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אוויר וסינון הולכה פתרונות  

 שולחן ליטוש והשחזה  
  downdraft דגם  

לכידת אבק מרחף ועשן מתהליכי ליטוש והשחזה של מוצרי    עיקריים    שימושים
 '  וכוחומרים מרוכבים פלסטיק שיש  מתכת

כל חלקי השולחן חתוכים בלייזר ומיוצרים מפלדה פחמנית   מבנה כללי 
 לשולחן חיזוקים באזורי הצבת המוצרים ,מ "מ 2-4בעובי 

 השולחן מצויד בחופה הכוללת תאורה פלורוסנטית   נוחות עבודה  
 דפנות החופה נפתחות עבור הכנסת חלקים גדולים  

, ניתן להתקין על השולחן בסיסים להצבת מכונות ליטוש
' וכותוכניות עבודה ,מלחצים   

עשוי מעץ ברזל או   30%לשולחן משטח עבודה מחורר פתוח  אוויר   משטר זרימת
 ,גומי עבור שאיבת חלקיקים כבדים  למטה 

 עבור לכידת חלקיקים מרחפים קיימים סדקים בדופן האחורית  
תצורה זו מאפשרת לכידה יעילה מאד של חלקיקי אבק עבור 

 ליטוש קנטים מצוידת הדופן הקדמית בסדקי יניקה  

דופן זו מייצרת הפרדה ,  השולחן מצויד בדופן אחורית  כפולה סינון ראשוני  
ומונעת מגע ישיר של האבק עם המסנן הסופי  אנרציונית

ומוליכה את האבק אל אזור תא ההרגעה שם מרבית האבק 
 שוקע במגירות איסוף  

מדיית הסינון עשויה  '  קרטריגבשולחן משולבים  מסנני  סינון סופי  
 פוליאסטר  

 מיקרון 1לחלקיקים בגודל עד  99%כושר הסינון עומד על 
 נתון זה מאפשר החזרת האוויר המסונן חזרה לחדר

השולחן מצויד במגירות איסוף ובהם שקיות איסוף עבור פינוי   איסוף אבק
 נקי ובטוח  

 
 
 
 
 
 

 אחזקה  

השולחן מצויד במד לחץ הפרשי שמספק מידע מדויק על מצב  
 המסנן  

 קיימות מספר חלופות לניקוי מסנן  
הניקוי  ,ניקוי המסנן באמצעות אקדח לחץ אוויר :חלופה א 

 מתבצע מדלת גישה עליונה על ידי אקדח לחץ אוויר  
 האבק ישקע אל מגירות האיסוף  ,ללא הוצאת המסנן  

כאשר מסת האבק גדולה ניתן לשלב בשולחן מערכת :חלופה ב
נישוף לניקוי אוטומטי של המסנן באמצעות לחץ אוויר  

 המערכת תפעל בלחיצת כפתור 
יכולת ההפרדה הראשונית ושטח הסינון מאפשרים תדירות *

 שירות נמוכה מאד 



אוויר וסינון הולכה פתרונות  

 יתרונות השולחן  

 דפנות נפתחות עבור הכנסת מוצרים גדולים. 
 

 
 
 
 
 

פ סוג המוצר   "משטחי עבודה שונים ע
 גומי  ,ברזל ,עץ 

  מד לחץ הפרשי מובנה 
 

 
 
 
 
   דלתות שירות עם מנגנון נעילה מהיר

עבור שליפה מהירה ונקייה של המסנן  
 או ניקוי המסנן באמצעות לחץ אוויר  

 
 
 
 
 
  דופן קדמית כוללת סדקי יניקה עבור לכידת אבק

 יעילה מתהליך ליטוש קנטים 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  מגוון שיטות לניקוי מסנני השולחן 
בינוני -בעת עבודה עם ריכוז אבק נמוך:חלופה א 

 ניקוי מהיר ויעיל באמצעות אקדח לחץ אוויר   
 

 
 
 
 
 
בעת עבודה עם ריכוז אבק גבוהה              : חלופה ב  

 ניקוי אוטומטי באמצעות מערכת נישוף    
 

 
 
 
 
 
 



אוויר וסינון הולכה פתרונות  

 הפתרון היעיל והכלכלי ביותר 

 
 
 
 
 
 


