Product Information
КОМПРЕСОР ЗА ВЪЗДУХ
CIMEX OMP150
СПЕЦИФИКАЦИИ:
Компресора за въздух CIMEX OMP150 е двуцилиндров професионален компресор с обем на въздухосъдържателя 150 литра и
входящ въздушен дебит на главата 302 л/мин.
Компресорите за въздух са едни от най-разпространените машини. Намират приложение в строителството, аетомобилните и карго
сервизи, мебелната индустрия, бояджийството и др. Снабден с въздухосъдържател с обем от 150 литра, двуцилиндровият
компресор за въздух се задвижва чрез ремъчна предавка от електродвигател.
Цилиндрите са изработени от чугун, а ремъчната предавка позволява намалаването на пусковия
ток при стартиране. Охлаждането на компресорната глава се осъществява от вентилираща
перка, закрепена директно на вала.
Пресостат, разположен над контейнера за въздух ( в дясно от цилиндрите ), контролира
налягането и когато то достигне до максимална стойност ( 8 bar е фабричната настройка )
изключва електродвигателя. Двуцилиндровият компресор осигурява голям дебит, което при
боядисване на големи площи гарантира пълно покритие и високо качество. Обемът на
контейнера за въздух е 150 литра, който е повече от достатъчен за стандартна професионална
употреба. CIMEX OMP150 е особено подходящ за коване с пневматични такери, пистолети за
боядисване, шлайф машини и т.н. Снабден с 4 колела, компресора за въздух лесно може да
бъде местен и позициониран.
ПРИЛОЖЕНИЕ:
Компресора за въздух CIMEX OMP150 намира широко приложение в строителните дейности, авто и карго сервизи, бояджийството,
мебелнта индустрия и т.н.
ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ:
Захранване: 220 V / 50 Hz
Задвижване: електромотор / ремъчно
Мощност: 2,2 kW / 4 к.с.
Брой цилиндри: 2
Обем на въздухосъдържателя: 150 л
Налягане ( фабрично настроено ): 115 PSI/ 8 bar
Максимално налягане: 10 bar
Входящ дебит: 302 l/min
РАЗМЕРИ:
Д/Ш/В (mm): 1350 x 380 x 780
ГАРАНЦИЯ: 24 месеца

Информацията ни се основава на внимателни проучвания и може да се счита за достоверна. Все пак, цялата предоставена информация трябва да се
счита за необвързваща препоръка. Не носим отговорност за възможни печатни грешки, технически изменения и грешки.
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