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 DX-LABמערכות סינון למעבדות סדרת 
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  LAB -DXמערכות סינון מדגם 

   LAB -DXמערכות סינון מדגם 

נתז   Aerosol]]המערכות מיועדות לשאיבה וסינון של מגוון רחב של מזהמים סינון חלקיק אירוסול 

 .טרם התפזרותם בחלל המעבדה, עשן וממסים, טיפתי

 .  שלבי סינון מבטיח סביבת עבודה בטוחה ונקייה 4מערך של 

 HEPAמיקרון מתקבל על ידי מסנן  0.3לחלקיקים בגודל  99.95%כושר סינון סופי ביעילות של 

 .בקרה עם צג דיגיטלי' מעתפעול המערכת פשוט וקל ומתבצע על ידי 

 [.  [ DB 50רמת הרעש של המערכת נמוכה מאד 

 

 אמצעי שאיבה

 FLEXהמערכת מחוברת אל זרוע יניקה רב מפרקית מדגם 

מבנה אשר מאפשר הצבת ראש  , זרוע זו מאופיינת בגמישותה וביכולת תנועה קלילה ומדויקת
 .  בקלות רבה, היניקה בנקודת העבודה האופטימאלית

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 פתרונות הולכה וסינון אוויר

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

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

 פתרונות הולכה וסינון אוויר

 ,מבנה הראש משתנה בהתאם למזהם ,יניקה הראש ראש 1

 .ראש רחב לשאיבה ממרחב גדול יותר ובמהירות לכידה נמוכה 

 .וראש נקודתי צר עבור שאיבה נקודתית במהירות לכידה גבוה 

מאפשרת תנועה קלילה והצבה בנקודת   flexזרועת יניקה רב מפרקית מדגם  5

 הזרוע משמשת לשאיבה נקודתית של המזהם  ,העבודה משם

   דיגטליכולל צג  פאנל פיקוד 2

 Class EN 779-G4מסנן פוליאסטר  6

 המפוח מותקן בתא אקוסטי  , מפוח יניקה 4

7 high-efficiency particulate air (HEPA]H13-H14    

  מיקרון 0.3לחלקיקים בגודל  99.97%כושר סינון 

 גלגלים הם מנגנון נעילה  8
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DX-1002/1001  

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

 פתרונות הולכה וסינון אוויר

DX-LAB-1001 DX-LAB-1002 

 Class EN 779-G4מסנן פוליאסטר  קדם מסנן  

 Class EN 779-F8מסנן פוליאסטר  מסנן משני

 F19 CAפחם פעיל  ספיחה

    high-efficiency particulate air (HEPA]H13-H14   אבסולטימסנן 

  מיקרון 0.3לחלקיקים בגודל  99.97%כושר סינון 

 ש"מקל 235 ספיקה

 50dB רעש   רמת

שלט רחוק +פאנל פיקוד דיגיטלי  שליטה ובקרה    

 x 250 x 410 425 מידות
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Dx-PRO  

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

 פתרונות הולכה וסינון אוויר

 Class EN 779-G4מסנן פוליאסטר  קדם מסנן  

 Class EN 779-F8מסנן פוליאסטר  מסנן משני

 F19 CAפחם פעיל  ספיחה

    high-efficiency particulate air (HEPA]H13-H14   אבסולטימסנן 

  מיקרון 0.3לחלקיקים בגודל  99.97%כושר סינון 

 ש"מקל 300 ספיקה

 50dB רעש   רמת

שלט רחוק +פאנל פיקוד דיגיטלי  שליטה ובקרה    

 x 250 x 410 425 מידות
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 יתרונות  

 פתרונות הולכה וסינון אוויר

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

 מגוון ראשי יניקה וזרועות בהתאם לדרישות המעבדה 

  

 

 

  

 

 

 

 

בקרה עם  ' מעתפעול המערכת פשוט ומתבצע על ידי 

 .צג דיגיטלי

 :לוח הבקרה כולל

 .פוטנציומטר עבור קביעת ספיקת האוויר

מד לחץ הפרשי אשר מתריע כאשר מסנני המערכת  

 .סתומים 

 ניתן לשלוט על הפונקציות גם באמצעות שלט  

 .אשר ניתן יחד עם המערכת

 

  

 

  

 

 שלבים  4 -מערכת סינון ב

מיקרון   0.3לחלקיקים בגודל  99.97%יעילות של 

 מבטיחים סביבת עבודה בטוחה ונקייה
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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 


