
צורת המנדף מייצרת משטר זרימה אופקי יעיל במיוחד המאפשר שאיבת אבק טרם 

 .התפזרותו בחלל המבנה

 וכולל מסנן פריק   304 מ"מפלבהמנדף בנוי 

 .  תפקיד המסנן הוא לפזר את האוויר על פני המנדף ולהעלות את מהירות הזרימה

 ,מידותיו של המנדף וצורתו משתנות בהתאמה לפרויקט הנבחר

 .או עשן/אך בבסיסו מתוכנן לייצר שאיבה אופקית אשר דואגת להרחיק מן העובד האבק ו

 

מדובר בפתרון המומלץ ביותר עבור תהליכי ייצור בהם ניתן לקבע מנדף בסמוך לעמדת 

וזאת בשל משטח הזרימה ואזור העבודה  , והוא מועדף יותר על פני זרועות יניקה, העבודה

 ,יש להוסיף גם יתרון ביכולת לנקותו באופן יסודי ומהיר. הנרחב יותר אותו הוא יכול לכסות

 .שיקול חשוב והכרחי במיוחד במפעלי מזון

ולמידת קרבתו לנקודת היווצרות  ,מהירות הזרימה למנדף נקבעת בהתאם לסוג המזהם 

 .  או העשן/האבק ו

 .   כך שלא נדרשת מערכת סינון גדולה בכדי לטפל במזהמים, ספיקות האוויר נמוכה יחסית
 

 מנדף זה משמש ליישומים הבאים

שאיבת אבק מרחף מעמדות שפיכה 

 שאיבת אבק מרחף מעמדות שקילה 

  שאיבת עשן ריתוך מעמדות עבודה קבועות 

 flow-Crossמנדפי סדק דגם 



ולתעלת יניקה   FDAמחובר לצינור הולכה גמיש בתקן מנדף סדק 

 .מנדפי סדק נוספים 4מרכזית אשר מחוברת ל 

מנדפים אלה משמשים לשאיבת אבק מרחף מהליך ריקון שקי חומר  

 .אורגני

  PKFתחנת סינון מרכזית מדגם המנדפים מחוברים אל 
המאפשר החזרת אוויר חזרה   99.97%למערכת זו כושר סינון של 

אל חלל היצור באופן כזה שלא נדרשות תשתיתיות וארובות ואין  

 .שינוי בתנאי המיקרו אקלים של חלל היצור

 

 שאיבת האבק במערכת יעילה מאד  

 :והיא מתוכננת לספק סביבת עבודה בטוחה ונקייה
 AjjM8https://www.youtube.com/watch?v=VfFUp_ 

 יישומים 

 שאיבת אדי ממסים במעבדה באמצעות מנדף סדק 
מקטעים כאשר בכל מקטע מותקנת מגופה   3המנדף מחולק ל 

 .עבור שליטה מדויקת במהירות הזרימה

במנדף משולב פאנל שליטה להפעלת המפוח ושינוי עוצמת  

 .השאיבה

  

 מנדף סדק במעבדה לעמדת שפיכת חומר

  

 . TDFהמנדף מחובר לתחנת סינון מדגם 
  ש"מקל 1800המערכת מתוכננת לספיקת אוויר של 

כאשר האוויר המסונן   99.97%כושר הסינון של המערכת 

 .חוזר אל חלל המבנה

 שעות   4התקנת המערכת ערכה  כ 

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%91%D7%A7-%D7%93%D7%92%D7%9D-cfc/
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%91%D7%A7-%D7%93%D7%92%D7%9D-cfc/
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%91%D7%A7-%D7%93%D7%92%D7%9D-cfc/
https://www.youtube.com/watch?v=VfFUp_8AjjM
https://www.youtube.com/watch?v=VfFUp_8AjjM
https://www.youtube.com/watch?v=VfFUp_8AjjM
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/


 מוצרים נוספים   

  זרועות יניקה מפרקיות

 שולחנות שאיבה

  מערכות קומפקטיות לסינון אבק ועשן מערכות סינון ניידות 

 מסנני ראש סילו

CROSS-FLOW 

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%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/
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%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/
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