
צורתו של המנדף מייצרת משטר זרימה אופקי יעיל במיוחד אשר מאפשר שאיבת אבק לפני התפזרותו  

 בחלל המבנה

וכולל מסנן פריק  304 מ"מפלבהמנדף בנוי   

 תפקידו של המסנן לפזר את האוויר על פני המנדף ולהעלות את המירות הזרימה 

,מידותיו של המנדף וצורתו משתנות מפרויקט לפרויקט   

 אך בבסיסו הוא מתוכנן לייצר שאיבה אופקית ולהרחיק את האבק ו או העשן מן העובד 

 

 בתהליכי יצור בהם ניתן לקבע מנדף בסמוך לנקודת העבודה זהו הפיתרון המומלץ ביותר

וכפתרון לאמצעי שאיבה הוא עדיף בהרבה על זרועות יניקה  בעיקר בגלל משטר הזרימה ואזור העבודה   

 אותו הוא מכסה אך גם היכולת לנקותו בצורה יסודית ומהירה שיקול ראוי בייחוד בעבודה של מפעלי מזון

ובגלל הקרבה שלו לנקודת היווצרות האבק ו או  ,מהירות הזרימה למנדף זה נקבעת בהתאם לסוג המזהם 

 העשן 

 ספיקות האוויר נמוכות יחסית כך שלא נדרש מערכת סינון גדולה במיוחד כדי לטפל במזהמים  

 

 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 מרכזית אשר    FDAמנדף סדק מחובר לצינור הולכה גמיש בתקן 

 נוספיםמנדפי סדק  4מחוברת ל 

 .מנדפים אלו משמשים לשאיבת אבק מרחף מהליך ריקון שקי חומר אורגני

למערכת כושר סינון של   PKFתחנת סינון מרכזית מדגם המנדפים מחוברים אל 

כושר סינון זה מאפשר החזרת אוויר חזרה אל חלל היצור ולכן לא , 99.97%

 .נדרשות תשתיתיות וארובות ואין שינוי בתנאי המיקרו אקלים של חלל היצור 

 

 שאיבת האבק יעילה מאד  

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

 יישומים 

 מקטעים  3המנדף מחולק ל ,שאיבת אדי ממסים במעבדה באמצעות מנדף סדק 

 .ובכל מקטע הותקנה מגופה עבור שליטה מדויקת במהירות הזרימה 

 .פאנל שליטה עבור הפעלת מפוח ושינוי עוצמת השאיבה מושלבבמנדף 

  

 ,מנדף סדק לעמדת שפיכת חומר במעבדה

המערכת מתוכננת לספיקת אוויר של    TDFהמנדף חובר לתחנת סינון מדגם 

והאוויר המסונן חוזר אל חלל   99.97%כושר הסינון של המערכת ,ש "מקל 1800

 שעות   4התקנת המערכת ערכה  כ ,המבנה 

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/


 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


