
 פתרונות הולכה וסינון אוויר  

   AERSERVICEתוצרת חברת  ארמוטקזרוע יניקה מפרקית מדגם 
 איטליה 

 
 , אבק, גזים, ריתוך לנדפישאיבת עשן ומניעת חשיפה חברתנו משווקת זרוע יניקה מפרקית עבור 

 . עברה בהצלחה בדיקות חשיפה נשימתיות  ארמוטקזרוע מדגם 
המערכת מייצרת תנועה ,בזרוע זו משולבת מערכת ייצוב מרחבית מתקדמת אשר כוללת בוכנות 

 . עבור עבודה בתנאי קיצון לאורך שנים,קלה ומדויקת
מערכת המפרקים מוצבת מחוץ לצינור הולכת האוויר לטובת מניעת שחיקה של מערכת הייצוב  

 .והפחתת רמת הרעש ומפל הלחץ 
 

 .את המערכת ניתן לקבע על קיר עבור עמדות עבודה קבועות או לשלב במערכת סינון ניידת 
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 ARMOTECH דגם 
 מ  "מ 2000-5000 אורך במצב פרוש 

 מ  "מ 125-160 קוטר  

 מערכת מתקדמת הכוללת בוכנות פניאומאטיות אשר מייצבות את הזרוע בנקודת העבודה   מערכת מפרקים   

 .תצורה זו מאפשר הפחתת רעש ומפל לחץ ,המערכת ממוקמת חיצונית לצינור הולכת האוויר מיקום מערכת המפרקים   

 .  בנוסף אין מגע של העשן והאבק במערכת המפרקים 
 .  צורתו משפרת את לכידת המזהמים במרחב, ראש היניקה כולל ידית הזזה ומגופה ראש יניקה  

כאמור היא  , במערכת המפרקים של הזרוע משולבת מערכת הייצוב המתקדמת ביותר בעולם  תנועת הזרוע   
 .כוללת בוכנות אשר מייצבות את הזרוע בצורה מהירה ומדויקת בנקודת העבודה 

 הזרוע מתוכננת לעבדה רבת שנים עם עומס גבוה של אבק ועשן   

 התקנה  
 .זרוע יניקה זו מתוכננת להתקנה על קיר או תקרת מבנה

 .ניתן גם להציב את הזרוע על מערכת סינון ניידת 

 מפרט

 אוויר מומלצות   ספיקות

 ש"מקל–ספיקת אוויר  M/S -מהירות זרימה מ"מ- קוטר זרוע סוג המזהם  
 529 12   125   סולבנטים

 1085 15 160 עשן ריתוך  

 1446 20 160 עשן ריתוך כבד

 1663 23 160 אבק
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 יתרונות  

 ראש היניקה מתוכנן היטב 
ומייצר משטר זרימה יעיל של שאיבת 

 .עשן ואבק ממרחב העבודה 

כוללות בוכנות פניאומאטיות ולא   AMSכל הזרועות של חברת 
 קפיצים זו הטכנולוגיה המתקדמת הנוחה והאמינה ביותר

 אין צורך לחזק ברגים אין חשש לתזוזת זרוע מנקודת העבודה 
 קל מאד להזיז את הזרוע ואמיניות המערכת היא הגבוה ביותר 

 .הבוכנות במערכת תוצרת גרמניה כסטנדרט 
 

 ,מערכת המפרקים חיצונית לתעלת הולכת המזהם
בתצורה זו רמת הרעש נמוכה משמעותית מזרועות עם מערכת  

 ,ייצוב פנימית
תנועת הזרוע נשארת יעילה מפני שאין מגע בין המזהם למערכת 

 ומפל הלחץ נמוך יותר   .

 ,את הזרוע ניתן להציב בעמדות עבודה קבועות כאשר הזרוע  מחוברת למפוח ומערכת סינון
 .   או שניתן להציב על מערכות סינון ניידות
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 איטליה   AERSERVICEתוצרת חברת  ארמוטקבין לקוחותינו שבחרו זרוע יניקה מפרקית מדגם  פירוט מחירים


