CARTRIDGE JET FILTER
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לקוח  /מתכנן נכבד,
חברת איוורור והנדסה עוסקת מזה  60שנה בתכנון וייצור מפוחים ,מערכות איוורור ,שואבי אבק
תעשייתיים ,מערכות שאיבת אבק מרכזיות ומתקנים למניעת זיהום אויר.
ניסיון הנדסי רב שנצבר עם הסכמי ידע בין לאומיים המיושמים בפיתוח מוצרים ושיטות חדישות
ומתוחכמות מאפשרים מתן יעוץ מיומן ובטוח ללקוחותינו הרבים למציאת פתרונות מוצלחים ואמינים
לכל בעיות האיוורור ,טיפול במפגעי אבק ,גזים ,ומזהמים רעילים בתעשייה ,במחקר ובמוסדות שונים.
הציוד והשירותים המופיעים כאן ובהרחבה באתר החברה  www.vent.co.ilמיוצרים ומורכבים
במפעל איוורור והנדסה בליווי מכני ותהליכי מלא של מהנדסי החברה תוך שמירה על תהליכי בקרת
איכות קפדניים תחת תקן  ISO9001ומתן אחריות ושירות מלאים.
במידה ודרושים לכם פרטים נוספים או אם ברצונכם לדון בפתרון בעיות ייחודיות ,נא התקשרו איתנו
טלפונית ,מייל או פקס ללא כל התחייבות מצדכם.

נשמח לעמוד לרשותכם בכל עת,
צוות איוורור והנדסה חיפה בע"מ
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שימושים ותכונות CF
מסנן  CARTRIDGE FILTERהיינו מסנן אבק עם ניקוי עצמי אוטומטי המשמש לסינון אויר הנפלט מתהליכי
ייצור הפולטים אבק וחלקיקים ומותאם לעבודה מאומצת ורציפה בתעשיות המתכת ,חומרי הגלם ,המינרליים,
הכימיות ,התרופות ,עיבוד העץ ומכוני התערובת.
מבנה המסנן כולל מפריד אינרציאלי ראשוני להפרדה והקטנת עומס האבק על בדי הסינון .משטר הזרימה
במסננים יעיל במיוחד ועוזר לניקוי המסננים ושמירה על מפל לחץ נמוך.
אלמנטי הסינון בעלי יעילות סינון גבוהה במיוחד המבטיחה עמידה בתקני הפליטה המחמירים ביותר
 DIN 24184 CATEGORY M, BIGA, EN-60335-2-69ועמידה בכל דרישות חוק אוויר נקי.
שטח הסינון נע בין  20-1500מ"ר )תלוי בדגם המסנן( בדי הסינון הינם :פוליאסטר מחוזק ,אנטי-סטטי
ואפשרות לממברנה טפלונית .האלמנטים ניתנים לשטיפה ושימוש חוזר.

מבנה
כל חלקי המסנן חתוכים בחיתוך לייזר ,גוף המסנן מרותך ריתוך מלא ובנוי מפחי פלדה  /פלב"מ / 316
פלב"מ  304בעוביים  3-5מ"מ המקנים חוזק מכני ומבנה  EXTRA HEAVY DUTYועמידות תהליכית לאורך זמן.

אופציות נוספות
• מפריד ציקולני ראשוני להורדת עומס אבק עומס אבק על המסנן.
• ברז כוכבי לפריקת חומר גלם ל.BIG-BAG-

• אופציה לפתח פיצוץ.
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יתרונות מסנני איוורור והנדסה
מאפיינים

תיאור ויתרונות

אופן הוצאת המסננים והטיפול במתקן הסינון

המסננים מוצאים דרך דלת בגג מן הצד הנקי ,ללא
צורך להכנס לאבק ותוך נוחות מירבית לתחזוקה.

כניסת האבק למסנן.
משטר זרימה פנימי של האוויר/האבק

הכניסה אופקית דרך פלנום עם מפריד אבק אינרציאלי
ראשוני .זרימת האבק האופקית בין המסננים איננה
מתנגשת או מפריעה לניקוי המסננים ושקיעת האבק!!

מרווח בין המסננים ואופן שקיעת האבק

מרווח מוגדל מאוד מבטיח שקיעה מעולה של האבק
המיקרוני ומניעת הסתמות המסנן  +חיסכון באוויר דחוס
והארכה רבה של חיי המסננים.

בדי סינון ויעילות הסינון עמידה בתקני הפליטה

הבדים מתוצרת גרמניה -החזקים והיעילים ביותר
הקיימים בשוק ,יעילות מאושרת על ידי מכון התקינה
הגרמני  ,BIAעמידה בתקני הפליטה TA-LUFT

מבנה המסנן

מבנה  EXTRA HEAVY DUTYמפלדה פלב"מ  3-5מ"מ
החתוכה בלייזר  CNCומכופפת מדוייק ,המקנה חוזק
מכני ועמידות תהליכתית לאורך שנים רבות.

שיטת ניקוי המסננים

 ROTATING JETממטרת אוויר סיבובית היעילה מכולם!
מיכל אוויר דחוס

אוזני הרמה

פתח
כניסת אוויר /אבק

מודד מפל לחץ
על האלמנטים

ארון
חיבורים
מפריד
אינרציאלי
ראשוני
מגירת
איסוף
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עקרון פעולת המסנן
האבק המעורב אם אוויר נשאב בעזרת מפוח לתוך חלקו המרכזי של בית הפילטר ומתנגש במפריד
אינרציאלי ראשוני אשר גורם לחלקיקי האבק הגדולים לשקוע למיכל האיסוף ומוריד משמעותית את ריכוז
האבק המגיע לאלמנטי הסינון.
האוויר מסתנן דרך אלמנטי הסינון והאבק מתיישב על פני השטח ומתגבש לשכבה דקה " "CAKEאשר
עוזרת לתהליך הסינון .שכבת אבק זו במשולב עם בד הסינון מהווים את "שכבת הסינון" הדרושה לצורך
קבלת יעילות סינון גבוהה.
מאחר והצטברות האבק על גבי בדי הסינון גורמת לעליית מפל הלחץ וצימצום ספיקת האוויר במערכת
היניקה ,יש צורך ל"נישוף" מחזורי של עודף האבק מאלמנטי הסינון ואיסופו במשפך ומיכל איסוף.
פעולה זו מתבצעת בעזרת
מערכת ניקוי אוטומטית .אוויר
דחוס הנמצא במיכל עצמאי על
גבי דופן הפילטר מוזרם בכל
פעם למנגנון ניקוי אחד המותקן
יציאת אוויר
מעל אלמנט הסינון .מנגנון זה
נקי
מפזר את סילון האוויר הדחוס
באופן יעיל על פני האלמנט תוך
הרעדה של קפלי הבד ושחרור
שכבת הסינון " "CAKEהמתפוררת
ושוקעת כלפי מיכל האיסוף.

כניסת
אוויר /אבק

שעון
מגנהליק
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השיקולים לבחירת סוג המסנן ושטח הסינון
תיאור ויתרונות

מאפיינים עיקריים:

ספיקת האוויר /גזים

ספיקת הגזים הינה גורם עיקרי המשפיע על בחירת גודל המסנן .שטח
סינון קטן יגרום לקושי בניקוי המסננים ,לסתימות ועלות תחזוקה גבוהה.
מבנה בית המסנן וגודלו חייב להיות מותאם לספיקה!

הרכב הגזים

גזים חומציים או הכוללים מרכיבים כימיים בעייתיים ,מחייבים שימוש
בבדים שונים ,טיפולי שטח ותוספים מיוחדים לניטרול השפעתם.
מבנה המסנן וחומרי הבנייה יתואם לעמידיות בהרכב הגזים והתהליך.
בתהליכי שריפה ופליטת דיאוקסינים נדרש טיפול מורכב ורב שלבי.

טמפ' הגזים

טמפ' הגזים משפיעה על בחירת סוג הבד ומבנה המסנן ,על הצורך
בבידוד למניעת התעבות נוזלים ,או על הצורך בקירור מוקדם של הגזים,
או חימום מוקדם של בית המסנן.

סוג האבק

אבק של חומרים שונים מתנהג במסנן באופן שונה ומחייב התאמה של
שטח הסינון ,סוג הבד ,מבנה המסנן והתאמות נוספות.
ככל שהאבק יותר בעייתי נדרש שטח סינון מוגדל להצלחת הסינון.

גודל החלקיקים

ככל שהגודל החלקיקים קטן יותר נדרש שטח סינון מוגדל לאותה
ספיקת אוויר ,יש לבדוק גם את פילוג החלקיקים .ריכוז גדול של חלקיקים
קטנים בתערובת ,מקשה על הניקוי ומחייב התאמה נוספת של מבנה
המסנן ושיטת הניקוי ,הזרקת תוספים לאבק ובחירת בדי סינון מיוחדים
עם ממברנות טפלוניות.

ריכוז ועומס האבק

ככל שעולה עומס האבק הרגעי בכניסה למסנן ,נדרש שטח סינון מוגדל
וכן הפרדה ראשונית בתוך המסנן ו/או הוספת דרגת סינון ראשונית לפני
המסנן.
מסנן ל 1-ק"ג שעה קטן יותר ושונה ממסנן ל 1-טון בשעה.

אופי האבק

אברזיביות ,נפיצות ,ספיגת לחות )היגרוסקופי( ,מבנה וצורת החלקיקים,
נטייה להתגבשות ,קושי בזרימה השפעות אלקטרוסטטיטת ,שמנוניות,
מבנה ואופי סיבי ונוספים רבים ,כולם מחייבים התאמות מיוחדות.

רעילות האבק ותקני הפליטה המותרים

תקני הפליטה והריכוז המותר משפיעים על שטח הסינון וסוג הבד .ככל
שרמת הפליטה המותרת נמוכה נדרש שטח סינון מוגדל ושימוש בבדים
מיוחדים  +ממבורנות ומסננים אבסולוטיים.

לסיכום
בחירת ציוד סינון מתאים ע"י תיכנון הנדסי הלוקח בחשבון את הפרמטרים ההנדסיים החשובים ,חוסך כסף רב בעלויות
האחזקה ,מונע בעיות בריאותיות לעובדי החברה ומפגעים סביבתיים.
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דגמי המסננים

דגם

מס .מסננים

ספיקת אוויר
שטח סינון מ"ר
מקסימלית מקל"ש

C-02

2

20

1500

C-04

4

40

3000

C-06

6

60

4500

C-09

9

90

6750

C-12

12

120

9000

C-16

16

160

12000

C-20

20

200

15000

C-25

25

250

18750

C-30

30

300

22500

C-36

36

360

27000

C-40

40

400

30000

C-60

60

600

45000

C-80

80

800

60000

C-100

100

1000

75000

C-120

120

1200

90000

C-150

150

1500

112500
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קיימות שתי שיטות ניקוי :
•

שיטת ) ROTARY-JETממטרה( היינה שיטת הניקוי היעילה בעולם .הממטרה מאפשרת פיזור אויר מושלם
לכל אורך המסנן ,לחץ ניקוי אחיד המאפשר לכל קפל במסנן להתנקות בנפרד ובצורה מושלמת.
השימוש בממטרה מאריך משמעותית את חיי המסנן ,מוריד בצורה ניכרת את רמת הרעש ומאפשר
חיסכון משמעותי )עד  (%70בצריכת אויר דחוס ביחס לשיטות ניקוי אחרות.

• שיטת  PULSE-JETעם דיזת  GO-COלניקוי יעיל ואחיד לכל אורך המסנן תוך כדי פעולת הסינון .שיטה
זאת מונעת אזורים שאינם מתנקים במסננים הנוצרים בשימוש בניקוי מסוג  PULSE-JETרגיל.
פעולת הניקוי המחזורית מתבצעת תוך כדי ומבלי להפריע לתהליך היניקה והסינון ומטרתה היא לשמור
על מפל לחץ קבוע במערכת הסינון ומניעת שינויים בספיקת האוויר של מערכת היניק

שיטת ניקוי המסננים
ממטרה סיבובית ""ROTARY JET

חצוצרות נישוף "''GO-CO

8
המפעל :יוסף לוי  ,18ת.ד ,10400 .מפרץ חיפה  | 2611301טל | 04-8411110 .פקסofﬁce@vent.co.il | www.vent.co.il | 04-8411749 .

השוואת שיטות ניקוי מסננים
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בדי סינון
סוג הבד

יעילות סינון
DIN-24184

פוליאסטר כבוש,
עבה וחזק ביותר.

99.97%

פוליאסטר כבוש,
עם ציפוי ממברנה
טפלוניתP.T.E.E.-

אנטי-סטטי עבה
וחזק ביותר

דירוג בטיחותי
"  "BIAגרמיניה

c

תכונות ושימושים

צילום פני הבד
בהגדלה פי 500

עמיד ביותר ,ניתן
לשטיפה ,מתאים
לחומרים מסרטנים.

99.9999%

)c(+

יעיל לאבק דק ותת
מיקרוני ,לנדפים ועשן
לחומרים מסוכנים .ניקוי
מעולה.

99.97%

c

מונע בניית מטען סטטי,
יעיל לאבק מיקרוני,
לנדפים ,לחומרים
מסוכנים וחומרים עם
סכנת נפיצות

10
המפעל :יוסף לוי  ,18ת.ד ,10400 .מפרץ חיפה  | 2611301טל | 04-8411110 .פקסofﬁce@vent.co.il | www.vent.co.il | 04-8411749 .

המפעל :יוסף לוי  ,18ת.ד ,10400 .מפרץ חיפה  | 2611301טל | 04-8411110 .פקסofﬁce@vent.co.il | www.vent.co.il | 04-8411749 .

12
המפעל :יוסף לוי  ,18ת.ד ,10400 .מפרץ חיפה  | 2611301טל | 04-8411110 .פקסofﬁce@vent.co.il | www.vent.co.il | 04-8411749 .

מתקנים בתעשיה
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מתקנים בתעשיה
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ממגוון מוצרי החברה
SCRUBBER

מערכות לספיגת גזים ואדים כימיים

VORTEX

מערכות לשאיבה וסינון של חלקיקים
נפיצים ודליקים

מפוחים

מפוחים תעשייתיים מפלדה ,פלב"מ
ופלסטיק

תאי עבודה

מערכות יניקה ייעודיות לעבודה בטוחה

לקריאה נרחבת
לחץ על התמונה

Vacuum cleaning

מערכות שאיבת אבק מרכזיות לניקיון

פילטרים

מערכות סינון אבק וחלקיקים

מחמצנים קטליטיים

מחמצנים קטליטיים לשריפת סולבנטים
וגזים אורגניים

זרועות יניקה

זרועות ליניקות עשן ריתוך והלחמות

טכנולוגיות נוספות תוכלו לראות באתרWWW.VENT.CO.IL :
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