


 ?למה צריך מערכות סינון למכלי דלק

 מאז שהעולם עבר לשימוש בדלק נטול גופרית אנו נתקלים בכשלי דלק
 ומנועים בלתי פוסקים  אורך חיי הדלק התקצר ותהליכים כימיים שלא 

 היו קיימים בעבר הפכו לנחלת הכלל  

 שנות ניסיון בטיפול ועבודה עם סולר במקומות הקשים   12ללוגיה כ 
 אפריקה           -ביותר בעולם 

יעילה ואוטומטית  , לקוחות רבים הציפו דרישה למערכת פשוטה 
 עם עלויות אחזקה מינימליות שתשמור על איכות הסולר  

 לאורך שנים ותסיר את הדאגה לכשלי מנוע  

 

 

 



 המערכת

חשבנו על  , אנו גאים להציג בפניכם סדרת מערכות שעונות לכל הדרישות
עברנו לחלק התפעולי וסיימנו בעיצוב  , התחלנו בחלק הטכני. כל פרט

 .שלפניכם



 המערכת

חשבנו על  , אנו גאים להציג בפניכם סדרת מערכות שעונות לכל הדרישות
עברנו לחלק התפעולי וסיימנו בעיצוב  , התחלנו בחלק הטכני. כל פרט

 'ל 2,000מערכות למיכלי דלק עד . שלפניכם

 

 



  טכני

 :המערכת מעבירה את הסולר המטופל דרך שני סוגי מסנן
 

 פטנט ייחודי הפועל על  , מסנן מפריד מים   -מסנן ראשון
בזכות יעילותו  . עיקרון שטח פנים וחומרי הפרדה שונים

הרבה מפריד המסנן לא רק מים חופשיים אלא גם מים  
מסנן זה לא מכיל רכיבים מתכלים אלא . מומסים מהדלק

יעילות ההפרדה הגבוהה  . רק ניקוז מים אוטומטי או ידני
שלו מורידה מאוד את העומס מהמסנן השני מה שמקנה לו  

 .  אורך חיים גבוה במיוחד

 י מסנן עומק שלוכד חלקיקים עד  "סינון עדין ע  -מסנן שני
 . מיקרון וסופח מים באופן כמעט מוחלט 1לגודל של 

יתרונו הגדול של מסנן העומק הוא בקיבולת המזהמים  
 .  ק של מים וחלקיקים"סמ  1,500כ , העצומה שלו



  דוגמאות סינון



  טכני

 י בקר שתוכנן במיוחד  "המערכת כולה מפוקדת ע -בקרה
על החיישנים  , הבקר שולט על זמני העבודה. עבורנו 

 וההתראות השונות

 הבקר גם מאפשר חיבור תקשורת לבקרת המבנה או 
   GPRS-ל
 

  חיישנים 
חיישן  : משביתים את המערכת -חיישנים אקטיביים 

 חיישן  ספיקה, נזילה/חיישן הצפה, לחץ
 :  מאפשרים המשך פעולה -חיישנים פאסיביים 

 מונה חלקיקים, חיישן מים

 



  התקנה

  התקנת המערכת מאוד פשוטה וקלה
 . י טכנאי"י הלקוח עצמו או ע"ליישום ע

 המערכת מתחברת לנקודת הניקוז של
המיכל ומחזירה את הדלק לחלקו העליון  

 ככל שהמרחק בין הנקודות  . בצד השני
 .  גדול כך הסחרור טוב יותר

חוזר ביציאה  -מומלץ לחבר שסתום אל
מהמיכל כדי שלא לאמץ את המשאבה 

 בתחילת עבודה בעיקר כשמדובר  
 במיכלים תת קרקעיים שהמערכת 

 .  מותקנת מעל המיכלים



  התקנה

הארון הראשי באוורור פאסיבי. המערכת מאווררת במלואה    , 
הארון עצמו מתוכנן לעבוד  . וארון החשמל באוורור מאולץ

למרות זאת מומלץ להתקין את המערכת במקום , בתנאי חוץ
היה והארון מותקן באזור שטוף שמש וחם  . מקורה או מוצל

בימות הקיץ מומלץ לתכנת את ההפעלה לשעות הלילה זאת  
 .  מ לשמור על אורך חיי הרכיבים האלקטרוניים"ע

מומלץ לנקז אותו אחת , בתוך המערכת קיים מיכל ניקוזים
.  לתקופה כדי שלא יצטברו מים מבואשים ויצרו מפגע ריח

 .י ברז שנמצא לצד המיכל"המיכל מנוקז בקלות ע

 



  סיכום

  מערכות אחזקת הסולר של לוגיה מאפשרות שמירה על איכות
סולר ברמה גבוהה ולאורך שנים ביעילות ובעלויות אחזקה 

 . אפסיות

  המערכות גם מאפשרות שליטה מלאה על מה שקורה במיכל
הסולר כך שלעולם לא תיתפס מופתע עם תקלה שעלולה  

 .  להשבית לך את מערכת החירום

תדע בכל רגע נתון שאתה בכשירות מלאה לחירום  . 

מבטל את הצורך בניקיון תקופתי של המיכלים. 

מערכת עמידה ומתוכננת לעבודה בטווח ארוך. 



  מלקוחות החברה 



  

 מ  "לוגיה מערכות אחזקה בע
 054-6904963:  נייד  03-9161614:  פקס   03-9161615:  משרד

 yair@logiasys.co.il      www.logiasys.co.il 

 70100קריית שדה התעופה  1052ד .ת
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