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Elektrikli Körükler

DENCHOKU

Fanlar / Körükler

**Müşteri ihtiyaçlarına göre sipariş üzerine yapılır**

<Ana ünite>

<Uzak ünite>

Her amaca uygun kompakt elektrikli körüklerimiz tescilli motorlar 
kullanmaktadır (maks. 3,7 kW)
Taleplerinize uygun özel sipariş ürünleri için bizimle iletişime geçin.

V-kayışı tahrikli tipe göre, taban alanından yaklaşık %50 tasarruf 
sağlanır. Bu ürün sadece birkaç sarf malzemesi ve aksesuara 
ihtiyaç duyar ve kayış gerginliğinin ayarlanmasına gerek yoktur.

Bu ürün esas olarak büyük ölçekli endüstriyel 
makineler ve tesis ekipmanları için kullanılır. Korozyon 
ve ısıya karşı dayanıklı tipler dâhil geniş bir ürün 
portföyü mevcuttur.

Takım tezgâhlarından vb. çıkan suda çözünen buhar ve 
yağ buharını toplar. Bu ürün kolayca monte edilebilir ve 
geniş bir portföy mevcuttur. 

Bu ürün fabrikalar ve şantiyelerde oluşan tozu toplar. Lokal toz 
toplama işlerinden büyük ölçekli toz toplama tesislerine kadar çeşitli 
amaçlarla kullanılabilir.

Bu sistem, körükler, pompalar ve rotatörler gibi makinelerin 
24 saat izlenmesini ve anormal durumların bildirilmesini 
sağlar.

Bu ürün fabrikada konforlu bir ortam yaratır. 
Maksimum 29 metrelik bir alana sürekli olarak sabit hava 
akımı sağlar.

Bu portatif fan çeşitli uygulamalarda kullanıma 
uygundur (soğutma, kurutma ve hava 
sirkülâsyonu).



Sirkülâsyon

Baskılı yüzeylerdeki 
mürekkebi kurutur

Kurutma
Sıcak hava gönderir

Üfleme

Buhar Hava akımı

Toz

Ürünlerin üzerindeki su 
damlalarını üfleyerek temizler

Körükle temizleme

Yüzdürme
Makinenin içinde hava 
dolaşımı sağlayarak 
engelleri ortadan kaldırır

Ağır nesneleri hafifçe 
hareket ettirmek için küçük 
deliklerden hava gönderir.



Yurtdışı güvenlik standartları
(Özel sipariş üzerine düzenlenir)

Avrupa CE işareti
● Avrupa CE işareti (EN60034-1:2010)

ABD UL standardı/Kanada CSA standardı
● ABD UL standardı (UL 1004-1:2008 R8.10)
● Kanada CSA standardı
(CAN/CSA-C22.2 
No. 100-04 +  Gl1 + Gl2 (R2009))

Top Runner standardı 
● Japonya (JIS C 4034-30) IE3

(Çin: Sertifikasyon etiketi) (Güney Kore: Sertifikasyon etiketi)

• Özel sipariş ürünler: Şaft ucu uzunluğunun maksimum 600 mm 
 olarak değiştirilmesi, şaft malzemesinin değiştirilmesi vb. mümkündür.

• Showa, Çin GB2 sınıfı (IE3) ve Güney 
 Kore (IE3) için sertifikasyon almıştır.

■UL standardı/CE işareti 
 sertifikasyonları tablosu
Çıkış (kW)

UL standardı/CE işareti uyumlu
voltajlar/frekanslar

Güney Kore enerji tüketimi
verimlilik sınıfı etiketleme sistemi
(Özel sipariş)
● Güney Kore (KS C 4202)
380V 60Hz, 220V 60Hz
IE2

Çin yüksek verimli regülasyon
(Özel sipariş)
● Çin (GB 18613-2012)
380V 50Hz
GB2 Sınıfı (IE3)

V 200 220 230 380 400 440 460

50Hz

60Hz

0,4 0,75 1,0 1,5 2,2 3,7

Yüksek verimli regülasyonlar
(0,75 – 3,7 kW)
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