
 ,חברתנו מתכננת מייצרת ומספקת מערכות סינון אוויר למטבחים מוסדיים
 ,6חלק  1001פ תו תקן "המערכות מתוכננות ע

 .היחידה לאיכות הסביבה ותקן 
 .פותחו והותאמו להתקנה קלה ומהירה  AMSFסדרת מערכות 

 :המערכות כוללות כסטנדרט  
 . אלקטרוסטיצבוע  st-37מבנה תעשייתי עשוי פלדה פחמנית 

 .היפוך המערכת קל ופשוט,שמאפשר להתקין את המערכת בכיוון זרימה שמאל או ימין  מודלרימבנה 
 .המערכת כוללת תאי שיקוע אלקטרוסטאטיים באיכות מעולה 

 .לוח הפיקוד מותקן בארון חשמל מאוורור וכולל מד אמפר 
ניגור ואיסוף שמן אל מיכלי אגירה גדולים דרך צינורות ניקוז בקוטר גדול מוכנים גם הם לעבודה     בתנאי עומס  

 .שכוללים אוויר רווי שמן  
 ,  ועמידה בשמש, דלתות השירות מצוידות בגומי אטימה תעשייתי מותאם לעבודה עם שמנים

 .צירי דלתות מסיבים לנעילה יעילה ואיטום מלא כולל מפתח 
 

 .....היקרים זמין מהמלאי תמידלקבלנים        
 

 

 AMSFמערכת סינון אוויר למטבחים מוסדיים  דגם 
 



 מידע כללי

 הרכב מסננים   דגם 
ש  "ספיקת אוויר מקל

\cfm  מש אלומיניום FAR 
תאי שיקוע  

 אלקטרוסטאטיים
 [ג "ק]פחם פעיל  

AMSF-60 1 1 1 65 3400\2000 

AMSF-90 1.5 1.5 2 90 5100\3000 

AMSF-120 2 2 2 130 6800\4000 

AMSF-240 4 4 4 250 13,600\8000 

AMSF-360 6 6 6 380 20,400\12000 

AMSF-500 8 8 8 570 27,200\16000 

 מש אלומיניום 

FAR 

 תאי שיקוע אלקטרוסטאטיים

 פחם פעיל



 יתרונות

שיקוע  כוללת כסטנדרט תאי המערכת 
  אלקטרוסטאטיים תעשייתיים  

פיקוד מתקדם מנטר אחר  ,לסינון עשן ואדי שמן,
פעילות המסנן ומספק זרם יציב לסינון יעיל של 

.העשן   
שכולל ,יחידת הפיקוד מוצבת בלוח חשמל אטום 

מד זרם ונורות בקרה לטובת מידע נגיש ופשוט על  
.מצב המסננים   

הרכב המסננים של המערכת מתוכנן לסינון  
יעיל אוויר רווי שמן ועשן שנוצרים בבישול  

אנחנו מספקים מערכות עם שטח ,תעשייתי
לטובת תדירות  ,סינון גדול ביחס לספיקת האוויר

 .שירות נמוכה

פיתחנו מערכת שמותאמת להתקנה בכל   
. מקום ולכל כיוון זרימה  

בתוך כמה דקות ניתן לשנות את כיוון 
.הזרימה של המערכת  



  AMSF-60 מידות מערכת דגם

מ  "מידות משטח העבודה מ
 מ"ס –מידות כלליות  KWהספקת מפוח  עומק\אורך



  AMSF-90 מידות מערכת דגם

מ  "מידות משטח העבודה מ
 מ"ס –מידות כלליות  KWהספקת מפוח  עומק\אורך



  AMSF-120 מידות מערכת דגם

מ  "מידות משטח העבודה מ
 מ"ס –מידות כלליות  KWהספקת מפוח  עומק\אורך



 יישומים 

  

   AMSF-90מערכת מדגם
 bcs-500במשולב עם מפוח מדגם 

   AMSF-120מערכת מדגם
 bcs-560במשולב עם מפוח מדגם 



 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


