
ור
ור

או
ת 

ק
חל

מ
 |

מפוחים עם מנוע רוטור חיצוני BRUSHLESS, לאיזון וקירור מושלמים. ייעודיים לתעשיית
ההיי-טק, המחשבים והאלקטרוניקה. המאווררים הקומפקטיים של ebmpapst הם הסטנדרט 
בקירור אלקטרוניקה כבר שנים רבות - קומפקטיים, שקטים ויעילים. הם מיועדים למיגוון רחב של 

יישומי קירור, וניתנים להתאמה לפיקוד האלקטרוני של המכשיר.

מגוון דגמים לכל סוגי מתחי הזנה ובכל הגדלים הסטנדרטיים.

מפוחים קומפקטיים
ebmpapst לזיווד אלקטרוני
Germany

מפוחים ציריים קומפקטיים

מפוחים צנטרפוגלים קומפקטיים

מפוחים טנגנציאליים קומפקטים

• ייעודיים לאפליקציות של לחץ והתנגדויות גבוהות
• מבנה צנטרפוגלי עם הסטת אוויר בזווית של 90 מעלות

• כנפיים מעוצבות לנצילות מקסימלית
2U -1 וU הזיווג האידיאלי לשרתים רב קומתיים אולטרה קומפקטיים •

275M3/h ספיקות אוויר: עד •
.AC, DC :מתחים •

זרימת אוויר גבוהה אל מול לחץ נגדי נמוך באופן יחסי, ורמת רעש נמוכה במיוחד.

אפליקציות ייעודיות:
• קירור מסדים

• יחידות מיזוג אוויר ומפזרי חום 
• קירור מעטפת תנור 

VarioFan - שליטה במהירות המפוח
מפוחים בטכנולוגיית IC ובקרת מהירות אוטומטית - תלוית טמפרטורה. מפוחים אלו מקררים 
ממפוחים   50% כדי  עד  הנמוכות  למהירויות  מגיע  המפוח  היישום,  ידי  על  הנדרשת  במהירות 
סטנדרטיים, ותוך כדי מספק ירידה דרסטית ברמת הרעש בכל מצב הפעלה. המפוחים נשלטים 

ללא ירידה בנצילות, כלומר- במהירות נמוכה יותר צריכת האנרגיה יורדת בהתאם.

S-FORCE

פיתוח חדשני - מפוחים קומפקטיים, לתפוקות אוויר גבוהות במיוחד,
אשר תוכננו להתמודד עם הספקי חום גבוהים במיוחד.

950M3/h יכולות ספיקה גבוהות במיוחד - עד •
• יכולת בניית לחץ גבוה של עד 1200 פסקל

• במקרה הצורך, המפוחים הללו מסוגלים לייצר עד 100% יותר תפוקה תחת עומס מירבי
• אידיאלי לציוד ומערכות בעלות  צפיפות גבוהה של רכיבים

• הודות למאפיינים חכמים של המנוע, ניתן להתאים את המפוחים לכל סוג אפליקציה
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מימדיםסדרה
)mm(

ספיקות אוויר מקס’
)m³/h(

הספק
)W(

סל”ד מקס’
)RPM(

מתח

400, 60040X40703.6 בלבד0.413,000 עד DC
800080X8022039 0.514,000 עדAC \ DC
300092X9228050 0.813,000 עדAC \ DC
4000119X119570120 111,000 עדAC \ DC
6000Ø 172950150 129,200 עדAC \ DC

נתונים טכניים - דגמים נבחרים

סטנדרטים של איכות שאין שני להם, מגוון מוצרים רחב, פיתוחים חדשניים ומהפכניים, נוכחות בינלאומית, ושאיפה מתמדת 
לשיפור המוצרים והצגת פתרונות חדשים דרך מחקר ופיתוח נרחב, הם מה שעושים את ebmpapst למובילה בינלאומית בכל 

מה שקשור למפוחים, מאווררים ומנועים.

• מבחר נרחב של מפוחים קומפקטיים לכל אפליקציה אפשרית.
• גדלים מ-25 מ”מ עד 280 מ”מ.

• מפוחים עם מנוע רוטור חיצוני BRUSHLESS לאיזון וקירור מושלמים.
• אפשרות לרגשי טמפרטורה ורכיבי התראה אינטגרלים,

  לפעולה אופטימלית ומבוקרת. 
• כל סוג מפוח יכול להיות מותאם בצורה אופטימלית בהתאם

  לדרישות היישום אותו ישמש.

מפוחים קומפקטיים
ebmpapst לזיווד אלקטרוני
Germany

יתרונות ייחודיים

• המפוחים מאובזרים בהגנה אלקטרונית בפני קוטביות הפוכה
• המפוחים מאופיינים בתוחלת חיי מוצר גבוהה במיוחד

• המפוחים יכולים לפעול תחת מתחים שונים בהתאם לדרישות הקירור,
  ממתח נמוך ב-50% עד מתח גבוה ב-25% מהמתח הנומינלי.

• טכנולוגיית ה - brushless האקונומית של מפוחים אלו מספקת מבחר מיוחד של חידושים ופיתוחים חכמים בתחום      
  הפיקוד והשליטה - בקרים, רגשים ועוד, אשר יכולים לבוא לידי שימוש כיום, במחירים אטרקטיביים, אשר לא עלו על

  הדעת עד לפני מספר שנים.

תקנים בינלאומיים

AC-MAXX

• מפוח חכם - מנוע DC המופעל במתחי הזנה AC סטנדרטים
AC )Voltages( מותאם לשימוש בכל סוג מתח •

• ניתן לשליטה ובקרה בכל האמצעים הרגילים והמתקדמים גם יחד
• יותר חזק, יותר גמיש – מספק זרימת אוויר ולחץ גבוהים יותר בזכות יכולת שינוי מהירות

• נצילות אנרגיה גבוהה
• אורך חיים ארוך במיוחד


