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    JWמערכת ניידת לסינון אבק ועשן דגם 
 של אבק ועשן עוצמתיתשאיבה. 
 99.95%כושר סינון גבוה. 
פ סוג המזהם "מגוון רחב של סוגי מסננים ע. 
מפוח יניקה שקט מותקן בתא אקוסטי. 
יעיל קל ונוח ,ניקוי מסננים אוטומטי חשמלי. 
 עלויות אחזקה אפסיות. 
מערכת קומפקטית וקלה לניוד. 
כושר סינון גבוה מאפשר החזרת אוויר מסונן אל חלל החדר. 
ניתן לקבל מערכות מוגנות פיצוץ 
 מנדפי סדק , ארמוטקזרוע מפרקית מדגם ,מגוון אמצעי יניקה. 
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  JWמערכת סינון ניידת מדגם 

 פתרונות הולכה וסינון אוויר

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

 .בעומס אבק גבוה ,המערכת מיועדת לשאיבת תרחיף אבק נקודתי מעמדות שקילה ושפיכה

 .מיקרון 0.4לחלקיקים בגודל  99.95%ביעילות סינון של ' קרטריגהמערכת כוללת מסנן 

 יעילות הסינון הגבוהה מאפשרת החזרת האוויר המסונן חזרה אל חלל החדר

 .ועמידה בבדיקות ניטור תעסוקתיות  

 ,מערכת ניקוי מסננים אוטומטית באמצעות מברשת

 .ודלת גישה לניקוי עמוק מצידו הנקי של המסנן

 .מאפשרים עבודה רציפה ללא ירידה בעוצמת השאיבה 

 

 .ניתן לשלב אמצעי יניקה מגוונים בהתאם לתהליך היצור 

 ' וכושאיבה ישירה מהמכונה ,מנדפי סדק ,זרועות יניקה 

 

 .המערכת תספק סביבת עבודה בטוחה ונקייה 
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 מפרט טכני

 פתרונות הולכה וסינון אוויר

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

 JW-15 דגם 

 תרחיפי אבק מעמדות שקילה שפיכה   שאיבת שימושים

כל חלקי המערכת חתוכים בלייזר ומיוצרים מפלדה פחמנית בעובי  מבנה כללי  
 מ"מ 2-3

 ש תלוי דגם ושימוש  "מקל 1400-2200 ספיקת אוויר  

 משטר זרימה  

תא הפרדה ראשוני כולל חוצץ מאפשר הפרדה ראשונית יעילה בין  

אבק כבד לקל ומפחית משמעותית מעומס האבק על מסנני  
 '  הקרטריג

 מרבית האבק ישקע אל תא הרגעה תחתון ויתיישב במיכל האיסוף  

 מיקרון 0.03לחלקיקים בגודל  99.95%סינון  כושר  ר"מ 12\ר "מ 9 סינון   שטח

 אחזקה 

 !  למערכת פותחו שיטות ניקוי מסננים יעילות פשוטות וחכמות 

 ניקוי חשמלי  .1

המערכת מצודת במברשת פנימית ובלחיצת כפתור המערכת מנקה 

זו שיטה חכמה שלא מצריכה שימוש  ,את המסנן ביעילות ובשקט 

 באוויר דחוס  

 :  ניקוי באמצעות לחץ אוויר.2

המערכת מצוידת בדלת שירות אשר מספקת גישה אל המסנן מצידו  

תצורה זו מאפשר ניקוי יעיל זול ופשוט  של המסנן באמצעות  ,הנקי 

 לחץ אוויר  

כל מה שנדרש עבור ניקוי יעיל הוא פתיחת הדלת והזרמת אוויר  

 .בלחץ גבוה על פני המסנן 

הפעולה נקייה והאבק שינוקו מהמסנן ישקע אל מגירת איסוף   
 נשלפת 
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 יתרונות

 פתרונות הולכה וסינון אוויר

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

 המערכת מצוידת בדלת שירות אשר
גישה קלה נוחה יעילה וזולה מאפשרת 

 .לניקוי המסנן 
הניקוי מתבצע באמצעות לחץ אוויר      

האבק ,מצידו הפנימי של המסנן 
שהתיישב על המסנן ישקע אל מגירות  

 איסוף נשלפת 
זו שיטה קלה וחכמה ולא מסורבלת      

הניקוי  ,לניקוי מסנן בעלויות אפסיות 
שומר על מפל לחץ נמוך וספיקת אוויר  

 .גבוהה
  שיטה שנייה שקיימת במערכת ניקוי

 חשמלי  
 בתצורה זו מברשת חשמלית מנקה

 את המסנן מצידו הנקי 
 

שיטות הניקוי עובדות מעולה      
הפיתוח שלהם בא מתוך דרישה לשמור  

על מערכת קומפקטית קלה לניוד תוך  
שמירה על פשטות טכנולוגית  שמובילה  

 .לאמינות גבוהה מאד 
 

 
 
 
 
 

 
 בתמונה דלת גישה אל הצד ממנו

 .נשלפת מגירת איסוף האבק 
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 :מוצרים נוספים

 פתרונות הולכה וסינון אוויר

   ארמוטקזרועות יניקה מפרקיות דגם 
 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%99%d7%a0%d7%99%d7%a7%d7%94-%d7%9e%d7%93%d7%92%d7%9d-armothech/
https://www.airms.co.il/%d7%96%d7%a8%d7%95%d7%a2-%d7%99%d7%a0%d7%99%d7%a7%d7%94-%d7%9e%d7%93%d7%92%d7%9d-armothech/
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/


 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 


