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ר י ו א ב ל  ו פ י ט ל ת  ו כ ר ע מ

פנאומטיקה מערכות לטיפול באירקטלוג מוצרים פנאומטיקה1 מערכות לטיפול באירקטלוג מוצרים

ם י נ ו מ י ס  - ר  י ו א ב ל  ו פ י ט ל ת  ד י ח י

ווסת בסעפת - הזנה משותפת

שסתום פורק מים

מד לחץ עם מפסק

חיבור T ליח’

מיכל לחץ

ווסת + מסנן אוטומטי

מסנן עדין 0.3 אוטומטי

ווסת בסעפת - הזנה נפרדת

מצנן

משתיק קול

חיבור צלב ליח’

יחידת שירות

מסנן

מסנן עדין 0.01 מיקרון

ווסת אל-חוזר

ברז מודולרי - ליח’ שרות

מד לחץ

משתיק עם אוסף שמן

אל-חוזר מודולרי

יחידת שירות אוטומטית

מסנן אוטומטי

מסנן עדין 0.01 אוטומטי

משמנת

מייבש מיברנה

פרסוסוויץ

מגבר לחץ

לחץ הזנה

ווסת + מסנן

מסנן עדין 0.3 מיקרון

ווסת 

התנעה רכה
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ר י ו א ב ל  ו פ י ט ל ת  ו כ ר ע מ

פנאומטיקה מערכות לטיפול באירקטלוג מוצרים

ספיקההברגהדגם
 )L/min( )1(

הספק 
חשמלי 

)w(
גז קרור

לחץ 
עבודה 
)bar(

טמפ' כניסת 
האויר
)Cº(

נקודת 
טל 
)DP(

IDFA3ERc 3/8”200180

R 134a

1.5~105º~50º

3ºC

IDFA4ERc 1/2"400180

IDFA6E

Rc 3/4"

600180

IDFA8E1,083208

IDFA11E1,333385

IDFA15ERc 1"2,000470

IDFA22ER 1"3,033760

R407c

IDFA37ER 1-1/2"4,550760

IDFA55E

R 2"

6,5001,130

IDFA75E11,0001,700

IDFA100F14,3002,500סטנדרטי 

1.5~10
 מיוחד

1.5~16
5º~60º

IDFA125FR 2-1/2"18,3002,700

IDFA150F'פלנג
DIN 80

22,3002,700

הברגהדגם
ספיקת אויר

בכניסה
)L/min( )1(

ספיקת אויר
ביציאה
)L/min(

ספיקת אויר
לייבוש
)L/min(

לחץ 
עבודה 
)bar(

נקודת טל 
)DP(

מתח 
הפעלה

ID2001/4”1008020
3~10-30ºC

ומטה
)בלחץ 

אטמוספרי(

100~220
VAC (30W)

ID3001/2”19215537

ID4001/2”41533085
3~9

ID6003/4”975780195

 IDFAE | מייבש אויר
Refrigerated Air Dryer

SMC תוצרת חברת

 ID | מייבש אויר כימי
Heatless Air Dryer

• מייבש את האויר המגיע מהמצנן ודואג לעיבוי 
   המים באויר לנקודת טל הרצויה

• הכולל חומר כימי לספיחת המים מהאויר

7-bar 1( לחץ עבודה(

  250C 1( • הספיקות הנ''ל נכונות לטמפ' סביבה(
 350C טמפ' כניסה •      

 30C 7 ונק' הטלbar לחץ עבודה •      
      • מתח הפעלה חד-פאזי 230V, למעט דגמים 100/125/150 שהינם תלת-פאזי

הברגהדגם
ספיקת אויר )L/min( ביציאה / כניסה

כשנקודת טל היא )1( :
לחץ עבודה 

)bar(
-20ºC-40ºC-60ºC

IDG11/4"12.5/10--

3~8.5

IDG3
1/8"•1/4"

31/25--

IDG562/50--

IDG10

1/4"•3/8"

125/100--

IDG20250/200--

IDG30360/30093/75-

3~10

IDG50586/500135/110-

IDG603/8"•1/2"725/600224/17075/50

IDG75
1/2"

900/750308/240140/100

IDG1001,190/1,000400/300230/150

 IDG | מייבש אויר מסוג ממברנה
Membrane Air Dryer

IDG   :  -200C
IDGL  :  -400C
IDGS  :  -600C

 7-bar 1( ניתוני הספיקות ונקודות הטל נכונים כשלחץ העבודה הוא(
250C וטמפ' הכניסה והסביבה    

• מייבש את האויר הדחוס לרמות גבוהות במיוחד
   )נקודות טל 200C, -400C, -600C-(במחיר

   איבוד ספיקות אויר )ההפרש בין ספיקת האויר 
   בכניסה לזו שביציאה(

SMC תוצרת חברת

SMC תוצרת חברת

http://www.smcworld.com/products/en/get.do?type=GUIDE&id=IDFA_E-F-E
http://www.smcworld.com/products/en/get.do?type=GUIDE&id=ID-E
http://www.smcworld.com/products/en/get.do?type=GUIDE&id=IDG-E
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דגם
מורכב מ :

ספיקההברגה
)L/min( )1( 

תחום ויסות
)bar( )2( 

משמנתווסתמסנן

AC10-AAF10-AAR10-AAL10-AM5750.5~7

AC20-BAF20-AAR20-BAL20-A1/8"•1/4"300

0.5~8.5

AC25-BAF30-AAR25-BAL30-A1/4"•3/8"700

AC30-BAF30-AAR30-BAL30-A1/4"•3/8"1,500

AC40-BAF40-AAR40-BAL40-A1/4"•3/8"•1/2"2,000

AC40-06-BAF40-06-AAR40-06-BAL40-06-A3/4"1,900

AC50-BAF50-AAR50-BAL50-A3/4"•1"2,500

AC55-BAF60-AAR50-BAL60-A1"3,000

AC60-BAF60-AAR60-BAL60-A1"4,000

דגם
מורכב מ :

ספיקההברגה
)L/min( )1(  

תחום ויסות
)bar( )2(  

משמנתמסנן + ווסת

AC10A-AAW10-AAL10-AM5750.5~7

AC20A-BAW20-BAL20-A1/8"•1/4"300

0.5~8.5

AC30A-BAW30-BAL30-A1/4"•3/8"1,500

AC40A-BAW40-BAL40-A1/4"•3/8"•1/2"2,000

AC40A-06-BAW40-06-BAL40-06-A3/4"1,900

AC50A-BAW60-BAL50-A3/4"•1"2,500

AC60A-BAW60-BAL60-A1"4,000

SMC תוצרת חברת  AC10-A, AC20~60-B | יחידת שרות מודולרית
Modular FRL Unit

1-bar 6 ונפילת לחץ-bar 7 - לחץ יציאה-bar 1( נתוני הספיקה הינם בלחץ כניסה(
 10-bar 2(  • לחץ עבודה מקסימלי(

    • קרב סינון 5μm (אפשרות ל-2.10.20.40.70.100( 
      • אפשרות לניקוז מים אוטומטי 

1-bar 6 ונפילת לחץ-bar 7 - לחץ יציאה-bar 1( נתוני הספיקה הינם בלחץ כניסה(
 10-bar 2(  • לחץ עבודה מקסימלי(

    • קרב סינון 5μm (אפשרות ל-2.10.20.40.70.100( 
      • אפשרות לניקוז מים אוטומטי 

 AC10A-A, AC20~60A-B | יחידת שרות מודולרית
Modular FRL Unit

 MACT | יחידת שרות
FRL Unit

דגם
מורכב מ :

ספיקההברגה
)L/min( )2( 

תחום ויסות
)bar( )3( 

משמנתווסתמסנן

MACT300MAF300MAR301MAL3001/4"•3/8"1,000~1,200

0.5~8.5

MACT300LMAF300LMAR301MAL300L1/4"•3/8"1,000~1,200

MACT302MAF302MAR302MAL3021/4"•3/8"•1/2"1,000~1,200

MACT400MAF400MAR400MAL4001/4"•3/8"•1/2"2,000~3,500

MACT401 )1(MAF401MAR401MAL4011/4"•3/8"•1/2"2,000

MACT402MAF402MAR402MAL4023/8"•1/2"•3/4"2,000

MACT403MAF403MAR403MAL4031/4"•3/8"•1/2"2,000

 15-bar 1( ניתן לקבל את היחידה ללחץ עבודה עד(
1-bar 6 ונפילת לחץ-bar 7 - לחץ יציאה-bar 2( נתוני הספיקה הינם בלחץ כניסה(

 10-bar 3(  • לחץ עבודה מקסימלי(
    • קרב סינון 40μm (אפשרות ל-5( 

      • אפשרות לניקוז מים אוטומטי 

SMC תוצרת חברת

MINDMAN תוצרת חברת

https://www.smcworld.com/products/en/get.do?type=GUIDE&id=AC-A-E
https://www.smcworld.com/products/en/frl/s.do?ca_id=499
http://www.mindman.com.tw/FRL.Unit.html
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פנאומטיקה מערכות לטיפול באירקטלוג מוצרים

MACP | יחידת שרות
FRL Unit

דגם
מורכב מ :

ספיקההברגה
)L/min( )2(   

תחום ויסות
)bar( )3( 

משמנתמסנן + ווסת

MACP200MAFR200MAL2001/8"•1/4"200 • 300

0.5~8.5

MACP300MAFR300MAL3001/4"•3/8"1,000~1,200

MACP300LMAFR300LMAL300L1/4"•3/8"1,000~1,200

MACP302MAFR302MAL3021/4"•3/8"•1/2"1,000~1,200

MACP400MAFR400MAL4001/4"•3/8"•1/2"2,000~3,500

MACP401 )1(MAFR401MAL4011/4"•3/8"•1/2"2,000

MACP402MAFR402MAL4023/8"•1/2"•3/4"2,000

MACP403MAFR403MAL4031/4"•3/8"•1/2"2,000

ספיקההברגהדגם
 )L/min( )2(    

לחץ עבודה
)bar( 

דרגת סינון
)μm(

MAF2001/8"•1/4"

0.5~10

סטנדרט:
 40

אפשרות ל:
5

MAF3001/4"•3/8"1,500•1,800

MAF300L1/4"•3/8"1,500•1,800

MAF3021/4"•3/8"•1/2"1,500~1,800

MAF4001/4"•3/8"•1/2"1,500~2,200

MAF401 )1(1/4"•3/8"•1/2"2,100~2,800

MAF4021/4"•3/8"•1/2"

MAF4031/4"•3/8"•1/2"2,100~2,800

MAF9001-1/2"20,000
0.5~17.550

MAF9012"63,000

MACP200 MACP300 15-bar 1( ניתן לקבל את היחידה ללחץ עבודה עד(
1-bar 6 ונפילת לחץ-bar 7 - לחץ יציאה-bar 2( נתוני הספיקה הינם בלחץ כניסה(

 10-bar 3(  • לחץ עבודה מקסימלי(
    • קרב סינון 40μm (אפשרות ל-5( 

      • אפשרות לניקוז מים אוטומטי 

 15-bar 1( ניתן לקבל את המסנן ללחץ עבודה עד(
1-bar 7 - נפילת לחץ-bar 2( • נתוני הספיקה הינם בלחץ כניסה(

      • אפשרות לניקוז מים אוטומטי 

 0.33-bar 7 - נפילת לחץ-bar 1( נתוני הספיקה הינם בלחץ כניסה(

MAF | מסנן אויר
Filter

 ZFC | מסנן אויר בקו
In-Line Air Filter

MAF200 MAF900

ספיקהצנרתדגם
           )L/min( )1(    

לחץ עבודה
)bar( 

דרגת סינון
)μm(

ZFC1
2mm15

-1~10

סטנדרט:
 5

אפשרות ל:
10

3.2mm•1/8"45

ZFC3
3.2mm•1/8"50

4mm•5/32"80

ZFC5
4mm•5/32"100

6mm•1/4"200

ZFC7

6mm•1/4"250

8mm•5/16"450

10mm•3/8"550

12mm650

MINDMAN תוצרת חברת

SMC תוצרת חברת

MINDMAN תוצרת חברת

http://www.mindman.com.tw/FRL.Unit.html
http://www.mindman.com.tw/Filter.html
https://www.smcworld.com/products/en/get.do?type=GUIDE&id=ZFC-1-E
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 AF-A | מסנן אויר מודולרי
Air Filter

 AFF | מסנן אויר ראשי בקו
Main Line Filter

)1( • מסנני  AF800 / 900 אינם מודולרים 
      •  אפשרות לניקוז מים אוטומטי 

 20-bar ללחץ עבודה עד - x425 •      
-,7-bar 2( נתוני הספיקה הינם בלחץ כניסה(

 o(AF800 / 900-0.2  ל-bar)  0.5 bar נפילת לחץ     

 7-bar 1( • נתוני הספיקה הינם בלחץ כניסה(
    ••ניתן לקבלו עם סמן להחלפת קרב סינון, מד לחץ דפרנציאלי וניקוז מים אוטומטי

ספיקההברגהדגם
   )L/min( )2( 

נפח כוסית
)cm3(

לחץ עבודה
)bar( 

דרגת סינון
)μm(

AF10-AM51502.5

0.5~10

סטנדרט:
 5

אפשרות ל:
2•10•20 

40•70•100

AF20-A1/8"•1/4"1,2008

AF30-A1/4"•3/8"2,50025

AF40-A1/4"•3/8"•1/2"4,50045

AF40-06-A3/4"5,00045

AF50-A3/4"•1"8,00045

AF60-A1"9,00045

AF800 )1(1-1/4"•1-1/2"11,50045

AF900 )1(2"18,50045

ספיקההברגהדגם
   )L/min( )1( 

כושר הפרדת 
נוזלים

לחץ עבודה
)bar( 

דרגת סינון
)μm(

AFF2C1/8"•1/4"300

            למים :

99% ויותר

  לשמן : 
5 mg/m3

0.5~10

אופציה ל- 16
3

AFF4C1/4"•3/8"750

AFF8C3/8"•1/2"1,500

AFF11C1/2"•3/42,200

AFF22C3/4"•1"3,700

AFF37B1"•1-1/2"6,000

AFF75A2" '12,000פלנג

AFF75B1-1/2"•2"12,400

AFF125A3" '23,700פלנג

AFF150A4" '30,000פלנג

AFF220A4" '45,000פלנג

 AFM-A | מסנן אויר עדין מודולרי
Mist Separator

x0.3~0.4 bar 7 - נפילת לחץ-bar 1( • נתוני הספיקה הינם בלחץ כניסה(
      •  אפשרות לניקוז מים אוטומטי 

ספיקההברגהדגם
   )L/min( )1( 

נפח כוסית
)cm3(

לחץ עבודה
)bar( 

דרגת סינון
)μm(

AFM20-A1/8"•1/4"2008

0.5~100.3
AFM30-A1/4"•3/8"45024

AFM40-A1/4"•3/8"•1/2"1,10045

AFM40-06-A3/4"1,10045

SMC תוצרת חברת

SMC תוצרת חברת

SMC תוצרת חברת

http://www.smcworld.com/products/en/get.do?type=GUIDE&id=AF-A-E
http://www.smcworld.com/products/en/get.do?type=GUIDE&id=AFF-E
http://www.smcworld.com/products/en/get.do?type=GUIDE&id=AFM-A-E
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 AM | מסנן אויר עדין
Mist Separator

 AFD-A | מסנן אויר עדין מאוד מודולרי
Micro Mist Separator

 7-bar 1(  • נתוני הספיקה הינם בלחץ כניסה(
     ••ניתן לקבלו עם סמן להחלפת קרב סינון, מד לחץ דפרנציאלי וניקוז מים אוטומטי

ספיקההברגהדגם
   )L/min( )1( 

כושר הפרדת 
נוזלים

לחץ עבודה
)bar( 

דרגת סינון
)μm(

AM150C1/8"•1/4"300

            מקסימום שמן :
1mg/m3 

)0.8ppm)

0.5~100.3

AM250C1/4"•3/8"750

AM350C3/8"•1/2"1,500

AM450C1/2"•3/42,200

AM550C3/4"•1"3,700

AM6501"•1-1/2"6,000

AM8501-1/2"•2"12,000

x0.3~0.4 bar 7 - נפילת לחץ-bar 1( • נתוני הספיקה הינם בלחץ כניסה(
      •  אפשרות לניקוז מים אוטומטי 

ספיקההברגהדגם
   )L/min( )1( 

נפח כוסית
)cm3(

לחץ עבודה
)bar( 

דרגת סינון
)μm(

AFD20-A1/8"•1/4"1208

0.5~100.01
AFD30-A1/4"•3/8"24024

AFD40-A1/4"•3/8"•1/2"55045

AFD40-06-A3/4"55045

 AMD | מסנן אויר עדין מאוד
Micro Mist Separator

)1( מותקנים על רגלי תמיכה
 7-bar 2(  • נתוני הספיקה הינם בלחץ כניסה(

     ••ניתן לקבלו עם סמן להחלפת קרב סינון וניקוז מים אוטומטי

ספיקההברגהדגם
   )L/min( )2( 

כושר הפרדת 
נוזלים

לחץ עבודה
)bar( 

דרגת סינון
)μm(

AMD150C1/8"•1/4"200

            מקסימום שמן :
0.1 mg/m3 

)0.8ppm)

0.5~100.01

AMD250C1/4"•3/8"500

AMD350C3/8"•1/2"1,000

AMD450C1/2"•3/42,000

AMD550C3/4"•1"3,700

AMD6501"•1-1/2"6,000

AMD8501-1/2"•2"12,000

AMD800)1(2" '8,000פלנג

AMD900)1(2-3-4" '24,000פלנג

AMD1000)1(4-6" '40,000פלנג

• להפרדת פרודות שמן מהאויר

SMC תוצרת חברת

SMC תוצרת חברת

SMC תוצרת חברת

http://www.smcworld.com/products/en/get.do?type=GUIDE&id=AM-E
http://www.smcworld.com/products/en/get.do?type=GUIDE&id=AFD-A-E
http://www.smcworld.com/products/en/get.do?type=GUIDE&id=AMD-E
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 AMH | מסנן אויר עדין מאוד
Micro Mist Separator w/Pre-filter

 AME | מסנן אויר עדין מאוד
Super Mist Separator

 7-bar 1(  • נתוני הספיקה הינם בלחץ כניסה(
     ••ניתן לקבלו עם סמן להחלפת קרב סינון, מד לחץ דפרנציאלי וניקוז מים אוטומטי

ספיקההברגהדגם
   )L/min( )1( 

כושר הפרדת 
נוזלים

לחץ עבודה
)bar( 

דרגת סינון
)μm(

AMH150C1/8"•1/4"200

            שמן :
0.01 mg/m3 

)0.008ppm)
ופחות

0.5~100.01

AMH250C1/4"•3/8"500

AMH350C3/8"•1/2"1,000

AMH450C1/2"•3/42,000

AMH550C3/4"•1"3,700

AMH6501"•1-1/2"6,000

AMH8501-1/2"•2"12,000

 AMF | מסנן אויר לספיחת ריחות מאויר דחוס
Odor Removal Filter

)1( מותקנים על רגלי תמיכה
 7-bar 2( נתוני הספיקה הינם בלחץ כניסה(

)3( ניתן לקבלו עם סמן להחלפת קרב סינון

ספיקההברגהדגם
   )L/min( )2( 

כושר הפרדת 
נוזלים

לחץ עבודה
)bar( 

דרגת סינון
  )μm( )3(  

AMF150C1/8"•1/4"200

            שמן פחות מ:
3.5 חלקיקים
  0.3μבגודלס       

בליטר אויר

0.5~100.01

AMF250C1/4"•3/8"500

AMF350C3/8"•1/2"1,000

AMF450C1/2"•3/42,000

AMF550C3/4"•1"3,700

AMF6501"•1-1/2"6,000

AMF8501-1/2"•2"12,000

AMF800)1(2" '8,000פלנג

AMF900)1(2-3-4" '24,000פלנג

AMF1000)1(4-6" '40,000פלנג

•בעל קרב סינון של פחם פעיל

• להפרדת פרודות שמן מהאויר
• המסנן הינו שילוב של 2 מסננים :

 AMD -  0.01μ
 AM   -   0.3μ

• להפרדת פרודות שמן מהאויר

 7-bar 1(  נתוני הספיקה הינם בלחץ כניסה(
)2(•קרב סינון מחליף את צבעו לאדום כשהוא "נסתם"

ספיקההברגהדגם
   )L/min( )1( 

כושר הפרדת 
נוזלים

לחץ עבודה
)bar( 

דרגת סינון
  )μm( )2(  

AME150C1/8"•1/4"200

            שמן פחות מ:
3.5 חלקיקים
  0.3μבגודלס          

בליטר אויר

0.5~100.01

AME250C1/4"•3/8"500

AME350C3/8"•1/2"1,000

AME450C1/2"•3/42,000

AME550C3/4"•1"3,700

AME6501"•1-1/2"6,000

AME8501-1/2"•2"12,000

SMC תוצרת חברת

SMC תוצרת חברת

SMC תוצרת חברת

http://www.smcworld.com/products/en/get.do?type=GUIDE&id=AMH-E
http://www.smcworld.com/products/en/get.do?type=GUIDE&id=AME-E
http://www.smcworld.com/products/en/get.do?type=GUIDE&id=AMF-E
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 AMG | מפריד/לוכד מים
Water Separator

 AD | פורק מים אוטומטי בסוף הקו
Auto Drain Valve

 7-bar 1(  • נתוני הספיקה הינם בלחץ כניסה(
     ••אפשרות לניקוז מים אוטומטי

לחץ עבודהפתח ניקוזהברגהדגם
)bar( 

AD4021/4"•3/8"•1/2"3/8"0.1~10

AD6003/4"•1"3/4"•1"0.3~10

 MAD | פורק מים אוטומטי בסוף הקו
Drain Trap

 ADH | מפריד מים אוטומטי ראשי
Heavy Duty Auto Drain

 ADM | מנקז מים חשמלי
Motor Operated Auto Drain

• לניקוז אוטומטי של המים בסוף הקו )בעזרת מצוף(

• פורק מים אוטומטי בסוף הקו לתנאים קשים במיוחד

• לניקוז מים אוטומטי

• לניקוז מים בקווים ראשיים ומשניים

• לניקוז אוטומטי של המים בסוף הקו )בעזרת מצוף(

ספיקההברגהדגם
           )L/min( )1(    

כושר הפרדת
 נוזלים

לחץ עבודה
)bar( 

AMG150C1/8"•1/4"300

99%0.5~10

AMG250C1/4"•3/8"750

AMG350C3/8"•1/2"1,500

AMG450C1/2"•3/4"2,200

AMG550C3/4"•1"3,700

AMG6501"•1-1/2"6,000

AMG8501-1/2"•2"12,000

לחץ עבודההברגהדגם
)bar( 

MAD4001/4"•3/8"•1/2"9.9

לחץ עבודהכושר ניקוזפתח ניקוז      הברגהדגם
)bar( 

ADH40001/2"1/2"400cc/min
(7 bar)0.5~16

זמן ניקוזמחזור ניקוזפתח ניקוז      מתח הפעלה  הברגהדגם

ADM2003/8"•1/2"
ו 110 או

 220 VAC 
(4W)

3/8"
 ס1 בדקה )סטנדרטי(
 אפשרות ל- 3 או 2

 בדקה

ו 2 שניות

במחזור

SMC תוצרת חברת

MINDMAN תוצרת חברת

SMC תוצרת חברת

SMC תוצרת חברת

SMC תוצרת חברת

http://www.smcworld.com/products/en/get.do?type=GUIDE&id=AMG-E
http://www.smcworld.com/products/en/get.do?type=GUIDE&id=AD-E
http://www.mindman.com.tw/AutoDrainer.html
http://www.smcworld.com/products/en/get.do?type=GUIDE&id=ADH-E
http://www.smcworld.com/products/en/get.do?type=GUIDE&id=ADM-E
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 MAFR | מסנן + ווסת
Air Unit )FR Unit(i

ספיקההברגהדגם
   )L/min( )2(   

תחום ויסות
)bar( 

דרגת סינון
)μm(

MAFR100M51200.5~7

סטנדרט:
 40

אפשרות ל:
5

MAFR2001/8"•1/4"450•550

0.5~8.5

MAFR200L1/8"•1/4"450•550

MAFR3001/4"•3/8"1,000•1,200

MAFR300L1/4"•3/8"1,000•1,300

MAFR3021/4"•3/8"•1/2"1,000~1,300

MAFR4001/4"•3/8"•1/2"2,000~3,000

MAFR401 )1(1/4"•3/8"•1/2"2,0001~8.5

MAFR4023/8"•1/2"•3/4"2,0000.5~8.5

MAFR4031/4"•3/8"•1/2"1,800~2,6001~8.5

• לשימוש במקרה ואין צורך במשמנת

• לשימוש במקרה ואין צורך במשמנת

 15-bar 1( ניתן לקבל את היחידה ללחץ עבודה עד(
1-bar 6 - נפילת לחץ-bar 7 - לחץ יציאה-bar 2( נתוני הספיקה הינם בלחץ כניסה(

 AW10A, AW20~60-B | מסנן + ווסת מודולרי
Filter Regulator

ספיקההברגהדגם
   )L/min( )1( 

נפח כוסית
)cm3(

תחום ויסות
)bar( 

דרגת סינון
)μm(

AW10-AM51002.50.5~7.5
סטנדרט:

 5

אפשרות ל:
2•10•20 

40•70•100

AW20-B1/8"•1/4"4508

0.5~8.5

AW30-B1/4"•3/8"1,25025

AW40-B1/4"•3/8"•1/2"1,90045

AW40-06-B3/4"2,50045

AW60-B3/4"•1"7,50045

1-bar 6 - נפילת לחץ-bar 7 - לחץ יציאה מהווסת-bar 1( • נתוני הספיקה הינם בלחץ כניסה(
      • אפשרות לניקוז מים אוטומטי

  MAR | ווסת לחץ
Regulator

ספיקההברגהדגם
   )L/min( )2(   

תחום ויסות
)bar( 

לחץ הזנה
מקסימלי

)bar(

MAR100M51200.5~7

10

MAR2001/8"•1/4"450•550

0.5~8.5

MAR3001/4"•3/8"1,250•1,500

MAR3011/4"•3/8"1,250•1,500

MAR3021/4"•3/8"•1/2"1,250~1,500

MAR4001/4"•3/8"•1/2"2,000~3,000

MAR401 )1(1/4"•3/8"•1/2"1,800~2,6001~8.515

MAR4023/8"•1/2"•3/4"3,0000.5~8.5
10

MAR4031/4"•3/8"•1/2"1,800~2,6001~8.5

MAR9001-1/2"11,000 )3(0.9~8.621

• להפחתת מקור הלחץ בהתאם לדרישות הצרכן

 15-bar 1( ניתן לקבל את הווסת ללחץ עבודה עד(
1-bar 6 - נפילת לחץ-bar 7 - לחץ יציאה-bar 2( לחץ כניסה(

 10-bar 3( הספיקה בלחץ הזנה של(

MAR100 MAR200

SMC תוצרת חברת

MINDMAN תוצרת חברת

MINDMAN תוצרת חברת

http://www.mindman.com.tw/FR.Unit.html
http://www.smcworld.com/products/en/get.do?type=GUIDE&id=AW-2-E
http://www.mindman.com.tw/PressureReducingValves.html
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 AR10-A, AR20~60-B | ווסת לחץ מודולרי
Regulator

ספיקההברגהדגם• להפחתת מקור הלחץ בהתאם לדרישות הצרכן
   )L/min( )1(   

תחום ויסות
)bar( אפשרויות

AR10-AM51200.5~7.5

2 bar עד
 אל-חוזר מובנה

ללא איוורור

AR20-B1/8"•1/4"600

0.5~8.5

AR25-B1/4"•3/8"800

AR30-B1/4"•3/8"2,000

AR40-B1/4"• 3/8"• 1/2"3,000

AR40-06-B3/4"5,000

AR50-B3/4"•1"4,500

AR60-B1"5,000
1-bar 6 - נפילת לחץ-bar 7 -•לחץ יציאה-bar 1( נתוני הספיקה הינם בלחץ כניסה(

 AR | ווסת לחץ מיוצב/מדויק
Pilot Operated Regulator

ספיקההברגהדגם
)L/min( )1(        

תחום ויסות
)bar( 

AR425
 1/8"•1/4"•3/8"•1/2"6,000

0.5~8.5

AR4350.2~2

AR625
3/4"•1"8,000

0.5~8.5

AR6350.2~2

AR825
1-1/4"•1-1/2"12,000

0.5~8.5

AR8350.2~2

AR925
2"16,000

0.5~8.5

AR9350.2~2

• ווסת אויר מיוצב לספיקות אויר גבוהות

 7-bar 1( • נתוני הספיקה הינם בלחץ כניסה(
   5-bar הינו  25 לחץ יציאה מהווסת מסדרה••    

i 1 • 2-bar הינו  35 לחץ יציאה מהווסת מסדרה••    

 IR1200~3200-A | ווסת לחץ מודולרי
Regulator

• להפחתת מקור הלחץ ללחצים נמוכים
    וספיקות גבוהות במיוחד

ספיקההברגהדגם
   )L/min( )1(   

תחום ויסות
)bar( חזרתיות

IR1200-A

1/8"600

0.2~2

±1%
 מלחץ היציאה

המקסימלי

IR1210-A0.2~4

IR1220-A0.2~8

IR2200-A

1/4"1,500

0.2~2

IR2210-A0.2~4

IR2220-A0.2~8

IR3200-A

1/4"•3/8"•1/2" 4,200

0.2~2

IR3210-A0.2~4

IR3220-A0.2~8

0.5-bar 2 - נפילת לחץ-bar 7 -•לחץ יציאה-bar 1( נתוני הספיקה הינם בלחץ כניסה(

SMC תוצרת חברת

SMC תוצרת חברת

SMC תוצרת חברת

http://www.smcworld.com/products/en/get.do?type=GUIDE&id=AR-2-E
http://www.smcworld.com/products/en/get.do?type=GUIDE&id=AR-P-E
http://www.smcworld.com/products/en/get.do?type=GUIDE&id=IR1200-E
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 ARP20/30/40 | ווסת לחץ עדין/מיוצב
Direct Operated Precision Regulator

• לויסות לחץ נמוך ומיוצב

 0.25-bar 4 - נפילת לחץ-bar 7. לחץ יציאה-bar 1( • ספיקת האויר נכונה ללחץ הזנה(
      • ניתן לקבל את הווסת עם אל-חוזר מובנה

  7-bar 2( לחץ עבודה מקסימלי עד(

ספיקההברגהדגם
   )L/min( )1( 

רגישות
)bar(

תחום ויסות
 )bar( )2(    

זליגה
  )L/min(      

ARP201/8"•1/4"3000.2%
 מהלחץ

המקסימלי

0.05~2 
• 

0.05~4 
•

0.08~6

 ן0.6 עד 1.4
 תלוי בלחץ

היציאה

ARP301/4"•3/8"600

ARP401/4"•3/8"•1/2"900

 ARG | ווסת לחץ מודולרי עם מד לחץ מובנה
Regulator w/Built-in Pressure Gauge

AWG : לווסת עם מסנן

• להפחתת מקור הלחץ בהתאם לדרישות הצרכן
   כשמד הלחץ נמצא בתוך כפתור הוויסות.

ספיקההברגהדגם
   )L/min( )1(   

תחום ויסות
)bar( סוג

ARG201/8"•1/4"700

עם או בלי שחרור8.5~0.5 ARG301/4"•3/8"1,500

ARG401/4"•3/8"•1/2"3,000

 1-bar 6 - נפילת לחץ-bar 7 - לחץ יציאה-bar 1( ספיקת האויר נכונה ללחץ הזנה(

 ARJ | "ווסת לחץ "קטן
Miniature Regulator

• לויסות לחץ נמוך ומיוצב  
• אפשרות התקנה על סעפת

דגם
ספיקההברגה

   )L/min( )1(  
תחום ויסות  

)bar(סוג
יציאהכניסה

ARJ1020Fזכרי M5
4 מ''מ

301~7

עם שחרור

6 מ''מ

ARJ2101/8 זכרי"
M5 זכרי

M5 x 0.8
902~7

נקבי

ARJ310F
כ- 200"5/32 • 4 מ''מ"1/8 זכרי

2~7
או

0.5~2

כ- 400"1/4 • 6 מ''מM5 זכרי

ARJ310
"1/8 זכרי

כ- 500"1/8 זכרי
M5 זכרי

 ARM5S, ARM10 | ווסת זעיר
Compact Manifold Regulator

 )14mm(
• להתקנה ישירה או על פס-דין

דגם
דפינת הברגה

הווסתים
ספיקה

   )L/min( )1( 
תחום ויסות  

)bar(סוג
יציאהכניסה

ARM5SA

4 או 6 מ''מ
•

 "5/32  או
1/4"

4 או 6 מ''מ
•

 "5/32  או
1/4"

ישירה
יציאות
4 מ''מ

60 L/min
•

6 מ''מ
110 L/min

0.5~7

אופציה :

0.5~3.5

עם או בלי 
שחרור

ARM5SBעל פס-דין

ARM10

ישירה
יציאות
4 מ''מ

110 L/min
•

6 מ''מ
175 L/min

על מתלה

  5-bar 7 - לחץ יציאה-bar 1( נתוני הספיקה הינם בלחץ כניסה(

 1-bar 6 - נפילת לחץ-bar 7 - לחץ יציאה-bar 1( נתוני הספיקה הינם בלחץ כניסה(

ARJ1020F ARJ310

SMC תוצרת חברת

SMC תוצרת חברת

SMC תוצרת חברת

SMC תוצרת חברת

http://www.smcworld.com/products/en/get.do?type=GUIDE&id=ARP-E
http://www.smcworld.com/products/en/get.do?type=GUIDE&id=ARG-E
http://www.smcworld.com/products/en/get.do?type=GUIDE&id=ARJ1020F-E
http://www.smcworld.com/products/en/get.do?type=GUIDE&id=ARM5-E
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 ARM5 | סעפת ווסתים
Compact Manifold Regulator

• אפשרות התקנה עד 10 ווסתים

)1( מחברי כניסות / יציאות האויר יכולים להיות ישרים או זויות
1-bar 6 - נפילת לחץ-bar 7 -•לחץ יציאה-bar 2( נתוני הספיקה נכונים ללחץ הזנה(

• אפשרות התקנה עד 10 ווסתים

דגם
סוג

הסעפת

דפינת              הברגה )1(
הווסתים

ספיקה
   )L/min( )2( 

תחום ויסות  
)bar(סוג

יציאהכניסה

ARM5AA
 הזנה

משותפת

ן6 או 8 מ''מ

•
 "1/4  או
5/16"

ן4 או 6 מ''מ

•
 "1/4  או
5/32"

ישירה

יציאות

4 מ''מ
60 L/min

•
6 מ''מ

110 L/min

0.5~7

אופציה :

0.5~3.5

עם או בלי 
שחרור

ARM5ABעל פס-דין

ARM5BA
 הזנה

 אישית
לכל ווסת

4 מ''מ
•

6 מ''מ

4 מ''מ
•

ן4 או 6 מ''מ
ישירה

ARM5BB
5/32"

•
1/4"

5/32"
•

 "1/4  או
5/32"

על פס-דין

 ARM11 | סעפת ווסתים
Compact Manifold Regulator

)1( מחברי כניסות / יציאות האויר יכולים להיות ישרים או זויות
1-bar 6 - נפילת לחץ-bar 7 -•לחץ יציאה-bar 2( נתוני הספיקה נכונים ללחץ הזנה(

דגם
סוג

הסעפת

דפינת              הברגה )1(
הווסתים

ספיקה
   )L/min( )2( 

תחום ויסות  
)bar(סוג

יציאהכניסה

ARM11A
 הזנה

משותפת

ן6 או 8

או 10 מ''מ
•

   "1/4  או
 "5/16  או

3/8"

ן4 או 6 מ''מ

•
 "1/4  או
5/32"

על פס-דין

יציאות

4 מ''מ
110 L/min

•
6 מ''מ

175 L/min

0.5~7

אופציה :

0.5~3.5

עם או בלי 
שחרור

ARM11B
 הזנה

 אישית
לכל ווסת

ן4 או 6 מ''מ

•
   "1/4  או
5/32"

ן4 או 6 מ''מ

•
   "1/4  או
5/32"

 ARM2500/3000 | סעפת ווסתים
Manifold Regulator

• אפשרות התקנה עד 10 ווסתים על סעפת אחת 
דגם   לחיסכון במקום

סוג
הסעפת

 הברגה
ספיקה

   )L/min( )1( 
תחום ויסות  

)bar( כניסה
יציאה

בקצהבגוף

ARM2500
"1/4"3/8-הזנה משותפת

700

0.5~8.5
"1/4-"1/4הזנה אישית

ARM3000
"3/8"1/2-הזנה משותפת

1,000
"3/8-"3/8הזנה אישית

 5-bar 7 -•לחץ יציאה-bar 1( נתוני הספיקה הינם בלחץ כניסה(

 ARM1000/2000 | סעפת ווסתים
Manifold Regulator

• אפשרות התקנה עד 10 ווסתים על סעפת אחת 
דגם   לחיסכון במקום

סוג
הסעפת

 הברגה
ספיקה

   )L/min( )1( 
תחום ויסות  

)bar(סוג
יציאהכניסה

ARM1000
הזנה משותפת

1/8"90

עם שחרור8.5~0.5
הזנה אישית

ARM2000
"1/8"1/4הזנה משותפת

200
"1/8"1/8הזנה אישית

 5-bar 7 -•לחץ יציאה-bar 1( נתוני הספיקה הינם בלחץ כניסה(

SMC תוצרת חברת

SMC תוצרת חברת

SMC תוצרת חברת

SMC תוצרת חברת

http://www.smcworld.com/products/en/get.do?type=GUIDE&id=ARM5-E
http://www.smcworld.com/products/en/get.do?type=GUIDE&id=ARM10-11-E
http://www.smcworld.com/products/en/get.do?type=GUIDE&id=ARM2500-3000-E
http://www.smcworld.com/products/en/get.do?type=GUIDE&id=ARM1000-2000-E
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ווסת לחץ עדין/מיוצב מודולרי כולל 
 IR | )2120+3120( מפוקד אויר

Precision Regulator
• לויסות לחץ נמוך ומיוצב בספיקות גבוהות עם

   אפשרות שילובו עם מסננים ווסתים אחרים 
   בצורה מודולרית

ספיקההברגהדגם
   )L/min( )1(תחום ויסותרגישות

 )bar(         
זליגה

  )L/min(      

IR1000

200 ויותר"1/8

0.2%
 מהלחץ

המקסימלי

0.05~2

פחות מ:5 IR10100.05~4

IR10200.05~8

IR2000

600 ויותר"1/4

0.05~2

פחות מ:3 IR20100.05~4

IR20200.05~8

IR3000

3,000 ויותר"1/2•"3/8•"1/4

0.1~2

פחות מ:2 IR30100.1~4

IR30200.1~8

IR21201/4"6000.2% ויותר
 מהלחץ

המקסימלי

פחות מ:83~0.05

IR31201/4"•3/8"•1/2"פחות מ:82~3,0000.1 ויותר

  5-bar 1( נתוני הספיקה והזליגה הם בתלות לחץ כניסה(

  SRP | ווסת לחץ מנירוסטה
Precision Clean Regulator

תחום ויסותהברגהדגם
 )bar( 

זליגה
  )L/min( 

SRP1101M5 x 0.8
1/8"

0.05~2
0.5 ופחות

SRP11110.1~4

• לויסות לחץ נמוך ומיוצב

 SRH | ווסת לחץ מנירוסטה
Clean Regulator

סוג הזורםהברגהדגם
תחום ויסות

 )bar( חומרים במגע עם הזורם

דיאפרגמהגוףגבוהנמוך

SRH30001/8" • 1/4"
9/16-18 UNF

מים
מים מזוקקים

אויר
חנקו
ארגון

נירוסטה 7316~20.5~0.1
 טפלון או

ויטון
SRH40001/4"•3/8"•1/2"

7/8-14 UNF

• לויסות לחץ זורמים שונים לשימוש בחדרים נקיים

*  הספיקות בהתאם לזורם  

 AR-X425 | ווסת לחץ גבוה
Regulator for High Pressure

• לחץ מקסימלי בכניסה עד bar-20 עם ובלי שחרור
תחום ויסותהברגהדגם

 )bar( 

AR20--X425 1/8"•1/4"

1~16

AR25--X425 1/4"•3/8"
AR30--X425 1/4"•3/8"
AR40--X425 1/4"•3/8"• 1/2"•3/4"
AR50--X425 3/4"•1"
AR60--X425 1"

SMC תוצרת חברת

SMC תוצרת חברת

SMC תוצרת חברת

SMC תוצרת חברת

http://www.smcworld.com/products/en/get.do?type=GUIDE&id=IR-E
http://www.smcworld.com/products/en/get.do?type=GUIDE&id=SRH-E
http://www.smcworld.com/products/en/get.do?type=GUIDE&id=SRP-E
http://www.smcworld.com/products/en/get.do?type=GUIDE&id=AR-2-E
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ר י ו א ב ל  ו פ י ט ל ת  ו כ ר ע מ

פנאומטיקה מערכות לטיפול באירקטלוג מוצרים

 ARX | ווסת לחץ גבוה
Compact Regulator

20-bar : לחץ עבודה מקסימלי •

20-bar לחץ מקסימלי בכניסה עד •

ווסת לחץ לספיקות גבוהות כולל 
 VEX1 | פתח איוורור גדול

Regulator Valveדגם
סוג

הפעלה

לחץ דיזה )mm2(הברגות
עבודה 
)bar(

רגישות
קבוע ספיקה )bar(פליטהיציאהכניסה

הברגות
בגוף

VEX1A33ידני
)ננעל(

M5x0.8
1/8"

5 (0.28)
10/7.4 (0.56/0.41)0.1~7.1

0.2%
מהסקלה

המקסימלי

VEX1B33

VEX113

ידני
)ננעל(

 או
 מפוקד

אויר

1/4"•3/8"•1/2"25 (1.4)

70 (3.9)

180 (10)

330 (18)

670 (37)

25 (1.4)

0.5~7.1

VEX1331/2"•3/4"•1"

VEX1531/2"•3/4"•1"

VEX1731"•1-1/4"1-1/4"

VEX1932"1-1/2"•2"

"VEX1231/4"•3/8"•1/2על סעפת

ספיקההברגהדגם
   )L/min(  

תחום ויסות
   )bar( 

ARX201/8"•1/4"(7 bar)  3000.5~8.5

ARX211/8"•1/4"(2.5 bar)  1000.5~3

 R + MR | ווסת לחץ למים
Water Clean Regulator

לחץ עבודה הברגהדגם
)bar(

לחץ הזנה מקסימלי
   )bar( 

MR 0381/8"•1/4"

0~4 • 0~8 • 0~12.512.5

R 0503/8"

R 0751/2"

R 0803/4"

R 0951"

 AL-A | משמנת אויר מודולרית
Lubricator

הברגהדגם• לשימון האויר הדחוס לצרכנים
ספיקה מינימלי 

להפעלת המשמנת
   )L/min( )2(

נפח 
כוסית

  )cm3 (

ספיקה מקסימלי 
   )L/min( )2(

לחץ עבודה
מקסימלי

  )L/min(      

AL10-AM547140

10

AL20-A1/8"•1/4"15252,400

AL30-A1/4"•3/8"30•40554,500

AL40-A1/4"•3/8"•1/2"30•40•501356,000

AL40-06-A3/4"501356,000

AL50-A3/4"•1"1901357,500

AL60-A1"22013510,500

AL800 )1( 1-1/4"•1-1/2"450•65050020,000

AL900 )1(2"1,80050023,000

)1(  המשמנות  AL800 / 900 אינן מודולריות  
)2( • נתוני הספיקה הינם בלחץ כניסה bar-7 - נפילת לחץ bar-0.5 ומחט הטפטוף פתוחה-

     • ניתן לקבל את המשמנות עם כוסיות 1 ליטר כולל התראה לגמר השמן 

SMC תוצרת חברת

SMC תוצרת חברת

AIR COMP תוצרת חברת

SMC תוצרת חברת

http://www.smcworld.com/products/en/get.do?type=GUIDE&id=ARX-E
http://www.aircomp.it/linea_038_039_1_8_1_4/products-lines_en_234326.aspx
http://www.smcworld.com/products/en/get.do?type=GUIDE&id=AL-A-E
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 AL | משמנת אויר לשימון / ערפול
Micro Mist Lubricator

 MAL | משמנת אויר
Lubricator

הברגהדגם
ספיקה מינימלי 

להפעלת המשמנת
   )L/min( )2(

נפח 
כוסית

  )cm3 (

ספיקה מקסימלי 
   )L/min( )2(

לחץ עבודה
מקסימלי
  )bar(      

MAL2001/8"•1/4"35•5025

10

MAL200L1/8"•1/4"35•5035

MAL3001/4"•3/8"50•7055

MAL300L1/4"•3/8"50•6065

MAL3021/4"•3/8"•1/2"50~6065

MAL4001/4"•3/8"•1/2"50•200•400200400~2,500

MAL401 )1( 1/4"•3/8"•1/2"30•65•802001,200~2,10015

MAL4023/8"•1/2"•3/4"200180
10

MAL4031/4"•3/8"•1/2"30•65•80200

MAL9001-1/2"2041,00012,00017.5

   15-bar 1(  ניתן לקבל את המשמנת ללחץ עבודה עד(
     0.5-bar 7 - נפילת לחץ-bar 2(  נתוני הספיקה הינם בלחץ כניסה(

MAL200 MAL403

נפח כוסיתהברגהדגם
)cm3 (

לחץ עבודה
 )bar(

צרכי הפעלה 
מומלצים 

AL430
)Machine 
Type(

1/4"•3/8"•1/2"

130

0.5~2
מיסב/גיר

שרשרת/רכיבי
הנעה מדויקים

בעלי חיכוך גבוה

AL460
)Tool Type(1/4"•3/8"•1/2"0.5~7רכיבים פנאומטים 

וכלי עבודה

 ALF | 1.  משמנת אוטומטית
Auto Feed Lube

ספיקה מינימליהברגהדגם
   )L/min( )1(             

נפילת לחץ
   )bar( )2(                    

ALF4001/4"•3/8"•1/2"120

0.1~6

ALF400-063/4"120

ALF5003/4"•1"190

ALF6001"220

ALF8001-1/4"•1-1/2"650

ALF9002"1,800

 ALT | 2.  מיכל שמן
Auto Feed Tank

נפח  הברגהדגם
  )cc(הערות

ALT-5
כניסה "1/4 

יציאה "3/8

4,400

ALT-5-1S3,400כולל התראה לגמר שמן

ALT-97,800

ALT-9-1S6,000כולל התראה לגמר שמן

• מערכות שימון אוטומטי הכוללות מיכל גדול להזנת    
   השמן ומשמנות אוטומטיות

7-bar לחץ עבודה מקסימלי   *
)1( לחץ כניסה bar-5 ו(5 טיפות בדקה(

)2( בין המיכל לקו ההפעלה

MINDMAN תוצרת חברת

SMC תוצרת חברת

SMC תוצרת חברת

SMC תוצרת חברת

http://www.mindman.com.tw/Lubricator.html
http://www.smcworld.com/products/en/get.do?type=GUIDE&id=ALF-ALT-E
http://www.smcworld.com/products/en/get.do?type=GUIDE&id=ALF-ALT-E
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