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BỘ LỌC ƯỚT IDROMIX 
Bộ lọc ướt Idromix là một hệ thống lọc ướt được sử dụng để làm sạch không khí chứa các hạt rắn lơ 
lửng. Lắp đặt bộ lọc đảm bảo chất lượng không khí trong môi trường sản xuất và bảo vệ người lao 
động. Nó phù hợp để chiết hút bột sinh ra trong quá trình mài và chà nhám. 

 LỢI ÍCH 
 
Giai đoạn đặc biệt ban đầu là làm sạch từ dòng 
nước trong đó không khí bụi bẩn được trộn lẫn. 
Lực ly tâm tạo ra sự phân tách các hạt nặng hơn 
(bùn), chúng được đổ vào bể thu gom. "Bộ phân 
tách giọt" riêng tách không khí từ các giọt nước 
sau đó được chuyển tới khu vực khí sạch. Mực 
nước được điều chỉnh bằng đầu dò tĩnh điện mà 
khi phát hiện mực nước thấp, sẽ tự động khôi 
phục lại nước ở mức tối ưu. Mực nước tiêu thụ 
giảm đến mức tối thiểu khi chỉ có một phần bay 
hơi trong quá trình được khôi phục lại. Cửa kiểm 
tra đặc trưng cho phép bảo trì dễ dàng ở phía 
dưới cùng của bộ lọc, nơi bùn dư có thể dễ dàng 
tích tụ, cũng như bọt khí. Hộp điện kiểm soát áp 
suất chênh lệch giữa vùng không khí bẩn và 
vùng không khí sạch với các báo động tối đa và 
tối thiểu. Đèn báo hiệu tối thiểu cho biết phải nạp 
nước vào bộ thu bụi để tránh sự gia tăng phát 
thải bụi. Thay vào đó, báo động tối đa báo hiệu 
sự tắc nghẽn quá mức của bọt khí do bã dư. 

THIẾT BỊ TIÊU CHUẨN 
• Điều chỉnh mực nước với đầu dò mực nước 
• Máy sục khí 
• Máy phân tách giọt 
• Quạt 
• Sơn bitum chống ồn trên bề mặt bên trong và 
sơn tĩnh điện ở bề mặt bên ngoài 

TÙY CHỌN CÓ SẴN 

 Thu bùn để phục hồi dòng chảy 
 Điện trở 
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THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

Áp suất làm việc tĩnh 3500 Pa 

 Độ chênh áp suất 

 
2000 Pa 

Nhiệt độ làm việc 2°C <  T <60 °C 

Quạt điện ăn dao 400 VΔ / 690 VY 50 Hz 

 KÍCH THƯỚC 

 

Mã 

 
Dòng khí Công 

suất 
động cơ 

 
A 

 
B 

 
H 

 
C 

 
D 

 
E 

 
F 

[m3/h] [kW] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 

ID 4000 4000 7.5 1604 2475 3180 300 300 223 316 

ID 6000 6000 11 1952 2560 3180 300 450 288 404 

ID 8000 8000 15 2452 2560 3180 300 600 256 361 

ID 10000 10000 15 2712 2560 3180 300 700 322 453 

ID 12000 12000 22 3162 2610 3180 300 850 288 404 
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WET FILTER UNIT IDROMIX 
The Idromix wet filter unit is a wet filtration system used to purify the air of suspended solid particles. 
Installation guarantees the quality of the air in the production environment and the protection of 
workers. It is suitable to extract powder generated by grinding and sanding operations. 

 BENEFITS 
 
The primary purification stage is composed of 
water, with which the dusty air is mixed. The 
centrifugal force generates separation of the 
heavier particles (sludge) that pours into the 
collection tank. The specific "droplet separator" 
separates the outbound air from any water 
droplets transported by the purified area. The 
water level is adjusted by a electric probe which 
when a low water level is detected, automatically 
re-integrates the water to the optimal level. 
Water consumption is reduced to the minimum 
since only the part that evaporates during the 
process is re-integrated. Specific inspection 
doors enable easy maintenance on the bottom 
of the filter, where residual sludge could easily 
accumulate, as well as the bubbler. The electric 
box manages the difference pressure between 
the dirty air zone and the clean air zone with 
maximum and minimum alarms. The minimum 
alarm signals the need to top-up the water in the 
dust collector to avoid the increase in the dusty 
emission. The maximum alarm instead signals 
the excess clogging of the bubbler due to 
residues. 

STANDARD EQUIPMENT 

 Water level adjustment with level probes 
 Bubbler 
 Droplet separator 
 Fan 
 Anti-noise bituminous paint on internal 

surfaces and powder finish on external 
surface 

OPTIONALS AVAILABLE 

 Sludge withdrawal for recovered sludge 
unloading 

 Electric resistance 
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TECHNICAL SPECIFICATIONS 

Working static pressure 3500 Pa 

Pressure Drop 2000 Pa 

Working temperature 2°C <  T <60 °C 

Electric fan feeding 400 VΔ / 690 VY 50 Hz 

 DIMENSIONS 

 

Model 

 
Air flow Motor 

power 

 
A 

 
B 

 
H 

 
C 

 
D 

 
E 

 
F 

[m3/h] [kW] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 

ID 4000 4000 7.5 1604 2475 3180 300 300 223 316 

ID 6000 6000 11 1952 2560 3180 300 450 288 404 

ID 8000 8000 15 2452 2560 3180 300 600 256 361 

ID 10000 10000 15 2712 2560 3180 300 700 322 453 

ID 12000 12000 22 3162 2610 3180 300 850 288 404 
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