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 Explorer AT\מפוחים צנטריפוגליים סדרת 
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 ATסדרת מפוחי 

 פתרונות הולכה וסינון אוויר

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

 

 

 המפוחים מתוכננים לספיקות אוויר גבוהות כנגד לחצים גבוהים  

 ומיועדים בעיקר להזרמת אוויר דרך סכיני אוויר במערכות יבוש ניגוב וניקוי

   יתרונות

    24/7המפוחים מתוכננים לעבודה רציפה 

 מכלולי המערכת כוללים  
   ABBמנוע של חברת סימנס או 

    NSKמסבים של חברת 

 מותחן אוטומטי לרצועה  

 הפעלה ללא שמן  

 .אמינים ודורשים פעולות אחזקה מועטות, המפוחים שקטים מאד ביחס לספיקות וללחצים

 .או מערכת אוויר דחוס , רגנטיביצריכת אנרגיה נמוכה מאד ביחס למפוח לחץ 

 

 דגמים  
AT-70-AT300-  הינע רצועות 

Explorer 65-350   הינע ישיר משנה תדר מובנה 

 

 

 
 
 

 

 

AT Explorer 
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 AT70-100עקומות 

 פתרונות הולכה וסינון אוויר

M3/h 

M3/h 

M3/h 
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 AT150-200עקומות 

 פתרונות הולכה וסינון אוויר

M3/h 

M3/h 

M3/h 
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 AT-300עקומות 

 פתרונות הולכה וסינון אוויר

M3/h 
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 Explorerסדרת מפוחי 

 פתרונות הולכה וסינון אוויר

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

 

 

 המפוחים מתוכננים לספיקות אוויר גבוהות כנגד לחצים גבוהים  

 ומיועדים בעיקר להזרמת אוויר דרך סכיני אוויר במערכות יבוש ניגוב וניקוי

   יתרונות

    24/7המפוחים מתוכננים לעבודה רציפה 

 מכלולי המערכת כוללים  
 .  ABBמנוע של חברת סימנס או 

 אין איבוד כוח כמו בהינע רצועות   85%נצילות דגם זה  

 ללא שמן ללא רצועות וללא אחזקה  ,הינע ישיר 

 דיוק בספיקות ובלחצים, הגנה על המנוע, עבור התנעה רכהמשנה תדר אינטגראלי  

 טווח עבודה גדול יותר  

 

 דגמים  
Explorer 65-350   הינע ישיר משנה תדר מובנה 

 ש  "מקל 1200-3000ספיקות אוויר 
 mbar 140-380התנגדות 

    KW 22- 5.5הספק 
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 Explorer  מפוחי דגמים מפוחי סדרת 

 פתרונות הולכה וסינון אוויר

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

 משקל תת לחץ על לחץ ספיקה הספק דגם

Explorer-65   3kw  1200m3/h  140mbar 126mbar  50kg  

Explorer-70 4kw   1400m3/h  180mbar  162mbar  50kg 

Explorer-85 5.5kw   1620m3/h  240mbar  216mbar 50kg  

Explorer-100 7.5kw  1800m3/h  300mbar  270mbar 50kg  

Explorer-150 11kw  2400m3/h  300mbar  270mbar  90kg  

Explorer-200 15kw  2600m3/h  320mbar  288mbar   90kg 

Explorer-300 18.5kw  2800m3/h  350mbar  315mbar  90kg  

Explorer-350 22kw  3000m3/h  380mbar  342mbar  90kg  
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 Explorer  מפוחי עקומות ומידות סדרת 

 פתרונות הולכה וסינון אוויר

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

 פתרונות הולכה וסינון אוויר

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

 ,מסנני אבק 

 המסננים מותקנים בפתח היניקה 

 ומונעים כניסת אבק אל מכלולי המפוח

 .וזרימת אבק על המוצרים

 טפלון  ממברנתמדיית הסינון כוללת 

 .אשר מונעת הידבקות על המסנן 

 

 

 מארז אקוסטי 

 המארז מפחית משמעותית את רמת הרעש 

 .ומאפשר להציב את המפוח בתוך חלל המבנה

 [  מושתקים ]המארז כולל פתחי איוורור 

 

 

 

 .גמישות וקשיחות,תעלות יניקה ופליטה 
  fdaאו פולימר מאושר תקן  מ"פלבעשיות 
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 יישומים

 פתרונות הולכה וסינון אוויר

 התקנה   \יצור\תכנון \מערכות אוורור \מערכות סינון \מפוחים           
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 :מוצרים נוספים

 פתרונות הולכה וסינון אוויר

 זרועות יניקה מפרקיות  
 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%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%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/
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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 


