side Channel] ]  רגנרטיבימפוח 
   24/7מתוכנן לעבודה רציפה 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 ניקוי מסננים אוטומטי באמצעות מערכת נישוף    
 

 
 
 
 
 
 

טפלון  בממברנתמסנן סופי תוצרת טורי יפן מצופה   
חומר על המסנן" התיישבות"עבור מניעת   

ר "מ 16למסנן שטח סינון גדול   
 עבור עבודה רציפה ללא ירידה בעוצמת השאיבה  

 השואב מסופק עם מלכודת מים ושמן לקו אוויר  
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 משטר זרימה \מפרט כללי
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 מידות וספיקות אוויר 

 
 
 
 
 
 

   מילבארוואקום  ש"מקל ספיקת אוויר KWהספק מפוח  ר "שטח סינון מ דגם

Zp-75 8 7.5 530 320 

Zp-125 16 12.5 1050 290 

Zp-185 16 18.5 1050 360 

Zp-250 32 25 1940 310 

Zp-370 66 37 3600 220 

Zp-450 88 45 5100 230 

Zp-550 88 55 5760 250 

Zp-750 88 75 6600 260 


