
מערכות סינון ותחזוקת דלק



בראשית שנת 2009 עברה ישראל כמו גם העולם המערבי מהפכה שקטה בתחום הסולר לתחבורה, הוכנסו תקנים חדשים ומחמירים שהביאו 
לשינוי המבנה הכימי של הסולר ביחס לזה שהיה נהוג לפני 2009.

הוצאת הגופרית והכנסת תוספים שונים כדי למלא את החוסרים שנוצרו כתוצאה מהוצאת הגופרית יצרו סולר שדורש תחזוקה. 
אם בעבר חיי המדף של הסולר היו כמעט בלתי מוגבלים היום הסולר מתחיל להתפרק כשלושה חודשים מיום צאתו מבית הזיקוק.

אם בעבר מים וסולר היו נפרדים, היום הם מתערבבים ויוצרים אמולסיה.
תופעות המשנה שנוספו לתהליך הם הצטברות מואצת של חלודה במיכלי הדלק, התחמצנות, דילול התוספים ופיתוח מואץ של גידולים 

ביולוגיים במיכל הדלק.
בצד השני של התהליך עוברים בשנים האחרונות המנועים התפתחות טכנולוגית מרשימה שהופכת את המנועים למאוד רגישים לדלק מזוהם 

והתוצאה כשלי מנוע מרובים ובלתי צפויים , איבוד רב של סולר ואובדן חלקי חילוף יקרים.
כאשר מדובר במנוע המשמש לאספקת אנרגיה בחירום הנזק הצפוי מגיע בשעת הפעלת המנוע וכתוצאה מכך נגרמים נזקים כבדים מאוד.
חברות רבות משקיעות הון עצום בבניית מערך אנרגיה לחירום שכולו מבוסס על סולר, מהגנרטורים עצמם דרך מערכות הסנכרון ותשתיות 

חשמל ודלק.
כל אלה מאבדים את ערכם כאשר הסולר אינו מטופל כראוי. הסולר הוא מקור האנרגיה שמניע את מנועי הדיזל, כאשר הסולר אינו מתוחזק 

כראוי, משתבש מאוד תהליך הבערה והמנוע כבה. 
מערכות תחזוקת הדלק של לוגיה פותחו לאחר שנות ניסיון רבות של טיפול בסולר ונותנות מענה מוחלט לכל האתגרים שעומדים בפני כל מי 

שמחזיק מיכל דלק לחירום או מיכל תפעולי.
התקנת מערכת על המיכל מייתרת את הצורך בהחלפת הדלק או בתחזוקת המיכל לאורך שנים, שומרת על המנוע ומערכת הדלק תקינה 

ומוכנה לכל הנעת מנוע בשגרה או בחירום.

תחזוקת דלק



• מיועדת להתקנה על גבי מיכלים בנפח של עד 6000 ליטר
• יכולה לשמש גם כמערכת ניידת לטיפול במיכלי דלק קטנים

• המערכת כוללת סינון עדין בלבד

800A | 1200Aמערכת סיחרור אוטומטית
לתחזוקת דלק

A800 / A1200

800 / 1200 ספיקת מערכת ל'/שעה

ללא מפריד מים / מסנן ראשון

SD-1 מסנן עומק מדגם מסנן עדין

לוח פיקוד ובקרה המכיל רכיבים באיכות גבוהה בלבד , וכולל הגנת מנוע, 
אוורור מאולץ מבוקר טמפ' , יציאות תקשורת MODBUS ,ETHERNET, IT ,או GSM )אופציונאלי( . 
בקר מתוצרת DELTA , מסך מגע "7 צבעוני לתפעול ותכנות פשוט של המערכת כולל כיול שעות 

עבודה ושעון פנימי

פיקוד ובקרה

הרכבה מקומית של מנוע,מצמד,פעמון ומשאבה באיכות גבוהה  יחידת כח

מנוע חשמלי 3 פאזות 0.5 כ"ס תוצרת איטליה )אופצ' מוגן התפוצצות( מנוע חשמלי

משאבת גג"ש יניקה עצמית כולל סטריינר בכניסה משאבה

צנרת מתכת קשיחה "1/2 צנרת

NPT "1/2 יציאות

ארון מתכת מגולוונת בעיצוב ייחודי הכולל מעצרה מובנית, חלון תצפית וחיישני הצפה, עמיד בתנאי 
חוץ ופנים,

ארון חוץ ראשי

ארון פיקוד ובקרה פנימי כולל אוורור מאולץ כפתורי הפעלה וחירום ארון פנים

רוחב-850 / גובה-1300 / עומק-380         מידות )מ"מ(

102 משקל )ק"ג(

ללא חיישן מים

דיגיטלי 1-10 בר עם יציאות 4-20 חיישן לחץ

LOG0-60 חישן ספיקה דיגיטלי עצמאי מדגם חיישן ספיקה )אופציה(

חיישן הצפה מגנטי מדגם LOFLD90 המותקן בתוך המעצרה למניעת הצפות ואיבוד דלקים בלתי מבוקר חיישן הצפה

מסיר באופן מוחלט חלקיקים מוצקים ומוצקים חלקית )לאקות, בקטריות וכד'( עד לגודל של 1 מיקרון דרגת סינון - חלקיקים

50PPM מסיר מים חופשים ומים מומסים עד לרמה של דרגת סינון מים

        C to 45 C -20 טמפ' עבודה

לחצן חירום ראשי וחלון תצפית המאפשר מבט לתוך המערכת מבלי לפתוח את הארון הראשי חירום

מסיר חלקיקים מוצקים , ומוצקים חלקית עד לגודל של 1 מיקרון.

מסיר 99.97% מים , מים חופשיים ומומסים.

מסיר ומונע גידולים ביולוגיים / בקטריות במיכל הדלק.

מייתר את הצורך בניקוי תקופתי של המיכל.

שומר על הדלק רענן , נקי ומוכן לשימוש. 

מגן על המנוע מפני כשלים הנגרמים כתוצאה מדלק מזוהם.

מערכת אוטומטית לחלוטין עם יכולת שידור ותקשורת מול משתמש הקצה 

לשידור כשלים ו/או חריגות באיכות הדלק ישירות ללקוח / עמדת ניהול המבנה.

 

 

 

 

 

 

 

יתרונות



• מיועדת להתקנה על מיכלים בנפח של עד 8000 ליטר
• יכולה לשמש גם כמערכת ניידת לטיפול במיכלי דלק קטנים

• המערכת כוללת סינון דו שלבי, הפרדת מים וסינון עומק עדין

מסיר חלקיקים מוצקים , ומוצקים חלקית עד לגודל של 1 מיקרון.

מסיר 99.97% מים , מים חופשיים ומומסים.

מסיר ומונע גידולים ביולוגיים / בקטריות במיכל הדלק.

מייתר את הצורך בניקוי תקופתי של המיכל.

שומר על הדלק רענן , נקי ומוכן לשימוש. 

מגן על המנוע מפני כשלים הנגרמים כתוצאה מדלק מזוהם.

מערכת אוטומטית לחלוטין עם יכולת שידור ותקשורת מול משתמש הקצה 

לשידור כשלים ו/או חריגות באיכות הדלק ישירות ללקוח / עמדת ניהול המבנה.

 

 

 

 

 

 

 

800

800 ספיקת מערכת ל'/שעה

מפריד מים / מסנן ראשון   מפריד מים ע"ב שטח פנים מדגם LO8514AU כולל יחידת פריקה אוטומטית מבוקרת

SD-1 מסנן עומק מדגם מסנן עדין

לוח פיקוד ובקרה המכיל רכיבים באיכות גבוהה בלבד , וכולל הגנת מנוע, 
אוורור מאולץ מבוקר טמפ' , יציאות תקשורת MODBUS ,ETHERNET, IT ,או GSM )אופציונאלי( . 
בקר מתוצרת DELTA , מסך מגע "7 צבעוני לתפעול ותכנות פשוט של המערכת כולל כיול שעות 

עבודה ושעון פנימי

פיקוד ובקרה

הרכבה מקומית של מנוע,מצמד,פעמון ומשאבה באיכות גבוהה יחידת כח

מנוע חשמלי 3 פאזות 0.75 כ"ס תוצרת WEG )אופצ' מוגן התפוצצות( מנוע חשמלי

משאבת גג"ש יניקה עצמית כולל סטריינר בכניסה משאבה

צנרת מתכת קשיחה "1/2 צנרת

NPT "1/2 יציאות

ארון מתכת מגולוונת בעיצוב ייחודי הכולל מעצרה מובנית, חלון תצפית וחיישני הצפה, עמיד בתנאי 
חוץ ופנים, צבוע באבקה. כולל רגליים מתכוננות לפילוס המכונה והרמה ע"י מלגזה, ניתן לקבל אוזנים 

להנפה או לחיבורי קיר.

ארון חוץ ראשי

ארון פיקוד ובקרה פנימי כולל אוורור מאולץ כפתורי הפעלה וחירום ארון פנים

רוחב-850 / גובה-1300 / עומק-380         מידות )מ"מ(

110 משקל )ק"ג(

חיישן מים מדגם LCWS60-6, מותקן במפריד המים, כולל חיבור ישיר לבקר, צופר התראה פנימי 
ותוצאת התראות דרך הבקר לבקרת המבנה.

חיישן מים

דיגיטלי 1-10 בר עם יציאות 4-20 חיישן לחץ

LOG0-60 חישן ספיקה דיגיטלי עצמאי מדגם חיישן ספיקה )אופציה(

חיישן הצפה מגנטי מדגם LOFLD90 המותקן בתוך המעצרה למניעת הצפות ואיבוד דלקים בלתי מבוקר חיישן הצפה

מסיר באופן מוחלט חלקיקים מוצקים ומוצקים חלקית )לאקות, בקטריות וכד'( עד לגודל של 1 מיקרון דרגת סינון - חלקיקים

50PPM מסיר מים חופשים ומים מומסים עד לרמה של דרגת סינון מים

        C to 45 C -20 טמפ' עבודה

לחצן חירום ראשי וחלון תצפית המאפשר מבט לתוך המערכת מבלי לפתוח את הארון הראשי חירום

מערכת סיחרור אוטומטית800
לתחזוקת דלק

יתרונות



• מיועדת להתקנה על מיכלים בנפח של עד 10,000 ליטר
• יכול לשמש גם כמערכת ניידת לטיפול במיכלי דלק קטנים

• המערכת כוללת סינון דו שלבי, הפרדת מים וסינון עומק עדין

1200

1200 ספיקת מערכת ל'/שעה

מפריד מים / מסנן ראשון מפריד מים ע"ב שטח פנים מדגם LO8514AU כולל יחידת פריקה אוטומטית מבוקרת

SD-1 מסנן עומק מדגם מסנן עדין

לוח פיקוד ובקרה המכיל רכיבים באיכות גבוהה בלבד , וכולל הגנת מנוע, 
אוורור מאולץ מבוקר טמפ' , יציאות תקשורת MODBUS ,ETHERNET, IT ,או GSM )אופציונאלי( . 
בקר מתוצרת DELTA , מסך מגע "7 צבעוני לתפעול ותכנות פשוט של המערכת כולל כיול שעות 

עבודה ושעון פנימי

פיקוד ובקרה

הרכבה מקומית של מנוע,מצמד,פעמון ומשאבה באיכות גבוהה  יחידת כח

מנוע חשמלי 3 פאזות 0.75 כ"ס תוצרת WEG )אופצ' מוגן התפוצצות( מנוע חשמלי

משאבת גג"ש יניקה עצמית כולל סטריינר בכניסה משאבה

צנרת מתכת קשיחה "1/2 צנרת

NPT "1/2 יציאות

ארון מתכת מגולוונת בעיצוב ייחודי הכולל מעצרה מובנית, חלון תצפית וחיישני הצפה, עמיד בתנאי 
חוץ ופנים,

ארון חוץ ראשי

ארון פיקוד ובקרה פנימי כולל אוורור מאולץ כפתורי הפעלה וחירום ארון פנים

רוחב-850 / גובה-1300 / עומק-380         מידות )מ"מ(

110 משקל )ק"ג(

LCWS60-6 חיישן מים

דיגיטלי 1-10 בר עם יציאות 4-20 חיישן לחץ

LOG0-60 חישן ספיקה דיגיטלי עצמאי מדגם חיישן ספיקה )אופציה(

חיישן הצפה מגנטי מדגם LOFLD90 המותקן בתוך המעצרה למניעת הצפות ואיבוד דלקים בלתי מבוקר חיישן הצפה

מסיר באופן מוחלט חלקיקים מוצקים ומוצקים חלקית )לאקות, בקטריות וכד'( עד לגודל של 1 מיקרון דרגת סינון - חלקיקים

50PPM מסיר מים חופשים ומים מומסים עד לרמה של דרגת סינון מים

        C to 45 C -20 טמפ' עבודה

לחצן חירום ראשי וחלון תצפית המאפשר מבט לתוך המערכת מבלי לפתוח את הארון הראשי חירום

מערכת סיחרור אוטומטית1200
לתחזוקת דלק

מסיר חלקיקים מוצקים , ומוצקים חלקית עד לגודל של 1 מיקרון.

מסיר 99.97% מים , מים חופשיים ומומסים.

מסיר ומונע גידולים ביולוגיים / בקטריות במיכל הדלק.

מייתר את הצורך בניקוי תקופתי של המיכל.

שומר על הדלק רענן , נקי ומוכן לשימוש. 

מגן על המנוע מפני כשלים הנגרמים כתוצאה מדלק מזוהם.

מערכת אוטומטית לחלוטין עם יכולת שידור ותקשורת מול משתמש הקצה 

לשידור כשלים ו/או חריגות באיכות הדלק ישירות ללקוח / עמדת ניהול המבנה.

 

 

 

 

 

 

 

יתרונות



מערכת סיחרור אוטומטית2100
לתחזוקת דלק

• מיועדת להתקנה על מיכלים בנפח של עד 30,000 ליטר
• יכולה לשמש גם כמערכת ניידת לטיפול במיכלי דלק קטנים

• המערכת כוללת סינון דו שלבי, הפרדת מים וסינון עומק עדין

2100

2100 ספיקת מערכת ל'/שעה

מפריד מים / מסנן ראשון מפריד מים ע"ב שטח פנים מדגם LO21532AU כולל יחידת פריקה אוטומטית דרך הבקר

SD-2 מסנן עומק מדגם מסנן עדין

לוח פיקוד ובקרה המכיל רכיבים באיכות גבוהה בלבד , וכולל הגנת מנוע, 
אוורור מאולץ מבוקר טמפ' , יציאות תקשורת MODBUS ,ETHERNET, IT ,או GSM )אופציונאלי( . 
בקר מתוצרת DELTA , מסך מגע "7 צבעוני לתפעול ותכנות פשוט של המערכת כולל כיול שעות 

עבודה ושעון פנימי

פיקוד ובקרה

הרכבה מקומית של מנוע,מצמד,פעמון ומשאבה באיכות גבוהה  יחידת כח

מנוע חשמלי 3 פאזות 1 כ"ס תוצרת WEG )אופצ' מוגן התפוצצות( מנוע חשמלי

משאבת גג"ש יניקה עצמית כולל סטריינר בכניסה משאבה

צנרת מתכת קשיחה "1/2 צנרת

NPT 1/2" יציאות

ארון מתכת מגולוונת בעיצוב ייחודי הכולל מעצרה מובנית, חלון תצפית וחיישני הצפה, עמיד בתנאי 
חוץ ופנים, צבוע באבקה. כולל רגליים מתכוננות לפילוס המכונה והרמה ע"י מלגזה, ניתן לקבל אוזנים 

להנפה או לחיבורי קיר.

ארון חוץ ראשי

ארון פיקוד ובקרה פנימי כולל אוורור מאולץ כפתורי הפעלה וחירום ארון פנים

רוחב-1100 / גובה-1500 / עומק-380         מידות )מ"מ(

132 משקל )ק"ג(

LCWS60-6 חיישן מים

דיגיטלי 1-10 בר עם יציאות 4-20 חיישן לחץ

LOG0-60 חישן ספיקה דיגיטלי עצמאי מדגם חיישן ספיקה )אופציה(

חיישן הצפה מגנטי מדגם LOFLD90 המותקן בתוך המעצרה למניעת הצפות ואיבוד דלקים בלתי מבוקר חיישן הצפה

מסיר באופן מוחלט חלקיקים מוצקים ומוצקים חלקית )לאקות, בקטריות וכד'( עד לגודל של 1 מיקרון דרגת סינון - חלקיקים

50PPM מסיר מים חופשים ומים מומסים עד לרמה של דרגת סינון מים

        C to 45 C -20 טמפ' עבודה

לחצן חירום ראשי וחלון תצפית המאפשר מבט לתוך המערכת מבלי לפתוח את הארון הראשי חירום

מסיר חלקיקים מוצקים , ומוצקים חלקית עד לגודל של 1 מיקרון.

מסיר 99.97% מים , מים חופשיים ומומסים.

מסיר ומונע גידולים ביולוגיים / בקטריות במיכל הדלק.

מייתר את הצורך בניקוי תקופתי של המיכל.

שומר על הדלק רענן , נקי ומוכן לשימוש. 

מגן על המנוע מפני כשלים הנגרמים כתוצאה מדלק מזוהם.

מערכת אוטומטית לחלוטין עם יכולת שידור ותקשורת מול משתמש הקצה 

לשידור כשלים ו/או חריגות באיכות הדלק ישירות ללקוח / עמדת ניהול המבנה.

 

 

 

 

 

 

 

יתרונות



מערכת סיחרור אוטומטית3200
לתחזוקת דלק

• מיועדת להתקנה על מיכלים בנפח של עד 75,000 ליטר
• ניתן לחיבור ביותר ממיכל אחד, מתאים גם למיכלים פעילים ותחנות דלק

• המערכת כוללת סינון דו שלבי, הפרדת מים וסינון עומק עדין

3200

3200 ספיקת מערכת ל'/שעה

מפריד מים / מסנן ראשון מפריד מים ע"ב שטח פנים מדגם LO37620AU כולל יחידת פריקה אוטומטית דרך הבקר

SD-3 מסנן עומק מדגם מסנן עדין

לוח פיקוד ובקרה המכיל רכיבים באיכות גבוהה בלבד , וכולל הגנת מנוע, 
אוורור מאולץ מבוקר טמפ' , יציאות תקשורת MODBUS ,ETHERNET, IT ,או GSM )אופציונאלי( . 
בקר מתוצרת DELTA , מסך מגע "7 צבעוני לתפעול ותכנות פשוט של המערכת כולל כיול שעות 

עבודה ושעון פנימי

פיקוד ובקרה

הרכבה מקומית של מנוע,מצמד,פעמון ומשאבה באיכות גבוהה  יחידת כח

מנוע חשמלי 3 פאזות 2 כ"ס תוצרת איטליה )אופצ' מוגן התפוצצות( מנוע חשמלי

משאבת גג"ש יניקה עצמית כולל סטריינר בכניסה משאבה

צנרת מתכת קשיחה "3/4 צנרת

3/4" NPT יציאות

ארון מתכת מגולוונת בעיצוב ייחודי הכולל מעצרה מובנית, חלון תצפית וחיישני הצפה, עמיד בתנאי 
חוץ ופנים, צבוע באבקה. כולל רגליים מתכוננות לפילוס המכונה והרמה ע"י מלגזה, ניתן לקבל אוזנים 

להנפה או לחיבורי קיר.

ארון חוץ ראשי

ארון פיקוד ובקרה פנימי כולל אוורור מאולץ כפתורי הפעלה וחירום ארון פנים

רוחב-1100 / גובה-1500 / עומק-380         מידות )מ"מ(

148 משקל )ק"ג(

LCWS60-6 חיישן מים

דיגיטלי 1-10 בר עם יציאות 4-20 חיישן לחץ

LOG0-60 חישן ספיקה דיגיטלי עצמאי מדגם חיישן ספיקה )אופציה(

חיישן הצפה מגנטי מדגם LOFLD90 המותקן בתוך המעצרה למניעת הצפות ואיבוד דלקים בלתי מבוקר חיישן הצפה

מסיר באופן מוחלט חלקיקים מוצקים ומוצקים חלקית )לאקות, בקטריות וכד'( עד לגודל של 1 מיקרון דרגת סינון - חלקיקים

50PPM מסיר מים חופשים ומים מומסים עד לרמה של דרגת סינון מים

        C to 45 C -20 טמפ' עבודה

לחצן חירום ראשי וחלון תצפית המאפשר מבט לתוך המערכת מבלי לפתוח את הארון הראשי חירום

מסיר חלקיקים מוצקים , ומוצקים חלקית עד לגודל של 1 מיקרון.

מסיר 99.97% מים , מים חופשיים ומומסים.

מסיר ומונע גידולים ביולוגיים / בקטריות במיכל הדלק.

מייתר את הצורך בניקוי תקופתי של המיכל.

שומר על הדלק מרוענן , נקי ומוכן לשימוש. 

מגן על המנוע מפני כשלים הנגרמים כתוצאה מדלק מזוהם.

מערכת אוטומטית לחלוטין עם יכולת שידור ותקשורת מול משתמש הקצה 

לשידור כשלים ו/או חריגות באיכות הדלק ישירות ללקוח / עמדת ניהול המבנה.

 

 

 

 

 

 

 

מסיר חלקיקים מוצקים , ומוצקים חלקית עד לגודל של 1 מיקרון.

מסיר 99.97% מים , מים חופשיים ומומסים.

מסיר ומונע גידולים ביולוגיים / בקטריות במיכל הדלק.

מייתר את הצורך בניקוי תקופתי של המיכל.

שומר על הדלק רענן , נקי ומוכן לשימוש. 

מגן על המנוע מפני כשלים הנגרמים כתוצאה מדלק מזוהם.

מערכת אוטומטית לחלוטין עם יכולת שידור ותקשורת מול משתמש הקצה 

לשידור כשלים ו/או חריגות באיכות הדלק ישירות ללקוח / עמדת ניהול המבנה.

 

 

 

 

 

 

 

יתרונות



מערכת סיחרור אוטומטית4500
לתחזוקת דלק

4500 פריט

4500 ספיקת מערכת ל'/שעה

מפריד מים / מסנן ראשון מפריד מים ע"ב שטח פנים מדגם LO37620AU כולל יחידת פריקה אוטומטית דרך הבקר

SD-4 מסנן עומק מסנן עדין

לוח פיקוד ובקרה המכיל רכיבים באיכות גבוהה בלבד , וכולל הגנת מנוע, 
אוורור מאולץ מבוקר טמפ' , יציאות תקשורת MODBUS ,ETHERNET, IT ,או GSM )אופציונאלי( . 
בקר מתוצרת DELTA , מסך מגע "7 צבעוני לתפעול ותכנות פשוט של המערכת כולל כיול שעות 

עבודה ושעון פנימי

פיקוד ובקרה

הרכבה מקומית של מנוע,מצמד,פעמון ומשאבה באיכות גבוהה  יחידת כח

מנוע חשמלי 3 פאזות 2 כ"ס תוצרת איטליה )אופצ' מוגן התפוצצות( מנוע חשמלי

משאבת גג"ש יניקה עצמית כולל סטריינר בכניסה משאבה

צנרת מתכת קשיחה "3/4 צנרת

 NPT "3/4 יציאות

ארון מתכת מגולוונת בעיצוב ייחודי הכולל מעצרה מובנית, חלון תצפית וחיישני הצפה, עמיד בתנאי 
חוץ ופנים, צבוע באבקה. כולל רגליים מתכוננות לפילוס המכונה והרמה ע"י מלגזה, ניתן לקבל אוזנים 

להנפה או לחיבורי קיר.

ארון חוץ ראשי

ארון פיקוד ובקרה פנימי כולל אוורור מאולץ כפתורי הפעלה וחירום ארון פנים

רוחב-1100 / גובה-1500 / עומק-380         מידות )מ"מ(

155 משקל )ק"ג(

LCWS60-6 חיישן מים

דיגיטלי 1-10 בר עם יציאות 4-20 חיישן לחץ

LOG0-60 חישן ספיקה דיגיטלי עצמאי מדגם חיישן ספיקה )אופציה(

חיישן הצפה מגנטי מדגם LOFLD90 המותקן בתוך המעצרה למניעת הצפות ואיבוד דלקים בלתי מבוקר חיישן הצפה

מסיר באופן מוחלט חלקיקים מוצקים ומוצקים חלקית )לאקות, בקטריות וכד'( עד לגודל של 1 מיקרון דרגת סינון - חלקיקים

50PPM מסיר מים חופשים ומים מומסים עד לרמה של דרגת סינון מים

        C to 45 C -20 טמפ' עבודה

לחצן חירום ראשי וחלון תצפית המאפשר מבט לתוך המערכת מבלי לפתוח את הארון הראשי חירום

יתרונות

מסיר חלקיקים מוצקים , ומוצקים חלקית עד לגודל של 1 מיקרון.

מסיר 99.97% מים , מים חופשיים ומומסים.

מסיר ומונע גידולים ביולוגיים / בקטריות במיכל הדלק.

מייתר את הצורך בניקוי תקופתי של המיכל.

שומר על הדלק רענן , נקי ומוכן לשימוש. 

מגן על המנוע מפני כשלים הנגרמים כתוצאה מדלק מזוהם.

מערכת אוטומטית לחלוטין עם יכולת שידור ותקשורת מול משתמש הקצה 

לשידור כשלים ו/או חריגות באיכות הדלק ישירות ללקוח / עמדת ניהול המבנה.

 

 

 

 

 

 

 

• מיועדת להתקנה על מיכלים בנפח של עד 100,000 ליטר
• ניתן לחיבור ביותר ממיכל אחד, מתאים גם למיכלים פעילים ותחנות דלק

• המערכת כוללת סינון דו שלבי, הפרדת מים וסינון עומק עדין



3200Bמערכת סיחרור אוטומטית
לתחזוקת דלק

3200B

3200 ספיקת מערכת ל'/שעה

מפריד מים / סינון ראשוני מפריד מים ע"ב שטח פנים מדגם LO37620AU כולל יחידת פריקה אוטומטית דרך הבקר

ללא מסנן שני / סינון עדין

לוח פיקוד ובקרה המכיל רכיבים באיכות גבוהה בלבד , וכולל הגנת מנוע, 
אוורור מאולץ מבוקר טמפ' , יציאות תקשורת MODBUS ,ETHERNET, IT ,או GSM )אופציונאלי( . 
בקר מתוצרת DELTA , מסך מגע "7 צבעוני לתפעול ותכנות פשוט של המערכת כולל כיול שעות 

עבודה ושעון פנימי

פיקוד ובקרה

הרכבה מקומית של מנוע,מצמד,פעמון ומשאבה באיכות גבוהה  יחידת כח

מנוע חשמלי 3 פאזות 2 כ"ס תוצרת איטליה )אופצ' מוגן התפוצצות( מנוע חשמלי

משאבת גג"ש יניקה עצמית כולל סטריינר בכניסה משאבה

צנרת מתכת קשיחה "3/4 צנרת

NPT "3/4 יציאות

ארון מתכת מגולוונת בעיצוב ייחודי הכולל מעצרה מובנית, חלון תצפית וחיישני הצפה, עמיד בתנאי 
חוץ ופנים, צבוע באבקה. כולל רגליים מתכוננות לפילוס המכונה והרמה ע"י מלגזה, ניתן לקבל אוזנים 

להנפה או לחיבורי קיר.

ארון חוץ ראשי

ארון פיקוד ובקרה פנימי כולל אוורור מאולץ כפתורי הפעלה וחירום ארון פנים

רוחב-1110 / גובה-1500 / עומק-380         מידות )מ"מ(

131 משקל )ק"ג(

LCWS60-6 חיישן מים

דיגיטלי 1-10 בר עם יציאות 4-20 חיישן לחץ

LOG0-60 חישן ספיקה דיגיטלי עצמאי מדגם חיישן ספיקה )אופציה(

חיישן הצפה מגנטי מדגם LOFLD90 המותקן בתוך המעצרה למניעת הצפות ואיבוד דלקים בלתי מבוקר חיישן הצפה

מסיר באופן חלקי חלקיקים מוצקים דרגת סינון - חלקיקים

PPM 500 מסיר מים חופשים עד לרמה של דרגת סינון מים

        C to 45 C -20 טמפ' עבודה

לחצן חירום ראשי וחלון תצפית המאפשר מבט לתוך המערכת מבלי לפתוח את הארון הראשי חירום

מסיר חלקיקים מוצקים , ומוצקים חלקית עד לגודל של 1 מיקרון.

מסיר 99.97% מים , מים חופשיים ומומסים.

מסיר ומונע גידולים ביולוגיים / בקטריות במיכל הדלק.

מייתר את הצורך בניקוי תקופתי של המיכל.

שומר על הדלק רענן , נקי ומוכן לשימוש. 

מגן על המנוע מפני כשלים הנגרמים כתוצאה מדלק מזוהם.

מערכת אוטומטית לחלוטין עם יכולת שידור ותקשורת מול משתמש הקצה 

לשידור כשלים ו/או חריגות באיכות הדלק ישירות ללקוח / עמדת ניהול המבנה.

 

 

 

 

 

 

 

יתרונות

• מיועדת להתקנה על מיכלים בנפח של עד 75,000 ליטר
• ניתן לחבר ליותר ממיכל אחד, משמש לסינון ראשוני בלבד, אינו כולל סינון עדין

• המערכת כוללת סינון דו שלבי, הפרדת מים וסינון עומק עדין



4500Bמערכת סיחרור אוטומטית
לתחזוקת דלק

• מיועדת להתקנה על מיכלים בנפח של עד 8000 ליטר
• יכולה לשמש גם כמערכת ניידת לטיפול במיכלי דלק קטנים

• המערכת כוללת סינון דו שלבי, הפרדת מים וסינון עומק עדין

4500B

4500 ספיקת מערכת ל'/שעה

ללא מפריד מים / מסנן ראשון

ללא מסנן עדין

לוח פיקוד ובקרה המכיל רכיבים באיכות גבוהה בלבד , וכולל הגנת מנוע, 
אוורור מאולץ מבוקר טמפ' , יציאות תקשורת MODBUS ,ETHERNET, IT ,או GSM )אופציונאלי( . 
בקר מתוצרת DELTA , מסך מגע "7 צבעוני לתפעול ותכנות פשוט של המערכת כולל כיול שעות 

עבודה ושעון פנימי

פיקוד ובקרה

הרכבה מקומית של מנוע,מצמד,פעמון ומשאבה באיכות גבוהה  יחידת כח

מנוע חשמלי 3 פאזות 0.5 כ"ס תוצרת איטליה )אופצ' מוגן התפוצצות( מנוע חשמלי

משאבת גג"ש יניקה עצמית כולל סטריינר בכניסה משאבה

צנרת מתכת קשיחה "1/2 צנרת

NPT "1/2 יציאות

ארון מתכת מגולוונת בעיצוב ייחודי הכולל מעצרה מובנית, חלון תצפית וחיישני הצפה, עמיד בתנאי 
חוץ ופנים,

ארון חוץ ראשי

ארון פיקוד ובקרה פנימי כולל אוורור מאולץ כפתורי הפעלה וחירום ארון פנים

רוחב-1110 / גובה-1500 / עומק-380         מידות )מ"מ(

131 משקל )ק"ג(

LCWS60-6 חיישן מים

דיגיטלי 1-10 בר עם יציאות 4-20 חיישן לחץ

LOG0-60 חישן ספיקה דיגיטלי עצמאי מדגם חיישן ספיקה )אופציה(

חיישן הצפה מגנטי מדגם LOFLD90 המותקן בתוך המעצרה למניעת הצפות ואיבוד דלקים בלתי מבוקר חיישן הצפה

מסיר באופן חלקי חלקיקים מוצקים דרגת סינון - חלקיקים

PPM 500 מסיר מים חופשים עד לרמה של דרגת סינון מים

        C to 45 C -20 טמפ' עבודה

לחצן חירום ראשי וחלון תצפית המאפשר מבט לתוך המערכת מבלי לפתוח את הארון הראשי חירום

מסיר חלקיקים מוצקים , ומוצקים חלקית עד לגודל של 1 מיקרון.

מסיר 99.97% מים , מים חופשיים ומומסים.

מסיר ומונע גידולים ביולוגיים / בקטריות במיכל הדלק.

מייתר את הצורך בניקוי תקופתי של המיכל.

שומר על הדלק רענן , נקי ומוכן לשימוש. 

מגן על המנוע מפני כשלים הנגרמים כתוצאה מדלק מזוהם.

מערכת אוטומטית לחלוטין עם יכולת שידור ותקשורת מול משתמש הקצה 

לשידור כשלים ו/או חריגות באיכות הדלק ישירות ללקוח / עמדת ניהול המבנה.

 

 

 

 

 

 

 

יתרונות



מוצרים ושירותים נלווים

שירותי תחזוקה

ערכת בדיקת דלק

בדיקות שטח ביולוגיות

חיישנים למניעת גניבה

ניהול פרויקטים

רכיבי סינון

דגימות דלק

משחה לגילוי מים

חיישני נזילה תת קרקעית

פתרונות הפעלה מרחוק



www.www.logiasys.co.il

yair@logiasys.co.il
office@logiasys.co.il

03-9161615
054-6904963


