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מנקים  וחוסכים !

ללאור הנדסה מחלקה ייעודית בראשות המהנדס
אורי אור לתכנון ולביצוע ניקויים של מחליפי חום
ומערכות תהליכיות בתעשייה הישראלית

ניקוי מחליף חום בשלט רחוק
הניקוי התבצע בחודש יולי  2018בבתי זקוק חיפה
המטרה :ניקוי בטוח אפקטיבי ומהיר של משקעים
בתוך מאות צינורות של מחליפי חום
הפתרון :ניקוי עם רובוט העושה שימוש בלחץ מים
גבוה עד  1400בר ובספיקות גבוהות; הרובוט מופעל
בשלט רחוק ומאפשר ניקוי בטוח למפעיל
לפרטים נוספים לחץ כאן

ניקוי מאייד עם משקעי זרחן
הניקוי התבצע בחודש אוקטובר  2017באחד המפעלים
של קבוצת כי"ל
תיאור הבעיה :מחליף חום אנכי באורך כ  13מ'; חלק
מהצינורות סתומים במשקעי זרחן
האתגר :ניקוי שיסיר המשקעים ביעילות ,במהירות
תוך הקפדה על כללי בטיחות מחמירים של המפעל
לסרטון קצר של מהלך הניקוי לחץ כאן

מחליף חום סתום עם חומר פולימרי
תיאור הבעיה :מחליף חום מסוג קליפה וצינורות
שצינורותיו סתומים עם חומר פולימרי
לפרטים נוספים לחץ כאן

לפרטים נוספים לחץ כאן

שיקום מחליפי חום  ניקוי ,איתור
צינורות דולפים וציפוי מגן
תיאור הבעיה :מחליפי החום סבלו מקורוזיה קשה,
מצינורות סתומים ודולפים
האתגר :הסרת הקורוזיה ,ניקוי כימי והידרודינמי
להסרת משקעים קשים ,פריצת הצינורות הסתומים,
בדיקת לחץ לאיתור צינורות דולפים ויישום ציפוי מגן
להארכת חיי מחליף החום
לפרטים נוספים לחץ כאן

מי אנחנו ?
חברת "לאור הנדסה" נוסדה ב  1979ומאז
בססה את מעמדה כחברה מובילה בתחום
השירותים לאחזקת מפעלי תעשייה ומוסדות
בישראל :

ניקויים תעשייתיים  כימיים ,הידרודינמיים
ובלחץ מים גבוה
אטמים מכניים  אספקה ומעבדת שיפוץ
מושלמת
ציפויי מגן בעלי עובי ,חוזק ועמידות כימית
גבוהים
מקשרי   Samiflexייבוא ואספקה
מוצרי סיכה ושמנים סינתטיים Royal
  Purpleייבוא ואספקה
קרא עוד

מדוע לבחור בנו ?
« בראש החברה עומד המהנדס אורי אור,
ולצידו אנשי מקצוע מן המעלה הראשונה

« מערכת ניהול האיכות ISO 9001:2008

« ציוד מתקדם לביצוע מגוון של עבודות

« לאור הנדסה מבוטחת בביטוח כספי גבוה
לכל העבודות

« היכולת לספק פתרונות חכמים ויצירתיים
לשדרוג האחזקה ולחסכון בעלויות

« ספק מוערך של הלקוחות המובילים במשק

צור קשר עכשיו !
כתובת  :חה סש  ,4קרית טבעון ,טלפון 04-9833566 :
להתראות בניוזלטר הבא...

