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עשן ריתוךלנדפימערכת שאיבה וסינון 
ICAP 2.0דגם 
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ICAP 2.0

המערכת מותקנת על קיר המבנה  , נייחת לשאיבה וסינון של נדפי עשן ריתוךמערכת
.  ובאמצעות זרוע יניקה מפרקית מתבצעת שאיבה נקודתית של נדפי עשן ריתוך

.הרתךשלהנשימהמרחבעלמוחלטתמספקת הגנההלכידהמהירות
והאוויר  ] סינון אבסולוטי [99.97%המזהם זורם אל מערך מסננים ביעילות של 

.המסונן חוזר חזרה אל חלל המבנה
מאדשקטהוהיארעשהפחתאמצעיעםמגיעההמערכת

צורךללארבזמןלאורךכבדעשןבעומסעבודהומאפשרמאדגדולהסינוןשטח
מסנניםבהחלפת

פתרונות הולכה וסינון אוויר

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

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

פתרונות הולכה וסינון אוויר

איטליה  AERSERVICEיצרן 
ICAP 2.0דגם

g3לוכד גיצים מדגם מש אלומיניום קדם מסנן 
g4מסנן פוליאסטר מסנן מכני  
ר "מ14שטח סינון  HEPA h12דגם אבסלוטימסנן מסנן סופי  

99.5%כושר סינון 
EN-1822-תקן סינון

מפוח היניקה שמשולב במערכת מתוכנן לעבודה בנצילות גבוהה  מפוח יניקה
לטובת,מאדהמפוח עוצמתי ומספק ספיקת אוויר גבוהה ,מאד 

עמידה בתקני רעש המפוח מוצב בתא אשר כולל מסנן סופי  
.שמשמש לבידוד רעשים ופיזור אוויר במהירות נמוכה 

חד פאזי או תלת פאזי  - 220V , 1.1KWנתוני מפוח
ש"מקל1480ספיקת אוויר  

מטר בשנייה  20מהירות לכידת אוויר  
משולבת במערכת הסינון  מפרט זרוע יניקה ש

ARMOTECHדגם
מ  "מ2000-6000אורך במצב פרוש

מ "מ125-160קוטר
מערכת מתקדמת הכוללת בוכנות פניאומאטיות אשר מייצבות את ייצוב  מערכת

הזרוע בנקודת העבודה 
תצורה זו מאפשר הפחתת רעש ומפל  ,חיצונית לזרימת האוויר מיקום מערכת ייצוב

לחץ  
צורתו משפרת את לכידת המזהמים  , כולל ידית הזזה ומגופהראש יניקה 

במרחב   

במערכת המפרקים של הזרוע משולבת מערכת הייצוב המתקדמת  תנועה ויתרונות 
כאמור היא כוללת בוכנות פניאומאטיות אשר  , ביותר בעולם 

.מייצבות את הזרוע בצורה מהירה ומדויקת בנקודת העבודה 
הזרוע מתוכננת לעבדה רבת שנים עם עומס גבוה של אבק ועשן   
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מפרט טכני

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

פתרונות הולכה וסינון אוויר

כוללות בוכנות פניאומאטיות  AMSכל הזרועות היניקה של חברת 
ולא קפיצים זו הטכנולוגיה המתקדמת הנוחה והאמינה ביותר

אין צורך לחזק ברגים אין חשש לתזוזת זרוע מנקודת העבודה  
קל מאד להזיז את הזרוע ואמיניות המערכת היא הגבוה ביותר  

הבוכנות במערכת תוצרת גרמניה כסטנדרט   

,  גזים, ריתוךנדפיהרכב המסננים של המערכת מתוכנן לסינון יעיל של 
.ואבק

כושר הסינון מאפשר החזרת האוויר המסונן חזרה אל חלל החדר ללא 
.  של נשימת חלקיקים מזיקים,חשש 

.שטח סינון גדול מאד לטובת תדירות אחזקה נמוכה מאד
DIN EN ISO 21904-2 2020לתקןבהתאםבדיקות

ראש יניקה במבנה אווירודינמי חכם  
מתוכנן לייצר לכידה יעילה ושקטה של עשן  

ממרחב העבודה
ראש היניקה כולל ידית הזזה ומגופה כסטנדרט    
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:מוצרים נוספים
פתרונות הולכה וסינון אוויר

מנדפי סדקזרועות יניקה מפרקיות  

זרועות יניקה מפרקיות  

שולחנות שאיבה

מערכות סינון ניידות  

מערכות קומפקטיות לסינון אבק ועשן  

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%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%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%9e%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%aa-%d7%a1%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9f-%d7%90%d7%95%d7%95%d7%99%d7%a8-%d7%a2%d7%9d-%d7%9e%d7%a4%d7%95%d7%97-%d7%90%d7%99%d7%a0%d7%98%d7%92%d7%a8%d7%9c%d7%99-%d7%93%d7%92%d7%9d-t/
https://www.airms.co.il/%d7%9e%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%aa-%d7%a1%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9f-%d7%90%d7%95%d7%95%d7%99%d7%a8-%d7%a2%d7%9d-%d7%9e%d7%a4%d7%95%d7%97-%d7%90%d7%99%d7%a0%d7%98%d7%92%d7%a8%d7%9c%d7%99-%d7%93%d7%92%d7%9d-t/


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
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