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זרועות יניקה מפרקיות לשאיבת אבק ועשן דגם 
 ארמוטק
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  ארמוטקזרועות יניקה מפרקיות מסדרת 

 זרועות יניקה מפרקיות 

 זרועות יניקה מפרקיות משמשות ליניקת אבק ועשן מתהליכי יצור שונים  

 .ושאיבת גזים ,יניקת תרחיף אבק מעמדות שפיכה ושקילה ,שאיבת עשן ריתוך 

 

   ארמוטקסדרת 

 .פנאוטמטיותהמערכת מבוססת על בוכנות ,[ פנטוגרף]מרחבית מתקדמת  יצובהזרועות כוללות מערכת 

 .מערכת הייצוב מדויקת מאד ומעניקה קלילות וקלות רבה בתנועת הזרוע והצבתה בנקודת העבודה 

 ,בתצורה זו נמנעת פגיעה במערכת הייצוב המרחבית,המערכת מוצבת מחוץ לצינור הולכת המזהם

 .  ביחס לזרועות עם מערכת ייצוב פנימית ]תצורה זו גם מפחיתה את מפל הלחץ ורמת הרעש 

 

 אופציות

 ATEXמערכות בתקן 

 304-316 מ"פלבמבנה 

 .גיציםלוכד 

 מטר במצב פרוש  10מאריכים עד 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 פתרונות הולכה וסינון אוויר

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

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

 ARMOTECH דגם

 מ  "מ 125-160 קוטר  

 מטר  2-5 אורך במצב פרוש  

 מטר  10עד  מאריכים

 עשוי פולימר מוגן חום במפרקים   וצינור,סגסוגת אלומיניום  צינור הולכת מזהמים  

 מרחבית יצובמערכת 

 .פנאוטמטיותהמערכת מבוססת על בוכנות 

מערכת הייצוב מדויקת מאד ומעניקה קלילות וקלות רבה בתנועת הזרוע והצבתה בנקודת  

 .העבודה 

בתצורה זו נמנעת פגיעה במערכת הייצוב  ,המערכת מוצבת מחוץ לצינור הולכת המזהם

 ,המרחבית

ביחס לזרועות עם מערכת ייצוב  ]תצורה זו גם מפחיתה את מפל הלחץ ורמת הרעש 

 .פנימית 
 ראש היניקה מתכתי וכולל מגופה וידית הזזה   ראש יניקה

 פ סוג המזהם  "מהירויות זרימה וספיקות אוויר מומלצות ע

 ספיקת אוויר    m/sמהירות זרימה מומלצת  מ"קוטר זרוע מ סוג מזהם  

 529 12   125   סולבנטים

 662 15 125 עשן ריתוך  

 1085 15 160 עשן ריתוך  

 1446 20 160 עשן ריתוך כבד

 1663 23 160 אבק

 פתרונות הולכה וסינון אוויר
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 יתרונות

 פתרונות הולכה וסינון אוויר

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

כוללות בוכנות   AMSשל חברת הזרועות 

פניאומאטיות ולא קפיצים זו הטכנולוגיה  

 המתקדמת הנוחה והאמינה ביותר

אין צורך לחזק ברגים אין חשש לתזוזת זרוע  

 מנקודת העבודה  

היא  ואמינות המערכת קל מאד להזיז את הזרוע 

 הגבוה ביותר  

 .הבוכנות במערכת תוצרת גרמניה כסטנדרט 

 

מערכת המפרקים חיצונית לתעלת הולכת  

 ,המזהם

נמוכים הרעש מפל הלחץ ורמת בתצורה זו 

 ,מזרועות עם מערכת ייצוב פנימיתמשמעותית 

תנועת הזרוע נשארת יעילה מפני שאין מגע בין  

 .המזהם למערכת 

 , ראש היניקה מתוכנן היטב

ומייצר משטר זרימה יעיל לטובת  שאיבת  

 .עשן ואבק ממרחב העבודה 

ראש היניקה כולל מגופה אשר מאפשר  

לווסת שאיבה כאשר מחברים מספר זרועות  

 ,במקביל 

 .לראש גם ידית הזזה 

מחוברת למפוח  הזרוע את הזרוע ניתן להציב בעמדות עבודה קבועות כאשר 

 ,ומערכת סינון
 .   מערכות סינון ניידותאו שניתן להציב על 

https://www.airms.co.il/%d7%a1%d7%93%d7%a8%d7%aa-%d7%9e%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%95%d7%aa-%d7%99%d7%a0%d7%99%d7%a7%d7%94-%d7%a0%d7%99%d7%93%d7%95%d7%aa-uni-2/
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 יישומיים

 מערכת סינון אבק  שאיבת אבק מעמדת שפיכה משולב עם 

 

 שאיבת גזים מקו יצור              

 פתרונות הולכה וסינון אוויר

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

 אבק מעמדת מילוי  שאיבת 
 שאיבת עשן ריתוך זרוע כולל מאריך  

 שאיבת ממסים מערכת סינון נייחת  שאיבת עשן ריתוך משולב עם 

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%93%d7%92%d7%9d-icap/
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 :מוצרים נוספים

 פתרונות הולכה וסינון אוויר

 מערכות סינון נייחות
 מנדפי סדק

 שולחנות שאיבה

 מערכות סינון אבק   מערכות סינון ניידות  

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

 זרועות יניקה למעבדות  

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%9e%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%95%d7%aa-%d7%a1%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9f-%d7%90%d7%91%d7%a7/
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%91%d7%a7/
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%93%d7%92%d7%9d-icap/
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%93%d7%92%d7%9d-icap/
https://www.airms.co.il/%d7%a9%d7%95%d7%90%d7%91%d7%99-%d7%a2%d7%a9%d7%9f-%d7%9c%d7%a2%d7%9e%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%9c%d7%97%d7%9e%d7%94/
https://www.airms.co.il/%d7%a9%d7%95%d7%90%d7%91%d7%99-%d7%a2%d7%a9%d7%9f-%d7%9c%d7%a2%d7%9e%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%9c%d7%97%d7%9e%d7%94/
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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 


