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תיאור כללי תיאור כללי 

מערכת מילוי גלילים היא מערכת הנותנתמערכת מילוי גלילים היא מערכת הנותנת
מענה למשתמש למלא גלילים קטנים, עדמענה למשתמש למלא גלילים קטנים, עד

10 ליטר , מגלילים גדולים 50 ליטר או10 ליטר , מגלילים גדולים 50 ליטר או
סוללות. המערכת עובדת ע"י מעבר לחץסוללות. המערכת עובדת ע"י מעבר לחץ

NFPA 01 ה-G בצורה בטיחותית ולפי תקן הNFPA 01 ה-G בצורה בטיחותית ולפי תקן ה
ו ת"י מגליל לגליל (טרנספר). המערכתו ת"י מגליל לגליל (טרנספר). המערכת

מודולרית ויכולה להגיע במגוון אופציות לפימודולרית ויכולה להגיע במגוון אופציות לפי
דרישת הלקוח, עמדה של מילוי 2 גלילים ועדדרישת הלקוח, עמדה של מילוי 2 גלילים ועד

10 גלילים בכל מילוי. המערכת מספקת10 גלילים בכל מילוי. המערכת מספקת
הגנה על המשתמש והתראות על איכותהגנה על המשתמש והתראות על איכות

חמצן ירודה.המערכת כולל מערכת ואקוםחמצן ירודה.המערכת כולל מערכת ואקום
לשאיבת הגלילים לפני המילוי למניעתלשאיבת הגלילים לפני המילוי למניעת

הצתברות מזהמים בגלילי המילוי.המערכתהצתברות מזהמים בגלילי המילוי.המערכת
מורכבת מהרכיבים הכי בטוחים ואיכותייםמורכבת מהרכיבים הכי בטוחים ואיכותיים

המיועדים למערכות לחץ גבוה .למערכת ישהמיועדים למערכות לחץ גבוה .למערכת יש
מנגנוני הגנה למניעת פגיעה באדם ישירה אומנגנוני הגנה למניעת פגיעה באדם ישירה או

עקיפה. מכלולי הסעפת מיועדים ללחץעקיפה. מכלולי הסעפת מיועדים ללחץ
עבודה PSI 3000 ( 200 אטמעבודה PSI 3000 ( 200 אטמ

מאפיינים מאפיינים 

המערכת כוללת עמדה של גלילי אספקההמערכת כוללת עמדה של גלילי אספקה
גדולים או סוללות המחוברים לעמדת המילויגדולים או סוללות המחוברים לעמדת המילוי

בצנרת של לחץ גבוה . בעמדה  יש פנלבצנרת של לחץ גבוה . בעמדה  יש פנל
הפעלה המאפשר מילוי הגלילים הקטניםהפעלה המאפשר מילוי הגלילים הקטנים

בשיטת מדרגות לחץ . למערכת כל מנגנוניבשיטת מדרגות לחץ . למערכת כל מנגנוני
ההגנה הרצויים בכדי לשמור על המשתמשההגנה הרצויים בכדי לשמור על המשתמש
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בצורה הטובה ביותר. תהליך המילוי כוללבצורה הטובה ביותר. תהליך המילוי כולל

שאיבת הגלילים בדיקת איכות החמצן לפנישאיבת הגלילים בדיקת איכות החמצן לפני
המילוי ומילוי הגלילים ללחץ של 135 ברהמילוי ומילוי הגלילים ללחץ של 135 בר

.המערכת מציגה לחץ בכל איזור במערכת.המערכת מציגה לחץ בכל איזור במערכת
לניצול מירבי של לחץ גלילי המילוי .לניצול מירבי של לחץ גלילי המילוי .

חלוצי התעשיה 15 ת.ד. 10573, מפרץ חיפה, מיקוד 26119 חלוצי התעשיה 15 ת.ד. 10573, מפרץ חיפה, מיקוד 26119   קלינטיקה   קלינטיקה 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

page 2 / 2page 2 / 2

http://www.tcpdf.org
http://www.tcpdf.org

