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עינב טכנולוגיות )1989( מומחית בייבוש אוויר, מאתגרת את תנאי הסביבה ויוצרת 
מובילה  גלם.  וחומרי  מוצרים  ולייצור  לאחסון  מיטביים  וטמפרטורה  לחות  תנאי 
בפיתוח ובייצור פתרונות לטיפול באוויר בחממות גידול, בקווי ייצור, באולמות אחסון 
טווח  ובכל  חלל  גודל  בכל  הנדרשים  הלחות  ומבטיחה את שיעורי  ובחדרי אקלים, 

טמפרטורות. 

ובהתקנה של סביבות מבוקרות לשליטה  בייצור  ניסיון בתכנון,  20 שנות  עם מעל 
טכנולוגיות  עינב  של  ייבוש  וחדרי  יבשנים  מותקנים  וטמפרטורה,  לחות  בתנאי 
במגוון תעשיות בהן: תעשיות הפרמצבטיקה, האלקטרוניקה, התעשיות הביטחוניות, 
והקפאה,  קירור  חדרי  והמזון,  החקלאות  הזרעים,  תעשיות  הקנביס,  תעשיית 
מוזיאונים, ארכיונים, חדרים נקיים ומעבדות. היבשנים יוצרים עבור לקוחותינו תנאי 

אוויר מיטביים לשמירה על איכות גבוהה של המוצרים וחומרי הגלם. 

 בייבוש אוויר עובדים רק עם מומחים
- עינב טכנולוגיות ייבוש



 יבשנים 
עינב טכנולוגיות מייצרת ומייבאת יבשנים סופחי לחות בשיטות פעולה שונות. יבשנים אלה מבטיחים לכם 
שליטה מוחלטת בלחות, עד כמעט 0%RH, בכל טווח טמפרטורות, עד נקודת טל 60°C- ובכל גודל חלל. 
לעינב טכנולוגיות מפעל לייצור יבשנים תוצרת כחול לבן המבוססים על עיבוי מים בגליל המערבי, והיא 
 יבואנית בלעדית של 2 חברות מובילות, Fral איטליה לייצור יבשנים המבוססים על עיבוי מים וסליל קירור

ו-Cotes דנמרק, חברה מובילה בעולם בתחום הייבוש הדיסקנטי.
לעינב טכנולוגיות מגוון פתרונות המשלבים שימוש ביבשנים לייבוש הלחות באוויר עם מערכות קירור 

מוקדם ומאוחר, מערכות חימום ויט"אות למיזוג אוויר.
שיפור  השונות,  בתעשיות  הנהוגים  בתקנים  עמידה  מבטיח  אוויר  יבשני  באמצעות  הלחות  ניהול 
תהליכי ייצור ואחסון, טיוב אורך חיי המדף של מוצרים וחומרי גלם, חסכון משמעותי בחשמל ותמיכה 

מלאה בוולידיות.

 חדרי ייבוש ואקלום 
עינב טכנולוגיות מתכננת ובונה חדרים מבוקרי אקלים לשליטה מלאה בשיעורי הלחות, הטמפרטורה 

וסחרור האוויר. חדרים אלה מתאימים למגוון רחב של צרכים ואפליקציות, ביניהם:

 חדרי ייבוש לקנביס בשלבי ה-   post harvest חדרי אקלים לבדיקות מוצרים    תאי ייבוש לזרעים

כולל  לביצוע. בסיום התכנון תיק הפרויקט  תוכניות  עם קבלת תכן הנדסי מחלקת ההנדסה מכינה 
תוכניות בקרה, טיפול באוויר, חשמל וגז, עובר לאולם הייצור במפעל, מיוצר בתהליכי ייצור קפדניים 
המערכות  כל  לדרישות.  המלאה  וההתאמה  ההפעלה  הייצור,  ברמת  מקיפות  איכות  בדיקות  ועובר 

נשלטות באמצעות בקר מתוכנת, פרי תכנון ותכנות של עינב טכנולוגיות.

 מערכות שליטה ובקרה 
עינב טכנולוגיות מאפיינת ומתכנתת בקרי PLC לפי צורכי הלקוח

 שירותי תחזוקה ותיקוני שבר
עינב טכנולוגיות מספקת שירותי תחזוקה ותיקוני שבר במסגרת הסכמי שירות שנתיים, המבטיחים 
ונעשים  תקופתיות,  בדיקות  מבוצעות  ההסכמים  במסגרת  וכשירותן.  המערכות  תקינות  על  שמירה 
וצוותי עבודה  טיפולי מנע שונים על פי תוכנית טיפולים מסודרת. לעינב טכנולוגיות מחסן חלפים 

שפועלים ברחבי הארץ.

 בין לקוחותינו 
מכון ויצמן, טכניון, אוניברסיטת חיפה, אוניברסיטת 
בן  אוניברסיטת  אביב,  תל  אוניברסיטת  אילן,  בר 
גוריון, אלתא, רפאל, כצט, טבע, נובולוג, בית חולים 
רפאל,  מערכות,  אלביט  רמבם,  חולים  בית  נהריה, 
גולדן פוינט,  טוגדר, מסעדת הדסון, אוריג'ין סידס, 

הדרך לחיים ורבות אחרות
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