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 JCHמרכזית מסדרת מערכת שאיבת אבק 
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    JCHמרכזיות סדרת מערכות שאיבת אבק 

   JCHסדרת 

 מערכות שאיבת אבק מרכזיות בוואקום גבוה עבור 

 .יצורכללי של ריצפת ניקיון 

 .אבק וחלקיקים ממכונות שאיבת 

 .אבק מתהליכי יצור שונים ברחבי המפעל שאיבת 

 .המערכות מתוכננות לבצע שאיבה יעילה ממספר רב של מוקדים בו זמנית 

 . ומערכות פיקוד , אביזרי ניקיון ייעודיים, המערכות כוללות תעלות הולכה

 

נדרש רק קו  כלומר ,ובקרהלוח פיקוד  מגיעות מוכנות לעבודה וכוללות  JCHמערכות מסדרת 

 . וקו אוויר דחוס להפעלה של המערכת,חשמל 

ונדרש שטח פיזי קטן מאד , המערכות קומפקטיות מאד ביחס לשטח הסינון וספיקת האוויר

 .להצבתן 

 ,כושר הסינון גבוה מאד ולכן לא נדרשת תשתית כגון תעלות פליטה או ארובה

מפני שאין  ,יתרון גדול במקומות בהם החלל ממוזג,האוויר המסונן חוזר חזרה אל חלל המבנה 

 .איבוד של אוויר ממוזג 

משטרי זרימה יעילים ואמצעים רבים לשמירה על מערך מסננים נקי מבטיחים עבודה רציפה  

 . ללא צורך באחזקהבעומסי אבק גבוהים לאורך זמן 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 פתרונות הולכה וסינון אוויר

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

 אופציות

 .מסתובב פריקת אבק לשק איסוף באמצעות מגוף 

  304-316מבנה נירוסטה 
   ATEXמבנה 

 . ציקלוןקדם מסנן מסוג 
 .HEPAמסנן סופי מסוג 

 לשינוי ספיקות אוויר בהתאם לצורך  Vfdמערכת 
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 עיקרון הפעולה \מכלולי השואב 

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

 פתרונות הולכה וסינון אוויר
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 מפרט טכני

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

שימושים  

 עיקריים   

 שאיבת אבק וחלקיקים  ,רצפות יצור ומכונות  ניקיון

 .מ"מ 2-4כל חלקי המערכת חתוכים בלייזר ומיוצרים מפלדה פחמנית בעובי  מבנה כללי  

 קדם מסנן 
המערכות מצוידות במפריד אבק ראשוני תפקידו להפריד חלקיקי אבק גדולים  

 .'הקרטריגמהאוויר ולהפחית את עומס האבק ממערך מסנני 

 סינון אבק

 'קרטריגמערך מסנני 

 חומר על המסנן  " התיישבות"המסננים מוצבים בצורה אנכית בתצורה זו נמנעת 

 יפן  TORAYמיוצרת על ידי חברת מדיית הסינון 
שטח סינון  

 כושר סינון \
 מיקרון   0.003לחלקיקים בגודל  99.95%כושר סינון ,ר "מ 11-88

מערכת ניקוי  
 מסנן 

המסננים מתנקים באופן אוטומטי באמצעות מערכת  נישוף מחזורי של אוויר  
 PULSE JETדחוס בשיטת 

המערכת מתוכננת להחדיר כמות אוויר גדולה בפרק זמן קצר מצידו  הנקי של  

 .המסנן

מתוכננות לבצע   הדיזות. פיזור אוויר ספירליות דיזותהאוויר זורם באמצעות 

 . פיזור יעיל של האוויר על פני המסנן

 האבק נופל אל מגירות איסוף  

מערכת הניקוי נשלטת על ידי יחידת בקרה אשר מאפשר לכוון את תדירות ומשך 
 מחזור הניקוי  

 פריקת אבק  
ניתן לקבל את המערכת עם מיכל איסוף או מגוף מסתובב ופריקת האבק אל שק 

 איסוף 

 מפוח יניקה
 KW 11-75או תלת דרגתי  בהספקים של  רגנרטיבימפוח 

 SIEMENSמיוצרים על ידי חברת  JCHמנועי המפוחים במערכות 

 פיקוד ובקרה

 :כולל  הלוח, לוח פיקוד ובקרהעם  מסופקות JCHמערכות מדגם 

 וחיווי,מערכות הדלקה

 . התראה על מסנן סתום באמצעות חיווי וצליל מערכתו מד לחץ הפרשי

 .מערכות הגנת עומס יתר ומערכת מניעת הפעלת בעת חיבור פאזות הפוכות

 .חיישני מרחק עבור הפעלה מרחוק בעת חיבור קו יניקה סופי 

 שניידר אלקטריקמיוצרים על ידי חברת רכיבי מערכת הפיקוד 

 פתרונות הולכה וסינון אוויר
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 יתרונות

 פתרונות הולכה וסינון אוויר

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

מגוון רחב של מדיות סינון בהתאם לסוג  

 המזהם 

עשוי פוליאסטר ' קרטריגלרוב יסופק מסנן 

 .טפלון  בממברנתמצופה 

 מובנה כולל כפתורי הפעלה וכיבוי  בקרה לוח 

 .  מערכת שליטה אוטומטית לניקוי מסננים

ומד לחץ הפרשי אשר מנטר אחר מצב  

 .המסננים 

חיבור למערכת שליטה מרחקו עבור הפעלת 

 מערכת מנקודות קצה באמצעות חיישני קירבה 
 

 :מסננים ובית מסנן ניקוי 

, נישוף מחזוריתהמערכת מצוידת במערכת 

מערכת זו  , עבור ניקוי יעיל של המסננים

שומרת על מפל לחץ נמוך ועוצמת שאיבה  

 . גבוה

נישוף ספירליות  דיזותהמערכת מסופקת עם 

מתוכננות לייצר זרימת  הדיזות, כסטנדרט

אוויר אחידה על כל פני המסנן ולנקותו בצורה 

 .קצריעילה תוך פרק זמן 

מערכת הנישוף המחזורית מגיע עם מלכודת 

 . שמן ומים ושעון לחץ

בנוסף מותקן מרעד עבור ניקוי דפנות בית 

 המסנן מאבק שהצטבר 

מגוף מסתובב מפחית עומס על מסנני  

ומאפשר לפנות את האבק שנפרק ,המערכת 

 .אל שק האיסוף בצורה נקייה ובטוחה
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 דגמים  

 פתרונות הולכה וסינון אוויר

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

ספיקת אוויר   ר"שטח סינון מ     KWהספק מנוע דגם

 ש"מקל

 MM/H20 וואקום

JCH-110 11 11 900 2800 

JCH-125 12.5 22 1050 2900 

JCH-185 18.5 22 1050 3600 

JCH-250 25 44 1940 3100 

JCH-370 37 66 3600 2200 

JCH-450 45 66 5100 2300 

JCH-550 55 88 5760 2500 

JCH-750 75 88 6600 2600 
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JCH   

 פתרונות הולכה וסינון אוויר

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



8 

 

  

 פתרונות הולכה וסינון אוויר

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

 מגוון רחב של אביזרי קצה 

 בחיבור מהיר לקו יניקה

 :חיישן קירבה

 כאשר המפעיל יחבר צינור הולכה גמיש לתעלה מרכזית תופעל המערכת 

  304-316תעלות הולכת עשויות נירוסטה 

 חיבור מהיר באמצעות חבק כולל גשר עבור

 Ω 3שמירה על רציפות הארקה של  

 

 תעלות הולכה ואביזרי קצה 
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 :מוצרים נוספים

 פתרונות הולכה וסינון אוויר

 זרועות יניקה מפרקיות  
 מנדפי סדק

 זרועות יניקה מפרקיות  

 שולחנות שאיבה

 מערכות סינון ניידות  

 מערכות קומפקטיות לסינון אבק ועשן  

 מסנני ראש סילו

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

https://www.airms.co.il/%d7%96%d7%a8%d7%95%d7%a2%d7%95%d7%aa-%d7%99%d7%a0%d7%99%d7%a7%d7%94/
https://www.airms.co.il/%d7%96%d7%a8%d7%95%d7%a2%d7%95%d7%aa-%d7%99%d7%a0%d7%99%d7%a7%d7%94/
https://www.airms.co.il/%d7%9e%d7%a0%d7%93%d7%a4%d7%99-%d7%a1%d7%93%d7%a7-%d7%93%d7%92%d7%9d-cross-flow/
https://www.airms.co.il/%d7%9e%d7%a0%d7%93%d7%a4%d7%99-%d7%a1%d7%93%d7%a7-%d7%93%d7%92%d7%9d-cross-flow/
https://www.airms.co.il/%d7%9e%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%95%d7%aa-%d7%a1%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9f-%d7%90%d7%95%d7%95%d7%99%d7%a8-%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%93%d7%95%d7%aa/
https://www.airms.co.il/%d7%a9%d7%95%d7%9c%d7%97%d7%9f-%d7%9c%d7%99%d7%98%d7%95%d7%a9-%d7%95%d7%94%d7%a9%d7%97%d7%96%d7%94-%d7%93%d7%92%d7%9d-tgt-%d7%9e%d7%a4%d7%95%d7%97-%d7%90%d7%99%d7%a0%d7%98%d7%92%d7%a8%d7%90%d7%9c/
https://www.airms.co.il/%d7%a0%d7%a9%d7%9d-%d7%a8%d7%90%d7%a9-%d7%a1%d7%99%d7%9c%d7%95-%d7%93%d7%92%d7%9d-sky/
https://www.airms.co.il/%d7%a0%d7%a9%d7%9d-%d7%a8%d7%90%d7%a9-%d7%a1%d7%99%d7%9c%d7%95-%d7%93%d7%92%d7%9d-sky/
https://www.airms.co.il/%d7%a9%d7%95%d7%9c%d7%97%d7%9f-%d7%9c%d7%99%d7%98%d7%95%d7%a9-%d7%95%d7%94%d7%a9%d7%97%d7%96%d7%94-%d7%93%d7%92%d7%9d-tgt-%d7%9e%d7%a4%d7%95%d7%97-%d7%90%d7%99%d7%a0%d7%98%d7%92%d7%a8%d7%90%d7%9c/
https://www.airms.co.il/%d7%9e%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%95%d7%aa-%d7%a1%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9f-%d7%90%d7%95%d7%95%d7%99%d7%a8-%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%93%d7%95%d7%aa/
https://www.airms.co.il/%d7%9e%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%aa-%d7%a1%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9f-%d7%90%d7%95%d7%95%d7%99%d7%a8-%d7%a2%d7%9d-%d7%9e%d7%a4%d7%95%d7%97-%d7%90%d7%99%d7%a0%d7%98%d7%92%d7%a8%d7%9c%d7%99-%d7%93%d7%92%d7%9d-t/
https://www.airms.co.il/%d7%9e%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%aa-%d7%a1%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9f-%d7%90%d7%95%d7%95%d7%99%d7%a8-%d7%a2%d7%9d-%d7%9e%d7%a4%d7%95%d7%97-%d7%90%d7%99%d7%a0%d7%98%d7%92%d7%a8%d7%9c%d7%99-%d7%93%d7%92%d7%9d-t/
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 בין לקוחותינו  

 פתרונות הולכה וסינון אוויר



 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 


