
توفر أغطية التبخير من البولي بروبلين الخالية من األنابيب التي تنتجها 
Topair بيئة عمل واقية مثلى للعاملين في المعامل الذين يتعاملون مع 

األحماض والمواد الكيميائية القاسية.
 

تقوم شركات عالمية رائدة بتصنيع المكونات الكهربائية والميكانيكية مثل 
شركة EBM في ألمانيا وشركة AAF في الواليات المتحدة. وتلتزم 

المنتجات بالمعايير الدولية ذات الصلة. 

يتم تخصيص أغطية التبخير من البولي بروبلين الخالية من األنابيب التي 
تنتجها Topair حسب متطلبات كل عميل. 

هيكل من البولي بروبلين األبيض الملحوم	 

سطح عمل من البولي بروبلين مانع للتسرب ومدمج	 

جدار خلفي يسهل تفكيكه	 

نافذة أمامية منزلقة من الزجاج المقسي 	 

شاشة تشير إلى وقت العمل اإلجمالي للمروحة، ألغراض 	 
التتبع واستبدال المرشحات 

مروحة فائقة الجودة ال تصدر أي ضوضاء صنعتها شركة 	 
EBM األلمانية 

إضاءة LUX LED 800-600 صديقة للبيئة ومجدية 	 
اقتصادًيا منفصلة عن فتحة التبخير.

سرعة التدوير 0.1+0.6 م/ث، ±120 قدم في الدقيقة	 

استبدال سهل للمرشح	 

وحدة ترشيح علوية تشتمل على مرشح كربون	 

نظام تحكم رقمي سهل االستخدام بما في ذلك التحكم في 	 
سرعة المروحة وشاشات عرض ضغط الهواء وضوء 

اإلشارة ووقت التشغيل والتنبيهات.

أغطية التبخير من البولي بروبلين الخالية من األنابيب
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لوحة التحكم، مقياس 
اإلضاءة وسرعة المروحة

مرشح فحم نباتي نشط

نافذة من الزجاج 
المقسى

LED إضاءة

مآخذ كهربائية
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CF-180-A-PP CF-160-A-PP CF-120-A-PP CF-090-A-PP CF-060-A-PP  المواصفات/
الطراز

 x 700 x 1050 1800مم

 70.67 x 27.5 x 41.3
بوصة 

 x 700 x 1050 1600مم

 62.99 x 27.5 x 41.3
بوصة 

x 700 x 1050 1200 مم

 47.24 x 27.5 x 41.3
بوصة 

 x 700 x 1050 900مم

x 27.5 x 41.3 35.4 بوصة 

x 700 x 1050 600 مم

 23.62 x 27.5 x 41.3
بوصة 

األبعاد 

الخارجية

العرض × العمق × 
االرتفاع 

x 640 x 660 1740 مم 

x 25.2 x 26 66.50 بوصة

x 640 x 660 1540 مم

 60.63 x 25.2 x 26
بوصة

x 640 x 660 1140 مم 

 44.88 x 25.2 x 26.3
بوصة 

x 640 x 660 840 مم

 33.07 x 25.2 x 26.3
بوصة 

x 640 x 660 540 مم

 21.26 x 25.2 x 26.3
بوصة 

مساحة العمل

)العرض × العمق × 
االرتفاع( 

EN-14175 / CE / ASHRAE 110-1995 / ISO-9001:2008 اإلنتاج / معيار 
االختبار 

0.1±0.6 م/ث، 20±120 قدم في الدقيقة  سرعة الهواء 

هيكل من البولي بروبلين األبيض الملحوم مجهز بسطح عمل من البولي بروبلين مانع للتسرب ومدمج  مادة 

الخزانة 
>62 ديسيبل >60 ديسيبل >54 ديسيبل >52 ديسيبل >52 ديسيبل مستوى الضوضاء

)تم االختبار على مسافة 20 سم من منضدة العمل، وعلى مسافة 1.2 م فوق سطح األرض(   

220 / 110 فولت 50/60 هرتز، طور واحد  خيارات مصدر التيار 
الكهربائي 

 <600-800 LUX ،صديقة للبيئة LED إضاءة اإلضاءة 

)HEPA( مرشح فحم نباتي / مرشح غازات متعدد/ مرشح الهواء من العوائق الدقيقة عالي الفعالية المرشح 

CF-180-A-PP CF-160A-PP CF-120-A-PP CF-090-A-PP CF-060-A-PP  المواصفات/
الطراز

CF-180-ST 

 x 700 x 850 1800 مم

 70.86 x 27.56 x 33.46
بوصة

CF-160-ST 

 x 700 x 850 1600 مم

 63 x 27.56 x 33.46
بوصة

CF-120-ST 

 x 700 x 850 1200 مم

 47.24 x 27.56 x 33.46
بوصة

CF-090-ST 

 x 700 x 850 900 مم

 35.43 x 27.56 x 33.46
بوصة

CF-060-ST 

  x 700 x 850 600مم

 23.6 x 27.56 x 33.46
بوصة

 الحامل 
 العرض×العمق×

االرتفاع

CF-180-UV CF-160-UV CF-120-UV CF-090-UV CF-060-UV مصباح األشعة 
فوق البنفسجية

CF-180-UB CF-160-UB CF-120-UB CF-090-UB CF-060-UB
طاولة 

منفصلة

 

الطرازات

الملحقات
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