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טכנולוגיית

דיסקיות

אתגר המים שלך. 
פתרונות הסינון שלנו.

טכנולוגיית

רשת
טכנולוגיית

מדיה
טכנולוגיית

חוטים

המסננים בפיתוחנו מסוגלים לתת מענה למים בכל איכות שהיא, 

ובכל מיקום גאוגרפי. יש לנו ניסיון רב שנים בפיתוח טכנולוגיות 

סינון, וביכולתנו להציע מגוון רחב של מסננים לכל סוג של תעשייה, 

בטכנולוגיות רשת, דיסקיות, חוטים או מדיה.

כל אתגר הוא הזדמנות בשבילנו לעבוד באופן צמוד עם לקוחותינו 

בכדי למצוא פתרון לבעיותיהם.

אנו נעשה הכל כדי לוודא שהמסננים שלנו עומדים בציפיות, 24 

שעות ביממה, 7 ימים בשבוע ובכל יום בשנה.

אם אתם זקוקים לפתרון איכותי למערכת סינון המים שלכם, פנו 

לחברת עמיעד לייעוץ. אנו מתמקדים במה שאנו עושים הכי טוב.

עמיעד. המומחים בסינון.

עמיעד מערכות מים הינה מובילה עולמית במערכות לטיפול 
וסינון מים. במשך למעלה מ-57 שנים, רתמה עמיעד את המיומנות 
והמחויבות שלה ליצירת קו רחב של פתרונות סינון מים ליישומים 

מגוונים בהשקיה ובתעשייה.

 המוצרים שלנו משולבים בליבן של מערכות טיפול וסינון מים 

בתחומים מגוונים כגון מתכת, פלסטיק, אנרגיה, כימיקלים, טיפול 

במים וסילוק מי-תצורה.

לכל אתגר

בכל טכנולוגיה

בכל מקום לכל מקור מים



עם ארבע טכנולוגיות סינון תחת גג אחד, אנו מציעים מגוון רחב של פתרונות סינון.פתרונות סינון מתקדמים

מדיה

רשת בניקוי יניקה-סריקה
דיסקיות דקות העשויות מחומר פולימרי מחורצות באלכסון

משני צדדיהן, להתמודדות עם קיבולת לכלוך גבוהה, ניקוי יעיל
ותוצאות סינון עקביות.

דיסקיות ספין קלין

חוטי מיקרופייבר עדינים המלופפים בשכבות סביב פלסטיק מחורץ יוצרים 
קסטת חוטים אשר מעניקה סינון ברמה גבוהה בשילוב מערכת ניקוי עצמי 

יעילה.

חוטים

משלבת שטיפה ממוקדת ומנגנון סריקה-יניקה המאפשרים ניקוי עצמי של 
רשת הסינון הרב שכבתית, העשויה פלדת אל-חלד, ומבטיחה סינון יעיל של 

המים.

זמינה במגוון סוגים של מכלי סינון – חול, זכוכית, פחמן פעיל,

אנתרציט, בזלת ועוד – תוך עמידה בסנטדרטים בינלאומיים של מי שתיה.



מסנני רשת אוטומטים

SAF סדרת סדרת אומגה

קוטר | “10 -“2 )50-250 מ”מ(

הפעלה | אוטומטית

ספיקה | ≥ 400 מק”ש

דרגת סינון | 10-800 מיקרון

קוטר | “16 -“4 )100-500 מ”מ(

הפעלה | אוטומטית

ספיקה | ≥ 2,200 מק”ש

דרגת סינון | 10-500 מיקרון

MCFM סדרת EBS סדרת

ABF סדרתTEQUATICTM סדרת

קוטר | “10 -“4 )100-250 מ”מ(

הפעלה | אוטומטית

ספיקה | ≥ 500 מק”ש

דרגת סינון | 30-3,000 מיקרון

קוטר | “36 -“8 )200-1,000 מ”מ(

הפעלה | אוטומטית

ספיקה | ≥ 7,200 מק”ש

דרגת סינון | 10-800 מיקרון

קוטר | “36 -“3 )80-1,000 מ”מ(

הפעלה | אוטומטית

ספיקה | ≥ 7,200 מק”ש

דרגת סינון | 200-3,500 מיקרון

קוטר | “6 -“3 )80-250 מ”מ(

הפעלה | אוטומטית

ספיקה | ≥ 36-73 מק”ש ליחידה



PRO סדרת סיגמאAMF סדרת

קוטר | “8 -“4 )100-200 מ”מ(

הפעלה | אוטומטית

ספיקה | ≥ 280 מק”ש

דרגת סינון | 50-500 מיקרון

קוטר | “8 -“2 )50-200 מ”מ(

הפעלה | אוטומטית

ספיקה | ≥ 200 מק”ש

דרגת סינון | 2-20 מיקרון

סדרת מיני סיגמא

TAF סדרת

קוטר | “4 -“2 )50-100 מ”מ(

הפעלה | אוטומטית

ספיקה | ≥ 80 מק”ש

דרגת סינון | 50-500 מיקרון

קוטר | “3 -“2 )50-80 מ”מ(

הפעלה | אוטומטית

ספיקה | ≥ 50 מק”ש

דרגת סינון | 10-500 מיקרון

פטנט רשום

פטנט רשום

מסנני חוטים אוטומטים מסנני רשת אוטומטים



מסנני דיסקיות אוטומטים

קוטר | “12 -“10 )250-300 מ”מ(

הפעלה | אוטומטית

ספיקה | ≥ 800 מק”ש

דרגת סינון | 20-400 מיקרון

קוטר | “2 )50 מ”מ(

הפעלה | אוטומטית

ספיקה | ≥ 15 מק”ש

דרגת סינון | 10-400 מיקרון

קוטר | “16 -“8 )200-500 מ”מ(

הפעלה | אוטומטית

ספיקה | ≥ 3,000 מק”ש

דרגת סינון | 10-400 מיקרון

קוטר | “6 -“3 )80-150 מ”מ(

הפעלה | אוטומטית

ספיקה | ≥ 120 מק”ש

דרגת סינון | 10-400 מיקרון

קוטר | “6 )150 מ”מ(

הפעלה | אוטומטית

ספיקה | ≥ 200 מק”ש

דרגת סינון | 10-400 מיקרון

קוטר | “12 -“8 )200-300 מ”מ(

הפעלה | אוטומטית

ספיקה | ≥ 50,000 מק”ש

דרגת סינון | 10-400 מיקרון

סוללות “2 ספין קלין קומפקטי

סוללות “2 ספין קלין

סוללות “3 ספין קלין

 סוללות “4 ספין קלין
גלקסי

 סוללות “10 ספין קלין
סופר גלקסי

 סוללות “4 ספין קלין
אפולו תאומים



מסנני מדיה ומפרידי חול

סדרת מדיה

טכנולוגיה | מדיה

קוטר | “60-“16 )500-1,200 מ”מ(

הפעלה | אוטומטית

ספיקה | ≥ 75 מק”ש

AGF PRO סדרת

טכנולוגיה | מדיה

קוטר | “48 )1,200 מ”מ(

הפעלה | אוטומטית

ספיקה | ≥ 70 מק”ש

DVF סדרת

טכנולוגיה | מדיה

קוטר | עד “3 )80 מ”מ(

הפעלה | אוטומטית

ספיקה | ≥ 50 מק”ש

סדרת מפרידי חול

קוטר | “2 )50 מ”מ(

הפעלה | אוטומטית

ספיקה | ≥ 125 מק”ש



BRUSHAWAY סדרת מסנני 
חצי אוטומטים

טכנולוגיה | רשת

קוטר |“8-“2 )50-200 מ”מ(

הפעלה | חצי אוטומטית

ספיקה | ≥ 300 מק”ש

דרגת סינון | 200-3,500 מיקרון

SCANAWAY סדרת מסנני 
חצי אוטומטים

טכנולוגיה | רשת

קוטר | “8 -“2 )50-200 מ”מ(

הפעלה | חצי אוטומטית

ספיקה | ≥ 300 מק”ש

דרגת סינון | 50-500 מיקרון

סדרת מסנני מתכת ידניים

טכנולוגיה | רשת

קוטר | “8 -“2 )50-200 מ”מ(

הפעלה | ידנית

ספיקה | ≥ 300 מק”ש

דרגת סינון | 50-3,500 מיקרון

סדרת מסנני עמיעד פלסטיק ידניים 

טכנולוגיה | רשת ודיסקיות

קוטר | “3-“¾ )20-80 מ”מ(

הפעלה | ידנית

ספיקה | ≥ 50 מק”ש

דרגת סינון | 50-3,500 מיקרון

סדרת מסנני עמיעד טאגליין 
פלסטיק ידניים 

טכנולוגיה | רשת ודיסקיות

קוטר | “3-“¾ )20-80 מ”מ(

הפעלה | ידנית

ספיקה | ≥ 50 מק”ש

דרגת סינון | 80-500 מיקרון

סדרת מסנני ארקל פלסטיק ידניים 

טכנולוגיה | דיסקיות

קוטר | “6-“¾ )20-150 מ”מ(

הפעלה | ידנית

ספיקה | ≥ 160 מק”ש

דרגת סינון | 20-800 מיקרון

מסננים ידניים וחצי אוטומטים



מים מושבים / ממוחזרים

מי ים

סינון וטיפול במים מתהליכים תעשייתיים 

עבור מיחזור או שימוש במים מושבים כגון 

במי גשמים ומי שיטפונות, יתרמו משמעותית 

לצמצום עלויות.

מי ים מאופיינים בתכולה גבוהה של חומר 

אורגני וחומר מינרלי ויש לסנן אותם בכדי 

להגן על מערכות במורד הזרם, כמו מחליפי 

חום במערכות קירור או ממברנות במערכות 

התפלה.

הגנה על מתזים	 

סילוק מי תוצר	 

הגנה על בארות	 

טיפול שלישוני	 

הגנה על הציוד	 

איסוף מי גשמים	 

חקלאות ימית	 

הגנה על ממברנות	 

מי קירור	 

החדרת מי ים בלב ים	 

מי תוצר	 

מי קירורמי כניסה

מי שפכים

App;ications

מתקני יצור תעשייתיים עושים לרוב שימוש 

תהליכים  לקרר  מנת  על  קירור  בציוד 

בטמפרטורה גבוהה, והסינון נדרש כדי 

להגן על הציוד ולעמוד בתקנות להגנה על 

הסביבה.

מי כניסה דורשים סינון כדי לאפשר אספקה 

סדירה ויציבה של מים באיכות הנדרשת 

החיונית למערכות ולתהליכים תעשייתיים 

ומאפשרת מינימום השבתה של הקו.

בהתאם לתקנות סביבתיות, יש לטפל בזרמי 

השפכים לפני שימוש חוזר בהם או שחרורם 

לסביבה, ולשם כך נדרש סינון אמין.

המים המשמשים בתהליך הייצור הם המפתח 

לאספקת מים רציפה ויציבה ולייצור יעיל.

הגנה על מתזים	 

הגנה על ממברנות	 

 	UV הגנה על

מניעת מעבר של מינים פולשים	 

הפרדת חול	 

יישומים

הגנה על מתזים	 

החלפה של נרות סינון או הגנה 	 
עליהם

הגנה על ממברנות	 

 	UV הגנה על

מי תוצר	 

מי תהליך

מי שתיה

רשויות עירוניות דורשות מערכות באמינות 

גבוהה בכדי לספק מים נקיים בצורה קבועה 

לאוכלוסיה  הנדרשת  ובאיכות  ויציבה 

ולתעשייה, ולכן לשלב הסינון חשיבות רבה.

בחקלאות ימית על היבשה, משתמשים 

במכלים גדולים המכילים כמות מים מוגבלת 

והם מזדהמים בקלות ממזון ופסולת. כדי 

לשמור על המים צלולים ונקיים מחומרים 

אורגניים ולהגדיל את כמות הדגים שבמכלים 

נדרש סינון.

הגנה על מערכות פחם פעיל 	 
ומדיה והגנה על מסננים

החלפה של נרות סינון או הגנה 	 
עליהם

הגנה על ממברנות	 

 	UV הגנה על

הרחקת מתכות ממים )ארסן, 	 
ברזל, מנגן(

 	)RAS( מערכות מים סגורות

 	UV הגנה על מערכות

טיפול במי שפכים	 

סילוק אצות ומוצקים	 

סילוק מינים פולשים	 

חקלאות ימית

הגנה על מתזים	 

זרם צדדי למגדלי קירור	 

ספיקה מלאה למגדלי קירור	 

הגנה על הציוד 	 

השבת מים במגדלי קירור	 

טיפול שלישוני	 

הרחקת מוצקים מרחפים / 	 
עכירות

מי שירות	 

הגנה על ממברנות	 

 	UV הגנה על



סינגפור מדינה

UF/MF סינון מקדים של ממברנות יישום 

1,500  מק”ש ליחידה ספיקה

מי שפכים מדרגה שנייה מקור המים

500 מיקרון דרגת סינון

ABF-15000 11 מסנני פיתרון הסינון

מתקן טיהור שפכים

רוסיה מדינה

מי תהליך יישום 

600 מק”ש ספיקה

נהר מקור המים

200 מיקרון דרגת סינון

6 סוללות “4 ספין קלין גלקסי מקור חיצוני  פיתרון הסינון

סינגפור מדינה

UF סינון מקדים של ממברנות יישום 

13,900 מק”ש ספיקה

מי ים מקור המים

100 מיקרון דרגת סינון

22 סוללות מסנני ספין קלין “10 סופר גלקסי  פיתרון הסינון

מפעל יצור קרטון

אזרבייג'ן מדינה

מי שתיה ושירות יישום 

50 מק”ש ספיקה

מי תעלה מקור המים

50 - 2 מיקרון דרגת סינון

 AMF 370K ומסנן SAF-3000 4“ מסנן פיתרון הסינון

מפעל יצור מוליכים למחצה

תאילנד מדינה

מי קירור יישום 

1,070  מק”ש למסנן ספיקה

מגדל קירור מקור המים

50 מיקרון דרגת סינון

54K 2 מסנני אומגה פיתרון הסינון

תחנת כח

מתקן התפלה

ישראל מדינה

אספקת מי שתיה יישום 

13,900 מק”ש ספיקה

מים מוניציפליים מקור המים

דרגת סינון 25 מיקרון

SAF-6000 6“ 2 מסנני פיתרון הסינון

מפעל יצור מוצרי חלב

התקנות
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