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משתיק קול מלבני  
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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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משתיקי קול במבנה מגולוון או פלב"מ המשמשים להנחתת רמת הרעש עד 35 דציבל מפליטות וכניסות 

של מפוחים ומאווררים. הקטרים והאורכים של המשתיקים מותאמים לספיקות לפי תכנון הנדסי. ניתן לספק 

את המשתיק עם גרעין פנימי המשפר משמעותית את הנחתת הרעש. 

מידות : 50-1000 מ"מ.

אורכים : 600-2000 מ"מ.

חומרי מבנה : פח מגולוון, פלב"מ 304, פלב"מ 316. 

שימושים ותוכנות משתיק קול מלבני

יתרונות משתיק קול איוורור והנדסה
הנחתת רעש מרבית בטווח תדרים רחב.	 

מבנה מגולוון שאינו מחליד.	 

צמר סלעים בצפיפות גבוה ליעילות מרבית.	 

 	.HEAVY DUTY מבנה מחוזק

התאמה לצורכי התהליך תוך תכנון הנדסי.	 
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טבלת נתונים משתיק קול מלבני

Hz 0.75 1.0 1.25 1.50 1.75 2.0 2.50

63 3 5 6 7 8 9 12

125 6 9 10.5 12 14 16 20

250 10 14 17 20 22.5 25 30

500 15 20 24 28 32 36 44

1K 26 33 39 45 48 50 50

2K 19 25 31 36 41 46 50

4K 14 18 22 26 30 34 42

Hz 1.0 1.25 1.50 1.75 2.0 2.5 3.0

63 3 3.5 4 4.5 5 6 7

125 6 7 8 9 10 12 14

250 10 13 16 18 20 24 28

500 16 20 24 28 32 40 48

1K 22 28 33 39 44 48 50

2K 15 18.5 22 26 30 38 46

4K 10.5 13 15.5 18 21 26 31

Pressure drop [Pa] for length L [m]

Pressure drop [Pa] for length L [m]

Insertion Loss at a Iength L (m)

Insertion Loss at a Iength l (m)

דגם 150/200

מחיצות )קוליסות( מבנה ומידות

דגם 200/200

70      100      200 [Pa]

2.5 1.0

3.0    1.0

10             20      30 40  50    70

70      100      200 [Pa]

10             20      30 40  50    70

מסגרת פח מגולוון	 
מילוי אקוסטי בעובי 200 מ"מ	 
כיסוי צדדים ע"י פח מגולוון 	 

מחורר ב-40% מהשטח.

מיוצר מפח מגולוון וכולל אוגני 
מתכת.

B H L
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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



