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 סכיני אוויר 

 פתרונות הולכה וסינון אוויר

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

 
אוויר אשר נמצא בלחץ חיובי ומכיל סדרה של חורים או חריצים רציפים   פלנוםהינו סכין אוויר 

מהירות הזרימה משפיעה על פני השטח של  . שדרכם יוצא אוויר בלחץ בתבנית זרימה למינרית

 .  החפץ אליו מכוון האוויר

 .זוהי דרך יעילה ומהירה לשנות את פני השטח של מוצר ללא מגע מכני

 

מוציאים  , מייבשים את ציפוי הנוזלים, שולטים על עובי הנוזלים, סכיני אוויר מסירים נוזלים

של   מכניתמקררים משטחי מוצר או מייצרים כוח להחזקה המסייע להדבקה , חלקיקים זרים

 .  חומרים על פני השטח

 

 

הסכינים עומדות במצב נייח בזמן שהמוצר עובר בזרם  , ברוב יישומי הייצור של סכיני אוויר

 .  המוצר נמצא נייח וסכיני האוויר זזים מעל פני המוצר הנייח, בנסיבות אחרות. האוויר

סכיני אוויר הם לרוב השיטה היעילה ביותר להסרה או שליטה על חומרים לא רצויים או זרים על  

 .כל משטח

 .  פ החומר אותו נידרש להסיר"מטר בשנייה  ונקבעות ע 20-200מהירויות הזרימה נעות בין 

 .של המוצר( מסוע או עמדה נייחת)צורה ואופן ההסרה ,סוג הסכין נבחר בהתאם לסוג 

בחלק מהסכינים ניתן לבצע כיוונן סופי של פתח יציאת האוויר וכך למעשה לשלוט באופן מדויק 

 .על מהירות הזרימה 

 

 .סגסוגת אלומיניום או פולימר, 304-316 מ"פלבמבנה הסכינים 

 .  אין בסכינים חלקים נעים הם פריקים קלים לניקוי ואינם דורשים אחזקה
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 דגמים

 סכין אוויר מחורצת  

 או סגסוגת אלומיניום   מ"פלבמבנה 

 מ "מ 10עד -0.3מפתח מתכוונן 

 מ "מ 300-2500אורכים 

 

 פיזור אוויר שטוחות   דיזות

 או סגסוגת אלומיניום   304 מ"פלבמבנה 

 מ "מ 20-60אורכים לכל מקטע 

 רב מפרקיות   דיזותניתן לחבר גם כקצה קו דרך 

 

 פיזור רב מפריקות   דיזת

 להזרמה נקודתית  

 ראש פיזור שטוח או עגול  

  
 

 פתרונות הולכה וסינון אוויר

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

 פיזור נקודתיות להזרמת אוויר נקודתית דיזות

 או סגסוגת אלומיניום   304 מ"פלבמבנה 

 מ "מ 50-2500אורכים 
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 יישומים

 פתרונות הולכה וסינון אוויר

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



5 

 

  

 :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 


