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 side channel רגנרטיבימפוח 
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 רגנרטיביותמשאבות 

 פתרונות הולכה וסינון אוויר

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

 

 

 שימושים עיקריים   

 .הזרמת אוויר דרך סכיני אוויר במערכות יבוש ניגוב וניקוי

 שינוע פניאומאטי

 ואקווריום חמצון בריכות דגים 

 שואבי אבק מרכזיים  

י מפוח   "בנוסף המפוחים משמשים עבור כל המערכות שנדרש בהן לחץ אויר הניתן לשימוש ע

שינוע  , ניגוב בתעשיית הנייר, מערכות סינון, יניקה מערכות חיתוך וניקוב: ומערכות שאיבה כגון

 .  אוורור מכלי ומאגרי מים ועוד,  שינוע אבקות, בוואקום

 

 !בהשוואה לשימוש באוויר דחוס  3.5נמוכה עד פי  רגנטיביצריכת האנרגיה של מפוח 
 

 .ואביזרים נלווים ,mbar 1000המפתחים לחץ עד  רגנטיביםמציעים מפוחים אנו 

קיימת  , כלכלי ומתן חלופה אופטימאלית-אנו מציעים ייעוץ למערכות הכולל אפיון טכנובנוסף 

 .אופציה לתכנון ובניית מתקנים לפי דרישה
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 מבנה המפוח  

 פתרונות הולכה וסינון אוויר

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

 מפסק עומס יתר מובנה 

 פתח פליטת אוויר  מאיץ מפוח ABBמנוע מפוח של חברת 

 פתח יניקת אוויר עם מסנן
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 2jmנתונים דגם 

 פתרונות הולכה וסינון אוויר

 דגם   תדר הספק חשמל זרם משקל רעש   ספיקה תת לחץ על לחץ ט"מק

 התקנה   \יצור\תכנון \מערכות אוורור \מערכות סינון \מפוחים           
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 2jm נתוניםדגם

 פתרונות הולכה וסינון אוויר

 דגם   תדר הספק חשמל זרם משקל רעש   ספיקה תת לחץ על לחץ ט"מק

 התקנה   \יצור\תכנון \מערכות אוורור \מערכות סינון \מפוחים           
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 2jmנתונים 

 פתרונות הולכה וסינון אוויר

 דגם   תדר הספק חשמל זרם משקל רעש   ספיקה תת לחץ על לחץ ט"מק
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 אביזרים נלווים  

 פתרונות הולכה וסינון אוויר

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

 ,מסנני אבק 

 המסננים מותקנים בפתח היניקה 

 ומונעים כניסת אבק אל מכלולי המפוח

 .וזרימת אבק על המוצרים

 טפלון  ממברנתמדיית הסינון כוללת 

 .אשר מונעת הידבקות על המסנן 

 

 

 מארז אקוסטי 

 המארז מפחית משמעותית את רמת הרעש 

 .ומאפשר להציב את המפוח בתוך חלל המבנה

 [  מושתקים ]המארז כולל פתחי איוורור 

 

 

 .מישות וקשיחותג,תעלות יניקה ופליטה 
  fdaאו פולימר מאושר תקן  מ"פלבעשיות 
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 יישומים

 פתרונות הולכה וסינון אוויר

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

 של מוצרים , ניקוי, יבוש, ניגוב

 חמצון בריכות דגים ואקווריומים 
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 :מוצרים נוספים

 פתרונות הולכה וסינון אוויר

 זרועות יניקה מפרקיות  
 מנדפי סדק

 זרועות יניקה מפרקיות  

 שולחנות שאיבה

 מערכות סינון אבק   מערכות סינון ניידות  

 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%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%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%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/
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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 


