
JCD  מדגםמערכת סינון לאבק ועשן  
המערכות מתוכננות  , התהליכיתמתוכננות לעבודה מאומצת בתעשייה  jcd,מערכות סינון מדגם

 .להתמודד עומסי אבק גבוהים במיוחד ובמינימום אחזקה
מערכת נישוף מחזורית יעילה במיוחד מאפשרת שמירה על עוצמת שאיבה גבוהה במערכת זו משולב 

 .מפריד אבק ראשוני יעיל במיוחד אשר מפחית את עומס האבק על המסנן הסופי
 "  התיישבות אבק על המסנן"תצורה יעילה מאד ומפחיתה ,במערכת מוצבים אנכית' הקרטריגמסנני 

 .  טפלון  ממברנתלרוב המסנן עשוי פוליאסטר מצופה ,מגון רחב של מדיות סינון מסופקות עם המערכת 
מגוון רחב של אפשרויות פריקת אבק קיימות במערכת זו ממיכלי איסוף קשיחים דרך מנועלי אוויר 

 .ופריקת חומר אל שקי איסוף ועד למזינים חלזוניים עבור שינוע החומר שנאסף ושימוש מחדש
 .המערכת מסופקת כסטנדרט עם כל הנדרש להפעלה מלאה ובמחיר אטרקטיבי במיוחד 

 
 
 
   

 
 
 



 מידע כללי

 JCD-185-370    דגמים

 יצור בעומסים גבוהים   סינון אבק ועשן למגוון רחב של תהליכי שימושים עיקריים   

 .מ"מ 2-5כל חלקי המערכת חתוכים בלייזר ומיוצרים מפלדה פחמנית בעובי  מבנה כללי  

 304-316 מ"מפלבניתן לייצר את המערכות 

 תפקידו להפחית את עומס האבק על המסנן הסופי,הסינון מותקן מפריד אבק ראשוני  במערכת קדם מסנן  

 סוג מסנן  
 מ בהתאם לפרויקט  "מ 660-1200של  המסנן של חברת טורי יפן באורך

 .המסנן עומד בכל התקנים הנדרשים ותואם תקני איכות הסביבה בישראל 

 כושר סינון \שטח סינון 
  99.5%כושר סינון , ר"מ 400 עד

 טפלון אשר מונעת הידברות חומר למסנן    ממברנתמדיית הסינון כוללת 

 מערכת ניקוי מסנן  

מאפשרת ניקוי מסנן יעיל על ידי החדרת כמות אוויר גדולה בפרק זמן קצר  [ reverse pulse jet]מערכת נישוף מחזורית 

 .המערכת מתוכננת לבצע ניקוי יעיל לכל אורכו של המסנן , מצידו  הנקי של המסנן

 כוללת כסטנדרטמערכת הנישוף 
 ,מעבר ונטורי עבור קבלת כמות אוויר גדולה יותר בכל מחזור נישוף 

 .ספירליות לניקוי יעיל ואחיד של המסנן  דיזות

 איסוף חומר  

 קיימות מספר חלופות לפריקה ואיסוף חומר   JCDבמערכות סינון מדגם 

 מיכלי איסוף קשיחים נשלפים על גלגלים  

 חומר לשקי איסוף גמישים מנועלי אוויר עובר פריקת

 ומזינים חלזוניים עבור שינוע חומר ושימוש חוזר 

 בקרה

בנוסף מותקן מד  ,אשר מכיל כפתורי הפעל וכיבוי ופקודת ניקוי מסננים אוטומטית בקרה כסטנדרט לוח כוללת המערכת 

 לחץ הפרשי עבור קבלת מידע על מצב המסננים  

 .כוללת משנה תדר עבור שליטה על ספיקת האוויר  המערכת



 מסננים



 יתרונות

 עם מערכת בקרה  jcdמערכות 
 המערכת כוללת מפסקי עומס יתר  

משנה תדר עבור שליטה על עוצמת השאיבה והתנעה  
 .רכה של המפוח

 של ניקוי המסננים   אוטמטיתמערכת הפעלה ידנית או 
   חלזוניםאוויר או מזינים  למנועליומערכת הפעלה 

 

:ניקוי מסננים   

עבור ניקוי יעיל  , נישוף מחזוריתהמערכת מצוידת במערכת 

מערכת זו שומרת על מפל לחץ נמוך ועוצמת  , של המסננים

. שאיבה גבוה  

,  נישוף ספירליות כסטנדרט דיזותהמערכת מסופקת עם 

מתוכננות לייצר זרימת אוויר אחידה על כל פני  הדיזות

.קצרהמסנן ולנקותו בצורה יעילה תוך פרק זמן   

ומיםמערכת הנישוף המחזורית מגיע עם מלכודת שמן   

.ושעון לחץ כסטנדרט   

עבור קבלת כמות אוויר גדולה יותר בכל מחזור ניקוי מסנן  

אפקט ונטורי מספק  ,מותקן מעבר ונטורי בראש המערכת

כמות אוויר גדולה יותר מחלל חלקה העליון של מערכת  
  הסינון



 אביזרים נלווים  

 ניתן לשלב עם המערכת מגוון מפוחים צנטריפוגליים 

  8\4בהתאם לספיקה והלחץ הנדרשים הינע ישיר סידור 

   9הינע רצועות סידור 
 ATEX,ומפוחים מוגני פיצוץ וניצוץ תקן

 

  ATEXדלתות הדף בתקן 
 מערכות נישוף מחזוריות מגנות ניצוץ  

 

בולמי זעזועים ומחברים גמישים עבור הנחתת  ,משתיקי קול 
 רעש ורעידות 

מיכלי איסוף קשיחים לשינוע  ,מזינים חלזוניים ,מנועלי אוויר
.פ תהליך היצור "ע,על ידי מלגזה או על גלגלים   

mailto:https://www.airms.co.il/%d7%9e%d7%a4%d7%95%d7%97%d7%99%d7%9d-%d7%aa%d7%a2%d7%a9%d7%99%d7%99%d7%aa%d7%99%d7%99%d7%9d/


 יישומים 

 בין לקוחותינו

  

 JCD,שאיבת אבק מתכת מתהליכי השחזה וליטוש של חלקי מתכת באמצעות מערכת שאיבה וסינון מדגם
  FLOW–CROSSבפרויקט זה חוברה מערכת למנדפים מדגם      
 דגם המערכת שנבחר לפרויקט זה כולל זוג מנועלי אוויר עבור פריקת חומר לשקי איסוף      
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 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 


