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 FD/STפלסטיק סדרת  מפוחי
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 FDסדרת מפוחי 

 פתרונות הולכה וסינון אוויר

 התקנה   \יצור\תכנון \מערכות אוורור \מערכות סינון \מפוחים           

 
   קורוזיביםמיועדים לשאיבת אוויר רווי אדי מים או אדים  FDסדרת מפוחי 

 :ממגוון תהליכי יצור כימיים

 .שאיבת אוויר ממדיחים 

 .שאיבת ממנדפים כימיים 

 .שאיבה מאמבטיות ציפוי 

 .שאיבה מחדרי שירותים 

 
 מבנה המפוח  

 מאיץ פוליפרופילן  

 uvעמיד  פוליאטילןבית לוליין  

 [  מחוץ לזורם]בסיס ומנוע ברזל צבוע אלקטרוסטאטי 
 .IC411מנגנון קירור ,המפוח מוצב מחוץ לזרימת האוויר ומוגן מסביבה חומציתמנוע 
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   FDמידות סדרת \עקומות 

 פתרונות הולכה וסינון אוויר

 התקנה   \יצור\תכנון \מערכות אוורור \מערכות סינון \מפוחים           
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 פתרונות הולכה וסינון אוויר

 התקנה   \יצור\תכנון \מערכות אוורור \מערכות סינון \מפוחים           
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 פתרונות הולכה וסינון אוויר

 התקנה   \יצור\תכנון \מערכות אוורור \מערכות סינון \מפוחים           

   STמידות סדרת \עקומות 
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 פתרונות הולכה וסינון אוויר

 התקנה   \יצור\תכנון \מערכות אוורור \מערכות סינון \מפוחים           

 ST280 4Pעקומות דגם 
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 פתרונות הולכה וסינון אוויר

 התקנה   \יצור\תכנון \מערכות אוורור \מערכות סינון \מפוחים           

 ST280 2Pעקומות 
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 ST-280מידות דגם 

 פתרונות הולכה וסינון אוויר

 התקנה   \יצור\תכנון \מערכות אוורור \מערכות סינון \מפוחים           
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 פתרונות הולכה וסינון אוויר

 התקנה   \יצור\תכנון \מערכות אוורור \מערכות סינון \מפוחים           

 ST320עקומות דגם 
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 פתרונות הולכה וסינון אוויר

 התקנה   \יצור\תכנון \מערכות אוורור \מערכות סינון \מפוחים           

 ST320מידות דגם 
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 ST-360-2Pעקומות 

 פתרונות הולכה וסינון אוויר

 התקנה   \יצור\תכנון \מערכות אוורור \מערכות סינון \מפוחים           
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 ST-360-4Pעקומות 

 פתרונות הולכה וסינון אוויר

 התקנה   \יצור\תכנון \מערכות אוורור \מערכות סינון \מפוחים           
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 ST-360מידות 

 פתרונות הולכה וסינון אוויר

 התקנה   \יצור\תכנון \מערכות אוורור \מערכות סינון \מפוחים           
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 ST-400-2Pעקומות 

 פתרונות הולכה וסינון אוויר

 התקנה   \יצור\תכנון \מערכות אוורור \מערכות סינון \מפוחים           
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 ST-400-4Pעקומות 

 פתרונות הולכה וסינון אוויר

 התקנה   \יצור\תכנון \מערכות אוורור \מערכות סינון \מפוחים           
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 ST-400מידות 

 פתרונות הולכה וסינון אוויר

 התקנה   \יצור\תכנון \מערכות אוורור \מערכות סינון \מפוחים           
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 ST-500-2Pעקומות 

 פתרונות הולכה וסינון אוויר

 התקנה   \יצור\תכנון \מערכות אוורור \מערכות סינון \מפוחים           
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 ST-500-4Pעקומות 

 פתרונות הולכה וסינון אוויר

 התקנה   \יצור\תכנון \מערכות אוורור \מערכות סינון \מפוחים           
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 ST-500מידות 

 פתרונות הולכה וסינון אוויר

 התקנה   \יצור\תכנון \מערכות אוורור \מערכות סינון \מפוחים           
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 ST-600עקומות 

 פתרונות הולכה וסינון אוויר

 התקנה   \יצור\תכנון \מערכות אוורור \מערכות סינון \מפוחים           
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 ST-600מידות 

 פתרונות הולכה וסינון אוויר

 התקנה   \יצור\תכנון \מערכות אוורור \מערכות סינון \מפוחים           



 אנו זמינים לכל שאלה או בקשה 
 ל"בטלפון או בדוא

 
 ,  052-6915111 -סניף צפון 

 1215000קיבוץ כפר בלום 
 

 , 07-37870729 -דרום /סניף מרכז
 ערוגות, 27ניצני עוז 

 
 Info@airms.co.il -ל ”דוא

turning air into solutions 


