ציוד הנדסי טכנולוגי

www.polak.co.il

אודות
חברת אחים פולק הינה ספקית מובילה של מוצרים אלקטרומכניים לתעשייה בישראל ,ומייצגת באופן בלעדי
את מיטב היצרנים בתחום.
אנשי המכירות של החברה הינם מהנדסים והנדסאים מיומנים ,בעלי ניסיון טכני ומקצועי של עשרות שנים,
שישמחו לסייע בבחירת הפתרון המתאים ביותר.
החברה מתמחה בתכנון ואספקה של מערכות מושלמות ,לוחות פיקוד מתוצרתנו המשלבים טכנולוגיה
חדשנית ועומדים בתקנים מחמירים.
החברה מציעה מלאי מגוון של משאבות ,חלקי חילוף מקוריים ,מעבדת שירות משוכללת וטכנאים מיומנים,
למתן פתרון ושרות כולל ללקוחותינו.
אנו מציעים הסכמי שירות שנתיים לצד מענה לקריאות שירות במפעל הלקוח.
החברה מוסמכת ל – ISO9001-תקן האיכות הישראלי.

חברת אחים פולק משרתת מעל  2500לקוחות פעילים
ברחבי התעשייה והחקלאות – כבר יותר מ 85-שנה
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מאז  1973חברת  FabricAirנותנת מענה טכנולוגי כאשר המטרה המרכזית היא לייעל את פיזור האוויר
בחדר ולהקל על ההתקנה במינימום זמן.
 FabricAirהתקינה את מערכת הבד הראשונה אשר גרמה לפריצת דרך בחשיבה עבור מערכות .HVAC/R

טכנולוגיית פיזור האויר של  FabricAirמכילה ארבעה אלמנטים:
 .1סוגי בדים |  .2פרופיל תעלה |  .3פרופיל זרימה |  .4סוגי תליות

תכונות

יתרונות
התקנה מהירה וקלה
מגוון רחב של צבעים לבחירה
עלות נמוכה
אחריות
התאמה אישית
תחזוקה נמוכה
מבחר צבעים רחב
ניתן לעיצוב חופשי כגון :עיקולים קשתות
אופצינלי  -חישוקים לשמירת צורה עגולה
כאשר אין לחץ בתעלה

קל משקל
ללא עיבוי – בד נושם
אוורור ללא רעש
ללא משב רוח
ניתן לכיבוס

סוגי תליות
תלייה באמצעות כבל.
תלייה באמצעות מסילה.
תלייה באמצעות כבל ומסילה.
פתרונות לאזורים מורכבים.

שימושים בתעשייה
מפעלי מזון וחדרי הכנה
חדרים נקיים
אולמות ספורט
מסחר
לובי ,בתי מלון ומשרדים

אנו מציעים פתרונות המותאמים עבורכם המבוססים על יותר מ 85 -שנות ניסיון בתעשייה
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 .1סוגי בדים

Combi

בד נושם

בד אטום

אחריות יצרן בשנים

אנטי–מיקרוביאליים

Combi* 85

10

300

Combi* 90

10

300

Fabflow

אנטיסטטי

Combi* 80

10

295

MicroFlow

ניתן לכיבוס

Combi* 70

10

290

PerfoFlow

חצי חישוק

Combi* 65

10

285

SonicFlow

AIO

Combi* 60

10

273

OriFlow

חישוק מלא 360

Combi* 30

5

270

NozzFlow

משקל []gr/m2

Combi* 20

5

260

JetFlow

מאפיינים

סוג הבד

מודל זרימה

צבעים סטנדרטים

הדפסת גרפיקה על הבד

*  - Combiבד עשוי מפוליאסטר ,בד חזק ועמיד.

Lite

בד נושם

בד אטום

אחריות יצרן בשנים

אנטי–מיקרוביאליים

אנטיסטטי

ניתן לכיבוס

חצי חישוק

AIO

חישוק מלא 360

משקל []gr/m2

Fabflow

MicroFlow

PerfoFlow

SonicFlow

OriFlow

NozzFlow

JetFlow

בד נושם

בד אטום

אחריות יצרן בשנים

אנטי–מיקרוביאליים

אנטיסטטי

ניתן לכיבוס

חצי חישוק

Lit*e 20

3

95

הדפסת גרפיקה על הבד

צבעים סטנדרטים

Fabflow

AIO

Tevira* CS 150

10

245

Lite* 15

3

70

MicroFlow

חישוק מלא 360

Tevira* CS 100

10

245

Lite* 10

3

70

PerfoFlow

משקל []gr/m2

Tevira* basic

5

245

Lite* 5

3

70

SonicFlow

סוג הבד

OriFlow

מאפיינים

NozzFlow

מאפיינים

סוג הבד

מודל זרימה

מודל זרימה

JetFlow

Tevira

צבעים סטנדרטים

קיימים עוד סוגי בדים:
 - Glassאריג עשוי מסיבי זכוכית ,משקל]gr/m2[ 460 :
 - Pollyבד עשוי  – HDPEפוליאתילן בצפיפות גבוהה ,משקל]gr/m [ 180 :
2

*  - Teviraבד עשוי מפוליאסטר ,מתאים למקומות בהם קיים חשש להתעבות.

4

www.polak.co.il 03-9100300

*  - Liteבד עשוי מפוליאסטר ,בד קל משקל.

אנו מציעים פתרונות המותאמים עבורכם המבוססים על יותר מ 85 -שנות ניסיון בתעשייה
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 .2פרופיל תעלה  -סוגי חתכים

 .3פרופיל זרימה

עיגול

קטע מעגל

מלבני

אפשרויות
מגוונות
לעיצוב

FabFlowTM

SonicFlowTM

האויר יוצא מהתעלה דרך שטח הפנים
של הבד החדיר.
האויר מוסע
באמצעות כוח תרמודינמי.

כיוון הזרימה נמצא במיקום של יציאת האוויר
מהתעלה דרך שורות חיתוכי הלייזר.
כמות השורות נבחרת ביחס לכל תעלה והיא
מכסה מקסימום  30%מההיקף.

MicroFlowTM

OriFlowTM

האויר יוצא מהתעלה דרך פתחים קטנים
המיוצרים בתעלה.
כאשר משתמשים בזרימה ראשית,
האזור המנוקב מכסה בין 25%-100%
משטח הפנים של התעלה.

כיוון הזרימה נמצא במיקום של יציאת האוויר
מהתעלה דרך שורות חיתוכי הלייזר.
כמות השורות נבחרת ביחס לכל תעלה.

PerfoFlowTM

NozzFlowTM

האויר יוצא מהתעלה דרך חיתוכי לייזר
מנוקבים לאורך היקף התעלה .הנקובים מכסים
בין  90-360מעלות מהיקף התעלה.

משמש ביישומים שבהם יש צורך בדיוק כיוון זרימת
אוויר ,מתאים לגבהים  10-15מטר ,מרחק מהתעלה
עד לריצפה.

JetFlowTM
משמש ביישומים שבהם יש צורך בדיוק כיוון זרימת
אוויר ,מתאים לגבהים  14-40מטר ,מרחק מהתעלה
עד לריצפה.
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אנו מציעים פתרונות המותאמים עבורכם המבוססים על יותר מ 85 -שנות ניסיון בתעשייה
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 .4סוגי תליות
תיאור

יתרונות ושימושים

תלייה מסוג כבל בודד בחלק העליון והמרכזי (שעה )12
הכבל עשוי נירוסטה או ברזל מגולוון
ציפוי PVC
אפשרי הוספת חישוקים All in one / +360 -

תלייה מסוג שני כבלים אופקיים בשני צידי התעלה (שעה )3-9
הכבל עשוי נירוסטה או ברזל מגולוון
ציפוי PVC
מתאים גם לקטרים מעל  60ס"מ

תלייה מסוג מסילה ( T-railשעה )12
המסילה עשויה מאלומיניום בציפוי אנודייז
מעולה לתקרה קשה וחזקה
מעולה לסביבה קורוזיבית
חיבור קל ומהיר עבור תקרה רגילה
אפשרי הוספת חישוקים All in one / +360 -
תלייה מסוג שתי מסילות ( T-railשעה )3-9
המסילה עשויה מאלומיניום בציפוי אנודייז
מעולה לתקרה קשה וחזקה
מעולה לסביבה קורוזיבית
חיבור קל ומהיר עבור תקרה רגילה
מתאים גם לקטרים מעל  60ס"מ
תלייה מסוג מסילה ( T-railשעה )12
המסילה עשויה מאלומיניום בציפוי אנודייז
מעולה לתקרה קשה וחזקה
מעולה לסביבה קורוזיבית
חיבור קל ומהיר עבור תקרה רגילה
אפשרי הוספת חישוקים All in one / +360 -
תלייה מסוג שתי מסילות ( T-railשעה )3-9
המסילה עשויה מאלומיניום בציפוי אנודייז
נתלה על מוטות מתכווננים
מעולה לסביבה קורוזיבית
חיבור קל ומהיר
אפשרי הוספת חישוקים All in one / +360 -
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תיאור

Type 1 /
AIO+360
Suspension

Type 2

Suspension

Type 3 /
AIO+360
Suspension

Type 4

Suspension

Type 5 /
AIO+360
Suspension

יתרונות ושימושים
תלייה מסוג מסילה ( T-railשעה )12
המסילה עשויה מאלומיניום בציפוי אנודייז
נתלה על מוטות מתכווננים
החיבור הרציף בין התעלה למסילה באמצעות אטם גומי
התקנה נוחה ואסטטית
התקנה יציבה
תלייה מסוג מסילה ( T-railשעה )12
המסילה עשויה מאלומיניום בציפוי אנודייז
נתלה על מוטות מתכווננים
הגרסה הפופולרית ביותר
מעולה עבור מערכות אנכיות ומסובכות
אין השפעה מרעידות אדמה
אפשרי הוספת חישוקים All in one / +360 -
תלייה לתעלות בשטח חתך D
התלייה מסוג שתי מסילות ( T-railשעה )3-9

המסילה עשויה מאלומיניום בציפוי אנודייז
מעולה לתקרות נמוכות
התקנה נוחה ואסטטית

תלייה לתעלות בשטח חתך D
התלייה מסוג שתי מסילות ( T-railשעה )3-9

המסילה עשויה מאלומיניום בציפוי אנודייז
מעולה לתקרות תמוכות
מעולה לשטיפה לעיתים קרובות

תלייה מסוג מסילה כפולה ( T-railשעה )3-9
המסילה עשויה מאלומיניום בציפוי אנודייז
חיבור למסילות באמצעות קשת אלומיניום המתחברת לכבל אנכי
התקנה נוחה ואסטטית
גמיש בתקרות גבוהות
מעולה למרחקים ארוכים
התקנה יציבה
מעולה לשטיפה לעיתים קרובות

Type 7 /
360
Suspension

Type 8 /
AIO+360
Suspension

Type 11 /
11A
Suspension

Type 12
Suspension

Type 13
Suspension

Type 6

Suspension

אנו מציעים פתרונות המותאמים עבורכם המבוססים על יותר מ 85 -שנות ניסיון בתעשייה
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צד
מיזוג
אויר

דמפר
מעבדות,
חדרים נקיים

מוסדות
לימוד

ספריות

מוסדות לימוד

מוצר
חדש
צד
חימום

תעלת בד המותאמת לחימום וקירור
במצב משתנה

""VarioDuct
תעלת בד המתאימה את פיזור האוויר שלה בהתאם ליישום המשתנה במערכת:
עבור חימום  -התעלה מבצעת זריקת אוויר מהחלק התחתון של התעלה.
עבור מיזוג  -התעלה מבצעת זריקת אוויר מהחלק העליון של התעלה.
כל זה מתקיים באמצעות ממברנה גמישה המפרידה בין שתי זרימות האויר בין החלק העליון של התעלה
לחלקה התחתון.
בהתאם לשינוי הטמפרטורות ,הדמפר משנה את המיקום ומזיז את הממברנה הפנימית כלפי מעלה או מטה
עבור חימום או מיזוג ,כמו כן ניתן לשלוט על הדמפר באמצעות חיישן חדר פשוט או באמצעות מערכת BMS
של המבנה.

מפזר תקרתי אריח מבד
מפזר תקרתי אריח מבד  -עשוי משני רכיבים סטנדרטיים:
 .1תיבת מליאה – החלק העליון של המפזר המוסתר מאחורי התקרה בעת ההתקנה.
 .2לוח זרימה עשוי בד – החלק התחתון של המפזר הגלוי בחדר.

תכונות
קל משקל 1.7-2.8 :ק"ג
ללא עיבוי – בד נושם
אוורור ללא רעש
פיזור אויר אחיד  -ללא משב רוח
ניתן לכיבוס

התקנה קלה ופשוטה
יתרונות
יכולות חימום וקירור גבוהה.
גמישות מלאה בכל הנוגע לנפחי אוויר ,לחצי אוויר וטמפרטורות
התקנה קלה ומהירה
ניתן לעיצוב בהתאמה אישית
צבע הדמפר יכול להתאים לצבע הבד
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חימום
מהחלק התחתון

ממברנה מבט
מבפנים

1

2

אפשריות לגדלים:
600X600, 1200X600

מיזוג
מהחלק העליון

מבט
להמחשה

3

צינור שרשורי
1

קל משקל 1.7-2.8 :ק"ג

2

ללא עיבוי – בד נושם.

3

אוורור ללא רעש.

אנו מציעים פתרונות המותאמים עבורכם המבוססים על יותר מ 85 -שנות ניסיון בתעשייה
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ציוד הנדסי טכנולוגי

אחים פולק סוכנויות יבוא בע"מ
החרוצים  ,10פתח תקוה; מיקוד 4951449
טל 03-9100300 :פקס03-5796679 :

www.polak.co.il
sales@polak.co.il

www.polak.co.il

