
          office@vent.co.il  | www.vent.co.il  |  04-8411749 .המפעל: יוסף לוי 18, ת.ד. 10400, מפרץ חיפה 2611301 | טל. 04-8411110 | פקס

1

SB שולחנות יניקה דגם
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לקוח / מתכנן נכבד,

אבק  שואבי  איוורור,  מערכות  מפוחים,  וייצור  בתכנון  שנה   60 מזה  עוסקת  והנדסה  איוורור  חברת 

תעשייתיים, מערכות שאיבת אבק מרכזיות ומתקנים למניעת זיהום אויר.

חדישות  ושיטות  מוצרים  בפיתוח  המיושמים  לאומיים  בין  ידע  הסכמי  עם  שנצבר  רב  הנדסי  ניסיון 

ומתוחכמות מאפשרים מתן יעוץ מיומן ובטוח ללקוחותינו הרבים למציאת פתרונות מוצלחים ואמינים 

לכל בעיות האיוורור, טיפול במפגעי אבק, גזים, ומזהמים רעילים בתעשייה, במחקר ובמוסדות שונים.

הציוד והשירותים המופיעים כאן ובהרחבה באתר החברה www.vent.co.il מיוצרים ומורכבים במפעל 

איוורור והנדסה בליווי מכני ותהליכי מלא של מהנדסי החברה תוך שמירה על תהליכי בקרת איכות 

קפדניים תחת תקן ISO9001 ומתן אחריות ושירות מלאים.

במידה ודרושים לכם פרטים נוספים או אם ברצונכם לדון בפתרון בעיות ייחודיות, נא התקשרו איתנו 

טלפונית, מייל או פקס ללא כל התחייבות מצדכם.

נשמח לעמוד לרשותכם בכל עת,

צוות איוורור והנדסה חיפה בע"מ
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שולחן סינון דגם SB משמש לעבודות ליטוש, השחזה, שקילה, אריזה, עיבוד חומרים מורכבים ושאיבת אבק 

וחלקיקים כל זאת ללא הפרעה לתהליך הייצור. השולחן מותאם לעבודה בישיבה או בעמידה ומאפשר נוחות 

עבודה מירבית לעובד. מאומצת ורציפה בתעשיות המתכת, חומרי הגלם המינרליים, הכימיות, התרופות, עיבוד 

העץ ומכוני התערובת.

כל חלקי השולחן חתוכים בחיתוך לייזר, גוף המסנן מרותך ריתוך מלא ובנוי מפחי פלדה בעוביים 3-5 מ"מ 

המקנים חוזק מכני ומבנה EXTRA HEAVY DUTY ועמידות תהליכית לאורך זמן. 

.SB2000, SB1500, SB1000 : דגמים

עומק שולחן: 600 מ"מ

שטח סינון: 20, 30, 40 מ"ר

מידות רוחב : 1000, 1500, 2000 מ"מ.

ספיקות : 2500, 3750, 5000 מקל"ש.

שימושים ותכונות

יעילות סינון גבוהה ועמידה בעומסי אבק גבוהים.• 

לכידת המזהמים במקור לפני שהם מתפזרים באולם הייצור.• 

שמירה על בטיחות ובריאות העובד בזמן עבודתו.• 

עבודה רציפה אמינה ובטוחה.• 

 •.EXTRA HEAVY DUTY מבנה תעשייתי

מבנה המתקן מאפשר תפעול ותחזוקת נוחים ופשוטים.• 

חסכון כספי משמעותי בחלקי חילוף. • 

חומרי סינון ניתנים לרחיצה במים.• 

יתרונות למשתמש
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חריצי יניקת אוויר

רח' יוסף לוי 18, ת.ד. 10400, מפרץ חיפה
o f f i ce@vent . co. i l
w w w . v e n t . c o . i l  04-8411110

האוויר נשאב דרך חריצי יניקה בחזית השולחן וכן בחריצים על פני סבכת העבודה, האבק שנשאב 

מסונן ונאסף במגירת איסוף בתחתית השולחן. יניקת האויר מתבצעת בעזרת מפוח צנטריפוגלי 

תעשייתי המותקן מחוץ לשולחן וכולל משתיקי קול.

עקרון הפעולה
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שיטת ROTARY-JET (ממטרה) היינה שיטת הניקוי היעילה בעולם. הממטרה מאפשרת פיזור אויר מושלם • 

לכל אורך המסנן, לחץ ניקוי אחיד המאפשר לכל קפל במסנן להתנקות בנפרד ובצורה מושלמת. 

השימוש בממטרה מאריך משמעותית את חיי המסנן, מוריד בצורה ניכרת את רמת הרעש ומאפשר 

חיסכון משמעותי (עד 70%) בצריכת אויר דחוס ביחס לשיטות ניקוי אחרות.

שיטת PULSE-JET עם דיזת GO-CO לניקוי יעיל ואחיד לכל אורך המסנן תוך כדי פעולת הסינון. שיטה • 

זאת מונעת אזורים שאינם מתנקים במסננים הנוצרים בשימוש בניקוי מסוג PULSE-JET רגיל.  

פעולת הניקוי המחזורית מתבצעת תוך כדי ומבלי להפריע לתהליך היניקה והסינון ומטרתה היא לשמור 

על מפל לחץ קבוע במערכת הסינון ומניעת שינויים בספיקת האוויר של מערכת היניק

''GO-CO" חצוצרות נישוף                                 "ROTARY JET" ממטרה סיבובית  

קיימות שתי שיטות ניקוי :

שיטת ניקוי המסננים
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 השוואת שיטות ניקוי מסננים
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בדי סינון

צילום פני הבד
בהגדלה פי 500

תכונות ושימושים
   דירוג בטיחותי
" BIA" גרמיניה

יעילות סינון
DIN-24184

סוג הבד

עמיד ביותר, ניתן 
לשטיפה, מתאים 

לחומרים מסרטנים.
c 99.97% פוליאסטר כבוש, 

עבה וחזק ביותר.

יעיל לאבק דק ותת 
מיקרוני, לנדפים ועשן 

לחומרים מסוכנים. ניקוי 
מעולה.

c(+) 99.9999%
פוליאסטר כבוש, 

עם ציפוי ממברנה 
P.T.E.E.-טפלונית

מונע בניית מטען סטטי, 
יעיל לאבק מיקרוני, 

לנדפים, לחומרים 
מסוכנים וחומרים עם 

סכנת נפיצות

c 99.97% אנטי-סטטי עבה 
וחזק ביותר
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SB-1500

SB-2000

SB-1000

DA

DAמפוח דרוש כ"סמס מסננים
ספיקה
m3/h

דגם

300
10002'2500SB-1000
150035.53750SB-1500

400200047.55000SB-2000

שרטוט כללי

שולחן ליטוש
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מתקנים בתעשיה
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ממגוון מוצרי החברה

VORTEX

SCRUBBER

מפוחים

תאי עבודה

Vacuum cleaning

זרועות יניקה

פילטרים

מחמצנים קטליטיים

WWW.VENT.CO.IL :טכנולוגיות נוספות תוכלו לראות באתר

מערכות לספיגת גזים ואדים כימיים

מערכות לשאיבה וסינון של חלקיקים 
נפיצים ודליקים

מפוחים תעשייתיים מפלדה, פלב"מ 
ופלסטיק

זרועות ליניקות עשן ריתוך והלחמותמערכות יניקה ייעודיות לעבודה בטוחה

מערכות שאיבת אבק מרכזיות לניקיון

לקריאה נרחבת 
לחץ על התמונה

מחמצנים קטליטיים לשריפת סולבנטים 
וגזים אורגניים

מערכות סינון אבק וחלקיקים

http://goo.gl/kVkiQU
http://goo.gl/iy4obc
http://goo.gl/EGHCYl
http://goo.gl/TLRphm
http://goo.gl/o3R1e6
http://goo.gl/Au9crs
http://goo.gl/g01VnQ
http://goo.gl/v7yGL3
http://www.vent.co.il



