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Máy quạt gió mô-tơ điện

DENCHOKU

Quạt / Quạt gió

**Thực hiện theo đơn hàng đáp ứng nhu cầu của khách hàng**

<Bộ phận chính>

<Bộ phận điều khiển từ xa>

Máy quạt gió mô-tơ điện nhỏ gọn và đa năng của chúng tôi sử dụng 
động cơ độc quyền (lên đến 3.7kW)
Liên hệ với chúng tôi để biết thêm về các sản phẩm theo đơn hàng 
đặc biệt đáp ứng yêu cầu của quý khách.

Diện tích mặt sàn giảm khoảng 50% so với loại truyền động dây 
đai hình chữ V. Sản phẩm này chỉ yêu cầu một vài vật tư phụ và 
phụ kiện, không cần điều chỉnh lực căng dây đai.

Sản phẩm này được sử dụng chủ yếu cho máy công 
nghiệp và thiết bị nhà máy kích thước lớn. Có sẵn rất 
nhiều dòng máy bao gồm cả thông số kỹ thuật, có khả 
năng chịu ăn mòn và chịu nhiệt.

Thu gom sương mù tan trong nước và sương mù dầu thải 
ra từ máy công cụ, v.v… Sản phẩm này có thể lắp đặt dễ 
dàng và có sẵn rất nhiều dòng máy.

Sản phẩm này thu gom bụi thải ra từ nhà máy và chỗ làm việc.
Có thể sử dụng để thu gom từ bụi cục bộ đến bụi kích thước lớn ở 
nhà máy.

Thiết bị hệ thống này cho phép giám sát máy móc bao 
gồm quạt thổi gió, bơm và xoay suốt 24 giờ một cách đơn 
giản và thông báo khi có bất thường.

Sản phẩm này tạo ra môi trường thoải mái trong nhà máy. 
Sản phẩm sẽ liên tục cung cấp luồng khí ổn định phủ rộng 
lên đến 29m.

Loại quạt di động này thích hợp để sử dụng trong 
nhiều ứng dụng khác nhau (làm mát, sấy khô, và 
tuần hoàn không khí).



Tuần hoàn

Làm khô mực trên mặt in

Sấy khô
Đẩy khí nóng

Thổi

Sương mù Luồng khí

Bụi 

Thổi bay các giọt nước ra 
khỏi sản phẩm

Thổi bay

Thả nổi
Tuần hoàn không khí bên 
trong máy để loại bỏ tình 
trạng không đồng đều

Đẩy không khí qua các lỗ 
nhỏ để di chuyển nhẹ 
nhàng các vật thể nặng



Tiêu chuẩn an toàn nước ngoài
(Xử lý theo đơn hàng đặc biệt)

Dấu CE Châu Âu
● Dấu CE Châu Âu (EN60034-1: 2010)

Tiêu chuẩn UL Mỹ/Tiêu chuẩn CSA Canada
● Tiêu chuẩn UL Mỹ (UL 1004-1: 2008 R8.10)
● Tiêu chuẩn CSA Canada
(CAN/CSA-C22.2 
Số 100-04 + GI1 + GI2 (R2009))

Tiêu chuẩn Top Runner
● Nhật Bản (JIS C 4034-30) IE3

(Trung Quốc: Nhãn chứng nhận) (Hàn Quốc: Nhãn chứng nhận)

• Sản phẩn theo đơn hàng đặc biệt: Có thể thay đổi chiều dài đầu trục tối đa 600mm, 
 thay đổi vật liệu trục, v.v…

• Showa đã nhận được chứng nhận đối với loại 
 GB2 của Trung Quốc (IE3) và Hàn Quốc (IE3)

■Bảng tiêu chuẩn UL/Giấy chứng 
 nhận dấu CE
Công suất (kW)

Điện áp/tần số phù hợp với tiêu chuẩn 
UL/dấu CE

Hệ thống gắn nhãn loại hiệu suất 
tiêu thụ năng lượng của Hàn Quốc
(Đơn hàng đặc biệt)
● Hàn Quốc (KS C 4202)
380V 60Hz, 220V 60Hz
IE2

Quy định hiệu suất cao của Trung Quốc
(Đơn hàng đặc biệt)
● Trung Quốc (GB 18613-2012)
380V 50Hz
Loại GB2 (IE3)

V 200 220 230 380 400 440 460

50Hz

60Hz

0.4 0.75 1.0 1.5 2.2 3.7

Quy định hiệu suất cao
(0.75 đến 3.7kW)
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