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Đề xuất về việc tạo ra một
Môi trường Làm việc Thoải mái

Máy mài

Máy tiện NC

Máy gia công trung
tâm loại mở

Để thổi gió đi xa và cải thiện tình 
trạng nhiệt độ không đều

Để thu gom bụi thải ra từ thiết 
bị sản xuất

Sản phẩm đa dụng để thông gió, 
làm mát, sấy khô, v.v…

Để thu gom sương mù
thải ra từ máy công cụ

Trang 2-4

Trang 5

Trang 6 Trang 6

Máy vệ sinh
phụ kiện

Máy gia công
trung tâm
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Dòng tương thích với sương mù (bụi), Loại CRD

Mục đích sử dụng Cơ chế hoạt động

Tính năng

Tiêu chuẩn kỹ thuật

Nguồn điện
Hạng mục Loại/Đơn vị

Hạng mục Loại/Đơn vị

Công suất 
Tần số 
Thể tích tối đa 
Trọng lượng 

kW
Hz

m3/min
kg

1. Máy công cụ

2. Những máy khác

1. Thu gom cả bụi có trong sương mù
2. Bảo trì đơn giản và an toàn
3. Hiệu quả thu gom cao
4. Đặc tính động cơ vượt trội
5. Thiết bị đầu cuối chống cháy hỏng động cơ

Máy tạo sương mù

* Tiếng ồn được đo theo tiêu chuẩn JIS B8330, phương pháp thử cho Quạt Turbo và Quạt gió.
 Mức độ tiếng ồn thay đổi theo môi trường và điều kiện sử dụng.

Dòng tương thích với sương mù (bụi), Loại CRD

Mục đích sử dụng Cơ chế hoạt động

Tính năng

Tiêu chuẩn kỹ thuật

Chọn lựa loại CRD-H Danh sách vật tư phụ của dòng CRD

Nguồn điện
Công suất 
Tần số 
Thể tích tối đa 
Trọng lượng 

kW
Hz

m3/min
kg

1. Máy công cụ

2. Những máy khác

1. Thu gom cả bụi có trong sương mù
2. Bảo trì đơn giản và an toàn
3. Được trang bị thiết bị đo tắt nghẽn
4. Hiệu quả thu gom cao
5. Đặc tính động cơ vượt trội
6. Thiết bị đầu cuối chống cháy hỏng động cơ

Máy tạo sương mù

* Tiếng ồn được đo theo tiêu chuẩn JIS B8330, phương pháp thử cho Quạt Turbo và Quạt gió.
 Mức độ tiếng ồn thay đổi theo môi trường và điều kiện sử dụng.

Chắn chất lỏng

Tiêu chuẩn Loại 80

Bộ lọc
Thiết bị tách sương

Bộ lọc cuối

Thu gom cả bụi có 
trong sương mù

Thu gom cả bụi có 
trong sương mù

Các loại sạc khác nhau
Trong trường hợp dùng sau khi lọc, vui lòng chọn loại 80

Bộ lọc sơ cấp và thứ cấp

Bộ lọc cuối

Bộ lọc Xi lanh

CRD-H04 CRD-H04-80

0.4

50/60/60

0.75 1.5 2.2

50/60/60 50/60/60 50/60/60

CRD-H07 CRD-H07-80

Điện 3 pha 50Hz 200V, 60Hz 200/220V

0.4

50/60/60

0.75 1.5 2.2

50/60/60 50/60/60 50/60/60

5.0/5.9 8.4/9.8 14/17 21/24

32 42 66 76

CRD-H04-NT CRD-H07-NT CRD-H15-NT CRD-H22-NT
Điện 3 pha 50Hz 200V, 60Hz 200/220V

CRD-H15 CRD-H15-80 CRD-H22 CRD-H22-80

5.4/6.6 5.4/6.6 9.6/11.5 9.2/11 19/22.5 17/20 24/29 23/27.5

33 33 44 45 70 71 79 80

1 2
3

1 2

Bộ lọc Xi lanh

Chắn chất lỏng

Tiếp xúc với 
không khí

1 2

Bộ lọc sơ cấp và thứ cấp có thể được làm sạch và tái sử dụng.

Loại CRD-NT

Loại CRD-H

Máy tiện NC, tiện đa dụng, máy mài hình trụ, máy 
nghiền bên trong, máy phay, máy gia công trung 
tâm, máy phóng điện, máy đúc áp lực

Máy tiện NC, tiện đa dụng, máy mài hình trụ, máy 
nghiền bên trong, máy phay, máy gia công trung 
tâm, máy phóng điện, máy đúc áp lực

Bộ lọc Thiết bị tách sương Bộ lọc cuối
1 2 3
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Loại không cần bảo 
trì trong thời gian dài

Tiêu chuẩn kỹ thuật

Nguồn điện

Hạng mục

Hạng mục

Loại/Đơn vị

Loại/Đơn vị

Công suất 
Tần số 
Thể tích tối đa 
Trọng lượng 

kW
Hz

m3/min
kg

Dòng không bộ lọc, Loại CRN

Mục đích sử dụng Cơ chế hoạt động

Tính năng

1. Máy công cụ

2. Những máy khác

Máy tạo sương mù

1. Duy trì thể tích hút trong thời gian dài!
2. Không còn chất thải từ các bộ lọc!
3. Tuân thủ CE

Thiết bị 
tách sương

Tấm 
va đập

Xi lanh bên ngoài 
và bên trong

Tiêu chuẩn kỹ thuật

Chọn lựa loại CRH-H Danh sách vật tư phụ của dòng CRH

Dòng tương thích sương mù nhiệt độ cao, Loại CRH

Mục đích sử dụng Cơ chế hoạt động

Tính năng

1. Máy làm sạch thành phần 
 (dựa trên cơ sở nước hoặc hydrocarbon)

2. Những máy khác

CRH-H04

Các loại sạc khác nhau
Trong trường hợp dùng sau khi lọc, vui lòng chọn loại 80

Bộ lọc sơ cấp và thứ cấp có thể được làm sạch và tái sử dụng.

Bộ lọc sơ cấp

Bộ lọc thứ cấp

Bộ lọc thứ ba 
(100T)

Bộ lọc thứ ba 
(200T)

Tiêu chuẩn Loại 80

CRN-H04B CRN-H07B CRN-H15B

Điện 3 pha 50Hz 200V, 60Hz 200/220V

0.4 0.75 1.5

50/60/60 50/60/60 50/60/60

3.3/4.0 5.5/6.4 11.8/13.9

32 42 61

1

2 3

Tấm va đập Thiết bị tách sương Xi lanh
1 2 3

Nguồn điện
Công suất 
Tần số 
Thể tích tối đa 
Trọng lượng 

kW
Hz

m3/min
kg

CRH-100T CRH-200T CRH-H04 CRH-H04-80 CRH-H07 CRH-H07-80 CRH-H15 CRH-H15-80 CRH-H22 CRH-H22-80

0.2

50/60/60

Điện 3 pha 50Hz 200V, 60Hz 200/220V

2.1/2.4

13

0.2

50/60/60
2.7/3.2

20

50/60/60
5.4/6.6

33

0.4 0.75 1.5 2.2

5.4/6.6

33

50/60/60
9.6/11.5

44

9.2/11

45

50/60/60
19/22.5

70

17/20

71

50/60/60
24/29

79

23/27.5

80

Chắn chất lỏng

Bộ lọc
Thiết bị tách sương

Bộ lọc cuối

Bộ lọc Thiết bị tách sương Bộ lọc cuối

1

1 2 3

2
3

CRH-100T/CRH-200T Loại CRH-H
Bộ lọc cuối 
(100T)
Bộ lọc cuối 
(200T)

Bộ lọc sơ cấp và 
thứ cấp

Bộ lọc cuối

Loại CRN

Loại CRH

Máy tiện NC, tiện đa dụng, máy mài hình trụ, máy 
nghiền bên trong, máy phay, máy gia công trung 
tâm, máy phóng điện, máy đúc áp lực.

Cho phép thu gom 
sương mù nhiệt độ 
cao thải ra từ máy 
làm sạch linh kiện

CRH-100T và CRH-200T 
là kiểu dáng khác của 
loại CRH-H!

1. Cho phép thu gom sương mù nhiệt 
độ cao (≤80°C) 

2. Bảo trì đơn giản và an toàn
3. Lớp phủ bảo vệ chống bụi
4. Tuân thủ CE
*Chỉ có ở CRH-100T và CRH-200T
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Thể tích khí nén, Loại CRL

Tùy chọn đa dạng (Phía xả)

Sử dụng bộ lọc kiểm tra…

CRN    CRD-NT    CRD-H80    CRH-H80 Chỉ có bộ
phận nối

Ống khủy và
bộ phận nối

hoặc

Bộ lọc kiểm
tra đa dụng Bộ lọc

bên trong

Thành phần
bộ lọc kiểm traBộ lọc kiểm tra

hiệu suất cao

Mục đích sử dụng Danh sách vật tư phụ CRL

Tính năng

Tiêu chuẩn kỹ thuật

1. Máy công cụ sử dụng dung dịch làm 
 trơn-nguội hòa tan trong nước

2. Những máy khác
Máy gia công trung tâm, máy đúc áp lực

Máy tạo sương mù

1. Hiệu suất cao
2. Cho phép thu gom bụi hạt lớn và những mẫu vụn
3. Hiệu suất thu gom vượt trội
4. Bảo trì đơn giản

Các sản phẩm với đặc điểm kỹ thuật dưới đây 
cũng sẵn có theo yêu cầu của khách hàng.

Điện áp khác nhau Màu sắc dự kiến
Vùng tiếp xúc với khí làm bằng thép không gỉ
Thiết bị tách sương làm bằng thép không gỉ
Khác

Bộ lọc sơ cấp có thể được làm sạch và tái sử dụng.

Bộ lọc sơ cấp

Bộ lọc thứ cấp

Bộ lọc thứ ba

Nguồn điện
Công suất
Tần số
Thể tích định mức
Weight

kW
Hz

m3/min
kg

CRL-H22Hạng mục Loại/Đơn vị

2.2

50/60/60

Điện 3 pha 50Hz 200V, 60Hz 200/220V

30

174

CRD-H    CRH-H 

+

Loại thể tích khí nén cho 
phép ghép vào máy gia 
công trung tâm loại mở

Loại CRL-H22
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* Các giá trị về thể tích và áp suất tĩnh được ghi rõ điểm tiêu chuẩn kỹ thuật.

* Các giá trị về thể tích và áp suất tĩnh được ghi rõ điểm tiêu chuẩn kỹ thuật.

Máy gom bụi có thể di chuyển tối ưu trong 
việc thu gom các loại bụi phát sinh cục bộ

Máy gom bụi có tiếng ồn 
thấp và tiết kiệm diện tích sàn

Máy gom bụi kiểu phun tia xung có 
thiết kế nhỏ gọn và tiếng ồn thấp

Loại CFA/Loại CFM

CFA-110

Loại CFA-H215/H220 Loại CFA-H410/H515 Loại CFM

CFA-H215C/T CFA-H410 CFA-H515
CFA-H220 CFA-H240

CFM-H10
CFM-H20
CFM-H30
CFM-H40

Tiêu chuẩn kỹ thuật

CFA-110 0.2-2

0.4-2

0.4-2

0.75-2
1.5-2
2.2-2
3.7-2

CFA-H215C

CFA-H215T

CFA-H220
CFA-H240
CFA-H410
CFA-H515

Động cơ 
(kW-P)

Điện áp, pha
(V)

Thể tích*
(m3/min)

Áp suất tĩnh*
50/60Hz

(kPa)

Sức chứa hộp
thu gom bụi

(ℓ)

Tiếng ồn 
Phía trước: 1mdB/(A)*1

Phía trước: 1.5mdB/(A)*2

Diện tích lọc
(m2)

Trọng lượng xấp xỉ
(kg)Loại/Đơn vị

4

5

5

8

16

30

40200, ba pha

200, ba pha

200, ba pha

200, ba pha

200, ba pha

100, một pha

100, một pha 0.8/1.18 0.8 3.1 64*1 25

47 (50Hz)

44 (60Hz)

49 (50Hz)

47 (60Hz)

59

135

197

238

64*1

64*1

65*1

68*1

64*2

67*2

6.9

6.9

6.9

16.9

45

68

1.5

1.5

2

4

10.6

14.1

1.76

1.86

2.15

2.45

2.45

2.45

Loại CFA

CFM-H10
CFM-H20

CFM-H40

1.5-2
2.2-2
3.7-2
5.5-2

CFM-H30

Động cơ 
(kW-P)

Điện áp, pha
(V)

Thể tích*
(m3/min)

Áp suất tĩnh*
50/60Hz

(kPa)

Sức chứa hộp
thu gom bụi

(ℓ)

Tiếng ồn 
Phía trước: 1.5mdB(A)

Diện tích lọc
(m2)Loại/Đơn vị

20

30

40

60

200, ba pha

200, ba pha

200, ba pha

200, ba pha

2.06 10.4

15.6

23.4

31.2

40

50

29

42

32×2

65×2

62

68

68

71

Trọng lượng xấp xỉ
(kg)

180

222

286

408

60

80

2.45

2.45

2.65

Loại CFM
Nguồn không
khí yêu cầu

(ℓ/min)
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Để thông gió, làm mát, 
sấy khô, v.v…

Tiêu chuẩn kỹ thuật

WR-100W

WR-200W
một

Pha Công suất
(W)

Tần số
(Hz)

Điện áp
(V)

Góc thổi
(°) 

Trọng lượng
(kg)

Dòng điện định mức
(A)Loại/Đơn vị

50
100

200

220 1.0

2.2

56

66
35

15

17có phích cắm

Tiếng ồn
(dB(A))

Tính năng
1. Kiểu dáng nhỏ gọn
2. Được trang bị động cơ hoàn toàn khép kín độc quyền
3. Toàn bộ được sản xuất tại Nhật Bản, bao gồm cả ốc vít và phụ kiện khác

Tính năng

Tiêu chuẩn kỹ thuật

Ứng dụng minh họa

1. Nguồn gió mạnh
2. Góc thổi có thể điều chỉnh được
3. Nhanh
4. Nhỏ gọn và có trọng lượng nhẹ

Mục đích sử dụng
1. Cải thiện hiệu quả của thiết bị điều hòa không khí
2. Dẫn hướng nhiệt và hơi nước
3. Cung cấp không khí cục bộ

WB-200B

Loại Nguồn điện

220V 
một pha

Công suất
(kW)

0.2

Tần số
(Hz)

50

Dòng điện
(A)

Lưu lượng không khí tối đa
(m3/min)

Trọng lượng
(kg)

Chiều dài dây cáp
(m)

2.0 9.0

60 3.2 10.0
9.5 7

Windracer

0m5m10m15m20m25m29m

220°

WR-100W/WR-200W

WB-200B

Tạo ra một môi trường dễ 
chịu trong nhà máy của bạn!
Windracer của chúng tôi 
đưa gió đi xa và cải thiện 
tình trạng nhiệt độ không 
đồng đều!
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Tìm Kiếm

Loại áp
suất cao

DENCHOKU

Quạt / Quạt gió

Loại độ
ồn thấp

*Nội dung của catalogue này có thể thay đổi mà không cần báo trước. Vui lòng truy cập vào trang chủ của chúng tôi để xem catalogue phiên bản mới nhất.
*Hiện nay chúng tôi đang cung cấp dữ liệu CAD thông qua trang chủ.
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Hãy tham gia cùng chúng tôi


