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Trong Bộ Lọc Khí Ẩm, dòng khí đi qua bộ ống phức hợp theo phương thẳng đứng từ đáy lên 

đỉnh. Dòng nước làm sạch theo chiều ngược lại, từ đỉnh xuống đáy. Tại đầu ra của khí xả, 

những giọt nước chứa khí thải được tách ra bởi bộ tách ẩm. Tùy thuộc vào loại chất ô nhiễm, 

buồng lọc khí hoạt động với nước hoặc thêm vào một thiết bị điều chỉnh pH kiềm hoặc axit. 

Những thiết kế đặc biệt với những loại hóa chất điều lượng khác nhau luôn sẵn có. 

Bộ lọc khí kiểu ướt là một dạng rửa khí kiểu tháp đứng. Những thiết bị lọc khí này được thiết 
kế để hấp thụ và loại bỏ những chất ô nhiễm dạng khí, mùi, khói và những thành phần độc 
hại khác có trong luồng khí thải. Những thiết bị lọc khí này có thể đáp ứng hầu hết những yêu 
cầu nghiêm ngặt của các quy định hiện tại.  

 
Loại thiết bị này dùng vật liệu đệm năng suất cao, đó là sự kết hợp khả năng hấp thụ khí 
nhanh, làm giảm áp suất xuống thấp trong khi phân phối khí/ lỏng đến mức tối đa cho phép. 
Nước làm sạch từ tank chứa tích hợp với tháp lọc được hút vào miệng bơm trục đứng 
chuyển đến giàn ống phun sương ở phía trên buồng lọc và phân phối đều lên diện tích bề 
mặt lọc khí. Khi chất lỏng đi qua thân buồng lọc trở về tank chứa nước bơm thì sẽ hoàn tất 
một chu trình tuần hoàn, khí được làm sạch xả theo phương đứng ra khỏi tháp lọc. 

 
Một thiết bị báo mực nước được lắp kèm theo tank bơm nước sẽ giữ cho mực nước luôn ổn 
định và cân bằng với lượng nước mất đi do bay hơi và bảo vệ bơm tuần hoàn khỏi chạy khi 
khô nước. Bộ tách ẩm được lắp đặt tại đầu ra của tháp lọc để ngăn chặn nước phun ra ngoài 
cùng với dòng khí xả. 
 

 Hiệu quả lọc trên 99.9% đối với hầu hết những chất nhiễm bẩn hòa tan trong nước. 

 
 Độ sụt áp giảm thấp tức là dung tích quạt hút và nguồn điện yêu cầu thấp hơn. 

 

 Được thiết kế vận hành tự động và dễ bảo trì. 

 

 Giàn phun sương được thiết kế đặc biệt đảm bảo sự tin cậy và hiệu quả của sự phân 
phối nước lọc. 

 
 Có thể được cấu tạo với vật liệu khác. 
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Thông số kỹ thuật 

No. Lưu lượng khí 

max (m3/h) 

Đường kính Scrubber 

(mm) 

Chiều cao Scrubber 

(mm) 

1 3600 800 4,000 

2 7200 1,000 4,000 

3 8,500 1,200 4,000 

4 10,000 1,300 4,800 

5 15,000 1,600 4,800 

6 20,000 1,800 4,800 

7 25,000 2,000 5,000 

8 30,000 2,300 5,200 

9 40,000 2,600 5,200 

10 55,000 3,000 5,400 

11 75,000 3,500 5,700 

 

 


