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VORTEX SCRUBBER
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לקוח / מתכנן נכבד,

אבק  שואבי  איוורור,  מערכות  מפוחים,  וייצור  בתכנון  שנה   60 מזה  עוסקת  והנדסה  איוורור  חברת 

תעשייתיים, מערכות שאיבת אבק מרכזיות ומתקנים למניעת זיהום אויר.

חדישות  ושיטות  מוצרים  בפיתוח  המיושמים  לאומיים  בין  ידע  הסכמי  עם  שנצבר  רב  הנדסי  ניסיון 

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.il מיוצרים ומורכבים במפעל 

איוורור והנדסה בליווי מכני ותהליכי מלא של מהנדסי החברה תוך שמירה על תהליכי בקרת איכות 

קפדניים תחת תקן ISO9001 ומתן 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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VORTEX SCRUBBER (וורטקס סקרבר) הינו שואב רטוב 
להפרדת אבק וחלקיקים. השואב מתאים למזהמים 

חלקיקיים בעלי המאפיינים הבאים: נפיצים, דליקים, 

לחים, רטובים, דביקים, שמנוניים, ובטמפרטורה גבוהה.

מאפיינים אלו אינם מאפשרים לסנן את החלקיקים 

באופן יבש בעזרת בדי סינון זאת מכיוון שהבדים נסתמים 

ומצריכים הוצאות תפעול גבוהות או שקיימת סכנת 

 VORTEX -פיצוץ. השימוש העיקרי בתעשיה במתקני ה

הינו יניקת אבק ממכונות ליטוש מתכות, יניקה  מתהליכי 

ייצור חומרי נפץ, יניקה ממכונות עיבוד שבבי ויניקה 

מתהליכי ייצור כימקליים לחים והיגרסוקופיים.

דגם ה-COMPACT מגיע עם מפוח האינטגרלי בתוך 

תא אקוסטי המותקן על גג השואב ומנחית את הרעש 

עד כ- DB-70. השואב מיועד בפרט ללקוחות אשר  

מעוניינים בחסכון מקום זאת מכיוון שהמפוח נמצא על 

גג השואב ורמת הרעש הנמוכה המאפשרת התקנה 

גם בתוך אולם הייצור.

כל חלקי VORTEX SCRUBBER (וורטקס סקרבר) חתוכים 

בחיתוך לייזר ומכופפים CNC, גוף השואב  מרותך ריתוך 

מלא ובנוי מפוחים מגולוונים או פחי פלב"מ עבים המקנים 

מבנה תעשייתי כבד ועמידות תהליכית לאורך זמן.

תיאור כללי
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דלת שירות 
וטיפול

מיכל מים
פתח ניקוז

תא שרות 
עם בקרת 
מפלס מים

יציאת אוויר 
נקי

גוף מגולבן 
או נירוסטה

מד מפלס 
מים

מפוח עם 
משתיק קול

דלת שירות 
וטיפול

מיכל מים פתח ניקוז

תא שרות 
עם בקרת 
מפלס מים

יציאת אוויר נקי

גוף מגולבן 
או נירוסטה

מד מפלס 
מים

1. יעילות סינון גבוהה עבור חלקיקים גדולים מעשרה מיקרון.

2. תפעול פשוט ונוח החוסך זמן וכסף בחלקי חילוף.

3. מפוח ממוקם בצידו הנקי של השואב.

4. דגם ה-COMPACT תופס שטח רצפה קטן מאוד ביחס לחלופות סינון אחרות בתעשייה.

5. דלת שרות גדולה המקנה גישה נוחה לטיפול בשואב.

6. בקרת מפלס אוטומטית.

7. מספר גדלים המותאמים לספיקות מ-15,000-500 קמ"ש.

8. אין אלמנטי סינון, דיזות וחלקים מתקלים.

VORTEX COMPACT VORTEX

יתרונות למשתמש
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עקרון הפעולה
מתקן VORTEX SCRUBBER משמש ליניקה וסינון אבק בשיטת מערבולת רטובה.

האוויר הרווי נשאב לתוך המתקן ומאולץ לעבור דרך התקן המערבולת (VORTEX) הנמצא שקוע בתוך מיכל 

נוצרת   VORTEX-ה בהתקן  ועירבולם  המים  שיכבת  עם  יחד  המאובק,  האוויר  זרם  מהאצת  כתוצאה  המים. 

כיוון  שינויי  המים באבק מספר  עוברים  המים. בהמשך  ומערבולת  חלקיקי האבק  בין  ביותר  עזה  התלכדות 

הגורמים להפרדתם מזרם האוויר.

האוויר הנקי זורם כלפי מעלה דרך מפרידי טיפות ונפלט בעזרת המפוח.

האבק שנאסף במים שוקע בתחתית מיכל האגירה, ומופנה באופן תדיר בעזרת מגרפה או בצורה אוטומטית.

ייחודו  של מתקן זה הינו בפשטות מבנהו ופעולתו ללא משאבה, דיזות, צינורות או רכיבים נעים.

בחזית המתקן ישנה דלת טיפול וניקוי גדולה המאפשרת גישה נוחה לכל חלקיו  הפנימיים לצרכי ניקוי לגריפה 

קלה של הבוצה לאורך הדופן הקידמית המשופעת החוצה.

אוויר מסונן

מפריד טיפות

תא כניסה
כניסת אוויר 

מזוהם

מיכל מים

מערבולת 

הוורטקס

מתאים ליניקת אבק נפיץ ודליק 
מתהליכי השחזה, אבק לח ורטוב, אביק 

דביק ושמנוני, או בטמפרטורה גבוהה.

כניסת 
אוויר

אוויר נקי



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

6

מאפיינים טכניים:

מנוע למפוח דגם
אינטגרלי

 ספיקת אוויר
M3/Hr

לחץ סטטי 
mm חיצוני 

מידות
W x L x H

W - 400-C7.5 – 10 Hp
2000 - 4000100 – 200

890 x 1283 x 2767

W - 400(external blowers)890 x 1283 x 1969

W - 600-C10 – 15 Hp
4000 – 6000100 – 220

890 x 1726 x 2775

W - 600(external blowers)890 x 1726 x 1975

W - 800-C15 – 20 Hp
6000 - 8000100 - 250

1080 x 1726 x 3710

W - 800(external blowers)1080 x 1726 x 2700

מפל לחץ סטטי על הוורטקס ניתן לכיוון בין 110-150 מ"מ מים.• 

מפל לחץ חיצוני מקסימלי מותר על מתקן הוורטקס הוא 280 מ"מ מים ליחידות הפועלות בואקום.• 

במידה ויש צורך בלחץ סטטי גבוה יותר יש להוסיף מפוח נוסף לפי הכניסה לוורטקס בין הוורטקס • 

לבין מנדף השאיבה.

חומרי מבנה:
סטנטרט: פח מגולוון בעובי 2-3 מ"מ חתוך בלייזר, מכופף CNC צבוע חיצונית.

אופציונלי: פלב"מ 304 ו-316, פלסטיק פוליפרופילן עמיד בחומצות.

בקרת מפלס מים:
סטנטרט: מצוף פלב"מ.

אופציונלי: אלקטרודט 24v DC + בקרת מפלס + ברז חשמלי.

חשמל:
בדגמים להם יש מפוח אינטגרלי המתקן מסופק 

עם ארון חיבורים.

אופציונלי: לוח חשמך כולל מתנע למפוח ובקר 

מפלס למערכות להן בקרת מפלס מים חשמלית.

VORTEX-מערבולת ה
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 COMPACT VORTEX עקומת מפוחים

0  1000       2000 3000       4000         5000     6000        7000

24

22

20

18

16

14 

12

10

8

6

300

250

200

150

100

50

0

Amp

15HP

12.5HP

10HP

7.5HP

5.5HP

m
m

H
2O

טי, 
סט

ץ 
לח

ל 
מפ

 m
3/h VOTEX ,ספיקה בכניסה למתקן

HP ,מנוע

10

12.5,15

12.5,15

דגם מפוח

PH4.IB560.40

PH5.IB560.45

PH6.IB560.50

HP ,מנוע

7.5,10

7.5,10

7.5,10

דגם מפוח

PH1.RS450

PH2.IB500.40

PH3.IB500.50

RS450

500.40

500.50

560.45

560.50
RS450

500.40

560.40

500.50

560.40

560.45

560.50



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

8

חיבור למערכת השחזה

חיבור למערכת השחזה וליטוש

שימושים נפוצים:

השחזה

השחזה

ליטוש

ליטוש
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W-800C

W-400C

W-600C

A B DC F KH N T

COMPACT VORTEX SCRUBBERS
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מתקנים בתעשיה
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ממגוון מוצרי החברה

VORTEX

SCRUBBER

מפוחים

תאי עבודה

Vacuum cleaning

זרועות יניקה

פילטרים

מחמצנים קטליטיים

WWW.VENT.CO.IL :טכנולוגיות נוספות תוכלו לראות באתר

מערכות לספיגת גזים ואדים כימיים

מערכות לשאיבה וסינון של חלקיקים 
נפיצים ודליקים

מפוחים תעשייתיים מפלדה, פלב"מ 
ופלסטיק

זרועות ליניקות עשן ריתוך והלחמותמערכות יניקה ייעודיות לעבודה בטוחה

מערכות שאיבת אבק מרכזיות לניקיון

לקריאה נרחבת 
לחץ על התמונה

מחמצנים קטליטיים לשריפת סולבנטים 
וגזים אורגניים

מערכות סינון אבק וחלקיקים

http://goo.gl/kVkiQU
http://goo.gl/iy4obc
http://goo.gl/EGHCYl
http://goo.gl/TLRphm
http://goo.gl/o3R1e6
http://goo.gl/Au9crs
http://goo.gl/g01VnQ
http://goo.gl/v7yGL3
http://www.vent.co.il



