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MÁY THỔI KHÍ 

 

 

Đặc tính kỹ thuật:  

 Ứng dụng cung cấp khí có áp suất nén thấp - trung bình - cao. 

 Dãy áp suất của máy ：0 ~ 0.6 kgf/cm² , 1 ~ 200HP  

 Vật liệu chế tạo bằng gang đúc, thiết bị có tuổi thọ cao, ít hỏng hóc. 

Đặc điểm:  

 Độ ồn thấp：Với thiết kế “ROOTs” máy thổi khí giảm tối thiểu mức độ ồn khi vận 

hành. 

 Tiết kiệm năng lượng： Đây cũng là một đặc điểm nổi bậc của dòng máy thổi 

“Roots” 

 Tuổi thọ cao：Do ít rung và va đập khi vận hành, nên tuổi thọ của ổ bi đối với dòng 

sản phẩm này bền hơn 20% so với các dòng sản phẩm khác. 

Các ứng dụng của máy thổi khí: 

 Cung cấp khí tươi cho hệ thống xử lý nước. 
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 Cho mục đích sử dụng khuấy trộn. 

 Sử dụng trong hệ thống pha hóa chất, hệ thống lọc than, cát. 

Các thương hiệu máy thổi khí: 

Chúng tôi cung cấp và sử dụng các thương hiệu máy thổi cho các công trình xử lý nước 

như Helwey, Futsu, Anlet. 

Chọn thông số kỹ thuật máy theo từng ứng dụng: 

 Theo bảng thông số kỹ thuật máy 

 Kích thước máy 

 Phụ kiện đi kèm theo máy 

Hoặc gửi đến chúng tôi yêu cầu của bạn cho mục đích sử dụng máy, chúng tôi sẽ tư vấn 

lựa chọn thiết bị và hướng dẫn cách sử dụng. 


