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אודות מגדלי קירור ירושלמי בע”מ  
לתחומי  המיועדים  קירור  מגדלי  ושיפוץ  ייצור  בתכנון,  מתמחה  בע”מ   ירושלמי  קירור  מגדלי 
ובעולם מגדלים  וחמש שנים מציעה החברה ללקוחותיה בארץ  רבים. מזה ארבעים  תעשייה 
סטנדרטיים ומגדלים “התפורים” על פי צרכי הלקוח הייחודיים. נסיונה העשיר של החברה, הידע 
הטכני המעמיק וכוח האדם המיומן שלה, הפכו את מגדלי קירור ירושלמי לשם נרדף לאמינות 
ולמצוינות. החברה מתכננת ומייצרת מגדלי קירור עשויים בטון, פיברגלס ומתכת וכן מערכות 

קירור משולבות ושוטפי אוויר להוצאת גזים שונים ממים.
ביכולות  ירושלמי  קירור  מגדלי  חברת  מתאפיינת  מוביל,  קירור  מגדלי  יצרן  היותה  על  בנוסף 
הנדסה ותכנון גבוהות והיא בעלת ידע ונסיון בניהול פרויקטי מגדלי קירור מים גדולים כקטנים. 
כגון  גדולים, חברות  ומפעלים תעשייתים  החברה מורגלת בשתוף פעולה עם חברות הנדסה 
אלו ימצאו במגדלי קירור ירושלמי מומחה בתחום מגדלי קירור מים, העומד בתקנים הגבוהים 
ביותר והמלווה את לקוחותיו במהלך הפרויקט בייעוץ ובתמיכה הנדסית וטכנית. שנים רבות של 
נסיון וידע שנצברו בתכנון וייצור מגדלי קירור מים, מבטיחים ללקוחותינו כי מלבד עמידה בתנאי 
להיבטים  רבה  לב  תשומת  מוענקת  המחיר,  במגבלות  התחשבות  תוך  החום  וסילוק  התכנון 

תפעוליים ואחזקתיים וכן להיבטים סביבתיים כגון יעילות אנרגטית וחיסכון במים.

והצעת המחיר,  פעילות החברה מתאפיינת בגישה פרויקטאלית. החל משלב היעוץ הראשוני 
פרויקט  לכל  מתייחסים  אנו  והפעלתו,  המגדל  במסירת  וכלה  המגדל  והנדסת  בתכנון  עבור 
באופן פרטני ומלווים את לקוחותינו לאורך תהליכי אפיון המגדל, ההזמנה והביצוע. אנו מציעים 

ללקוחותינו חבילת שרותים מלאה הכוללת:

חישובים תרמיים לאישור תפקוד המגדל בהתאם לתנאי התכנון, כולל תרחישי ייחוס שונים  		
וחישוב איבודי מים

בחירת המגדל המתאים ביותר לצרכי הלקוח מהבחינות הבאות: סוג המגדל, חומרי הבנייה,  		
אופן הצבת המגדל בשטח, אפיון מערכות המגדל השונות ובחירתן בהתאם לדרישות הלקוח 

ותנאי השטח
וטיפול 		 הקזה  מערכת  סחרור,  משאבות  כגון:  הקירור  למגדל  נלוות  מערכות  ושילוב  אפיון 

במים, מחליפי חום, מסננים, לוח חשמל ומערכות בקרה
תכנון והנדסת המגדל וחלקיו בתוכנות ושרטוטי תלת מימד		
הגשת תרשימי זרימה ותכנון אביזרי צנרת למערכות הקירור המתוכננות על יד החברה		
ייצור מגדלי קירור ומערכות קירור על סמך שרטוטים הנדסיים שאושרו על ידי הלקוח							
					Turn-Key	תכנון תרשימי צנרת עבור מערכות קירור ומגדלי קירור המסופקים כפרויקט
פיברגלס 		 למגדלי  מבטון  מים  ובריכות  מבטון  גדולים  קירור  למגדלי  הבטון  מבנה  תכנון 

המוקמים באתר הפרויקט
ביצוע חישובי חוזק ועמידות למגדלים המתוכננים והתאמתם לדרישות ולנהלים המקובלים 		

בכל אזור ומדינה	
הקמה והתקנת מגדלי הקירור על ידי צוותי-שטח מקצועיים של החברה באתר הפרויקט או 		

לחילופין פיקוח וליווי תהליך הקמת המגדל באתר הפרויקט

חברת מגדלי קירור ירושלמי משתייכת לגופים המוסמכים והמובילים בתחומי הקירור והתעשייה:
חברה בהתאחדות התעשיינים		
קבלן מורשה לתכנון הנדסי ולהקמת מתקני קירור		
חברה ב- CTI	Institute)	Technology	Cooling(	– הארגון הבינ”ל של יצרני מגדלי הקירור		
		 ISO	9001:2008 עומדת בתקן
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מאפיינים
מגדלי קירור בזרימה נגדית עשויים בטון		
עמידות מירבית בתנאי סביבה קשים		
מוקמים באתר הלקוח		

זרימה נגדית סוג המגדל:	
הרכבה באתר 	 ייצור:	

בטון חומרי בנייה:	
מפוח יונק סוג מפוח:	

2,000,000-20,000,000 קק”ש לתא 	 תפוקה:	
400-4,000 מק”ש לתא ספיקת מים:	

התעשייה הכימית, תעשיית התרופות, בתי-זיקוק,  	 תעשיות: 
תחנות כוח, נפט וגז, מערכות מיזוג אוויר גדולות    

כללי
מגדלי קירור עשויים בטון המיועדים לשימוש בתחנות כח, מפעלים כימיים ופטרוכימיים ובבתי זיקוק. מגדלי קירור ירושלמי מציעה 

ללקוחותיה תכנון מלא של מבנה הבטון כולל אביזרי המתכת והצנרת המיועדים לבריכת הבטון. התכנון נעשה בדו מימד ובתלת מימד.
15מ’. מגדלי קירור ירושלמי מציעה גם את אספקת מבנה הבטון ועבודות ההנדסה  x 6xמ’ ל- 15מ’ גודל תא בודד נע בין 6מ’

האזרחית הכרוכות בהקמתו, או לחילופין מציעה ייעוץ וליווי הלקוח בתהליך הבניה, במקרה בו שרותי ההנדסה האזרחית מבוצעים 
על ידי קבלן אחר. כשהפרויקט המיועד יוצא אל הפועל מחוץ לגבולות ישראל, נעזרת החברה בחברת הנדסה אזרחית מקומית 

המכירה את הרגולציה וחוקי הבנייה בארץ היעד.
מחלקת ההנדסה שלנו מנחה את מבצעי היציקה בשטח ומפקחת על התהליך מתחילתו ועד סופו במטרה להבטיח עמידה 

במפרט. בפרק הזמן בו מתבצעת יציקת הבטון, נרכשים ומיוצרים יתר חלקי מגדל הקירור. כאשר כל החלקים מוכנים ומבנה הבטון 
מושלם אף הוא, נשלחים לאתר צוותי ההקמה של החברה. צוותי השטח מתקינים במגדל הקירור את המילוי, התריסים, המנוע, 

המפוח, הגיר ובית המפוח. העבודה מתבצעת על ידי עובדים מיומנים ועתירי ניסיון. כשההתקנה מתבצעת מחוץ לגבולות ישראל, 
נעזרת החברה בעובדים מקומיים המנוהלים על ידי מפקח מטעם החברה.

למגדלי קירור עשויים בטון אורך חיים ממושך היכול להגיע לחמישים שנה. מגדלים אלו יכולים להוות גם פתרון אופטימלי עבור 
לקוחות אשר כבר מעסיקים באתר הפרויקט קבלן בטון, כך שהעלות השולית של הקמת המגדל הינה נמוכה יחסית.

אפשרויות נוספות
מילוי עשוי פוליפרופילן המיועד לקירור מים הנכנסים למגדל בטמפרטורה גבוהה		
אספקת מילוי Splash המיועד למים מלוכלכים במיוחד		
מפוחים הפועלים ברמת רעש נמוכה מאד		
מפוחים דוחפים		
שילוב רכיבים ומערכות נלוות למגדל הקירור כגון: מערכת סינון, מערכת הקזה וטיפול במים, מחליפי חום, לוח חשמל ובקרה, 		

ווסתי תדר ליעילות אנרגטית ועוד
תשתית עשוייה עץ ו/או ציפוי הבטון בשכבת מגן עשוייה גומי )למקרים בהם המים רוויים בחומרים המזיקים למבנה הבטון(		
שימוש בברגים ממתכות ‘אקזוטיות’ למקרים בהם איכות מי המגדל דורשת עמידות ברמה גבוהה של כלורידים, מחמצנים וכיו”ב		
מערכת פיזור מים גרוויטנציונית		
תכנון בריכות בטון מוגבהות ולא סטנדרטיות לניצול שטח אופטימלי		

CING סדרת

מגדלים המוקמים באתר
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FRP בית מפוח עשוי

PVC/PP	מילוי מ

צנרת פיזור משני 
 PVC עשויה

בריכת מים מבטון - 
תכנון וביצוע על ידי 

מגדלי קירור ירושלמי

מנוע חשמלי בתקן 
EFF1	יעילות

דגמי CING סטנדרטיים

דגם מידות תא )ס”מ( תפוקת קירור 
)קק”ש(*

ספיקת מים לתא )מק”ש( מנוע 
)כוחות סוס(

אורך רוחב גובה מקסימום מינימום

CING-1000-1 600 600 600 3,500,000 1,000 350 50

CING-1800-1 800 800 850 6,500,000 1,800 650 100

CING-2800-1 1,000 1,000 1,100 10,000,000 2,800 1,000 125

CING-4000-1 1,200 1,200 1,300 14,500,000 4,000 1,450 200

CING-5500-1 1,400 1,400 1,550 20,000,000 5,600 2,000 250

25Cº=  4 טמפרטורת טרמומטר לחCº= התקרבות לטרמומטר לח ,ΔT= 5.5 Cº	:תפוקת קירור מתייחסת לתנאי תכנון רגילים *

PVC-תריסי הגנה מ

  PVC/PP -עוצרי טיפות מ

מפוח עשוי FRP/אלומיניום

מגדל קירור מסדרת CING – תצורת  תא יחיד

צינור פיזור מים 
FRP ראשי עשוי
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מאפיינים
מגדלי קירור בעלי מבנה עשוי פיברגלס במשיכה, המוקמים באתר הלקוח		
מתוכננים לפעול במפעלי תעשייה תחת עומסי עבודה ותנאי סביבה קשים		
מתוכננים לפעול בתפוקת קירור אופטימלית ע”פ דרישות סילוק החום		
עמידים ביותר בתנאי סביבה קורוזיווים		

זרימה נגדית סוג המגדל:  
הרכבה באתר ייצור:   

פיברגלס במשיכה, פיברגלס בשיכוב ידני חומרי בנייה:  
מפוח יונק סוג מפוח:  

2,000,000-20,000,000 קק”ש לתא תפוקה:   
400-4,000 מק”ש לתא ספיקת מים: 

התעשייה הכימית, בתי- זיקוק, תחנות כוח, תעשיות:   
נפט וגז, מערכות מיזוג אוויר גדולות    

כללי
FRPP הם מגדלים בזרימה נגדית בעלי מפוח יונק הבנויים רובם ככולם מפיברגלס. שלד  מגדלי קירור מסדרת 

המגדל בנוי מעמודים ומוטות עשויים פוליאסטר משוריין בסיבי זכוכית העובר תהליך משיכה שיוצר חלקי מבנה 
קשיחים וקלים.

CTI	Insitute)	Technology	Cooling - ארגון יצרני מגדלי הקירור העולמי(,  רכיבי המבנה עומדים בתקני ה- 
-25 )ז”א שקצב הבעירה שלהם  84D	ASTM . רכיבי המבנה הם בעלי דירוג התפשטות בערה נמוך מ  37	STD ו- 

FRPP מוצבים על  איטי מאד ולפיכך הם עמידים ביותר בפני דלקות ותנאי חום גבוה במיוחד(. מגדלים מסדרת 
גבי בריכות בטון בהן נאספים המים המקוררים. תכנון בריכות הבטון, כולל בריכות השאיבה ומיקום אביזרי הצנרת 

הנדרשים, מבוצע על ידי חברתנו. מודל בתלת מימד ושרטוטים נמסרים ללקוח. חברתנו מציעה ללקוחותיה את 
בניית בריכת המים, ובמקרים בהם הבריכה מסופקת על ידי אחרים, אנו מספקים הוראות פרטניות ליציקת בריכות 
15מ’. מספר התאים  X 15מ’ 6מ’ לתאים קטנים יחסית, עד לתאים גדולים של  X 6מ’ הבטון. מימדי תא בודד נעים בין 

שניתן לבנות אינו מוגבל למעשה, והוא נקבע בהתאם לתפוקת הקירור הנדרשת.

הקמת המגדל
עם סיום יציקת בריכת הבטון ובדיקתה, צוותי השטח מקימים את שלד מבנה התא ולאחר מכן מציידים אותו 

במערכת מכאנית, מערכת פיזור מים, מילוי, בתי מפוח ועוד. במקרים בהם מוקמים מספר תאים, ניתן להפעיל 
בשטח שני צוותים כאשר צוות אחד מקים את שלד המבנה וצוות שני מתקין את המערכות השונות עם סיום הרכבת 
שלד התא הראשון. בשנים האחרונות מגדלי קירור מפיברגלס המוקמים באתר, הופכים להיות הפיתרון המועדף על 

לקוחות רבים ומחליפים את מגדלי הבטון המסורתיים. הסיבות לכך הן שלעומת מגדלי בטון, זמן ההקמה שלהם 
מהיר הרבה יותר, לרוב עלות הקמה נמוכה יותר, ובמקרים רבים עמידותם בסביבה קורוזיווית טובה יותר.

אפשרויות נוספות
הוספת שכבות חומר לרכיבי הפיברגלס להגברת העמידות בסביבה קורוזיווית ולחיזוק השלד		
אספקת סולמות, מעקות, מדרכים וגרמי מדרגות עשויים פיברגלס		
מפוחים הפועלים ברמת רעש נמוכה מאד		
שילוב רכיבים ומערכות נלוות למגדל הקירור כגון: מערכת סינון, מערכת הקזה וטיפול במים, מחליפי חום, לוח חשמל ובקרה, 		

ווסתי תדר ליעילות אנרגטית, ועוד
שימוש בברגים ממתכות ‘אקזוטיות’ למקרים בהם איכות מי המגדל דורשת עמידות ברמה גבוהה של כלורידים, מחמצנים וכיו”ב		
תכנון בריכות בטון מוגבהות ולא סטנדרטיות לניצול שטח אופטימלי		

FRPP סדרת

מגדלים המוקמים באתר
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SS	316	ברגי חיבור עשויים

PVC-תריסי הגנה מ

EFF1	מנוע חשמלי בתקן יעילות

FRP בית מפוח עשוי

תשתית עשויה
FRP	במשיכה

מפוח אוויר עשוי 
FRP/אלומיניום

דגמי FRPP סטנדרטיים

דגם מידות תא )ס”מ( תפוקת קירור 
)קק”ש(*

ספיקת מים לתא )מק”ש( מנוע 
)כוחות סוס(

אורך רוחב גובה מקסימום מינימום

FRPP-1000-1 600 600 600 3,500,000 1,000 350 50

FRPP-1800-1 800 800 850 6,500,000 1,800 650 100

FRPP-2800-1 1,000 1,000 1,100 10,000,000 2,800 1,000 125

FRPP-4000-1 1,200 1,200 1,300 14,500,000 4,000 1,450 200

FRPP-5500-1 1,400 1,400 1,550 20,000,000 5,600 2,000 250

25Cº=  4 טמפרטורת טרמומטר לחCº= התקרבות לטרמומטר לח ,ΔT= 5.5 Cº	:תפוקת קירור מתייחסת לתנאי תכנון רגילים *

PVC/PP	מילוי עשוי

מגדל קירור מסדרת FRPP – תצורת שני תאים

ניתוח המבנה בשיטת 
האלמנטים הסופיים

בריכת מים עשויה בטון - תכנון וביצוע 
על ידי מגדלי קירור ירושלמי
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מאפיינים
מגדלי קירור בזרימה נגדית עשויים פיברגלס בשיכוב ידני		
מתוכננים לפעול בתנאי סביבה קשים		
מתאימים לשימוש בתעשייה ולמערכות מיזוג אויר קטנות		

זרימה נגדית סוג המגדל:  
הרכבה במפעל היצרן ייצור:   
פיברגלס בשיכוב ידני חומרי בנייה:  

מפוח יונק או דוחף סוג מפוח:  
30,000-500,000 קק”ש תפוקה:   

6-100 מק”ש לתא ספיקת מים: 
התעשייה הכימית, תרופות, מזון, פלסטיק, גומי תעשיות:   

כללי
סדרת	P	היא סדרת מגדלי קירור קטנים יחסית עשויים פיברגלס בשיכוב ידני. סדרה זו, שדגמיה תוכננו לעבודה 

בתנאי שטח קשים, מתאימה למרבית היישומים בתעשייה. המבנה הייחודי של מגדלי הקירור בסדרת	P, המבוסס 
על צלעות חיזוק אינטגרליות, מייתר את הצורך בשלדת מתכת ובכך מאריך את חיי המגדל. במגדלי קירור מסדרת 

P	מותקן המפוח ישירות על המנוע ומקל בכך על תחזוקת מגדל הקירור. ניתן להוביל מגדלי קירור מסדרה זו 
במכולה סטנדרטית בודדת. מגדלי קירור מסדרה זו משמשים בסיס לסדרת מערכות ה-PlugN’Play, בהן מוסיפים 

.)16 PlugN’Play בעמ’  למגדלים מערכות משנה וצנרת על פי דרישת הלקוח )ראה מערכות 

אפשרויות נוספות
בריכה בעלת קיבולת מוגדלת		
מילוי עשוי פוליפרופילן המיועד לטמפרטורת גבוהות		
FRP מאושר על ידי ה FDA לשימוש במי שתיה ובתעשיית המזון		
מפוחים הפועלים ברמת רעש נמוכה מאד		
שימוש בשרף מסוג ויניל אסטר לייצור פיברגלס מחוזק המקנה למבנה המגדל עמידות בטמפרטורות גבוהות		
תכנון מגדל קירור בהתאם לשטח בגודל נתון		
סולם ומעקה		

P סדרת

מגדלים המיוצרים במפעל
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PP	להבים עשויים

FRP	בריכה עשויה

PVC	תריסים עשויים

PVC/PP	מילוי עשוי

חלון בקרה

IP-	66	מנוע בדרגת אטימות

דגמי P סטנדרטיים

דגם מידות תא )ס”מ( תפוקת קירור 
)קק”ש(*

ספיקת מים לתא )מק”ש( מנוע 
)כוחות 

אורךסוס( רוחב גובה מקסימום מינימום

PIND-025-1-w 120 120 250 90,000 25 10 2

PIND-035-1-w 120 120 370 120,000 25 10 3

PFND-050-1-w 190 150 300 220,000 60 20 4

PIND-075-1-w 180 180 410 270,000 75 25 5.5

PFND-100-1-w 310 150 300 400,000 90 30 7.5

PIND-110-1-w 220 220 480 440,000 100 35 7.5

PFND-120-1-w 150 380 300 480,000 110 45 7.5

25Cº=  4 טמפרטורת טרמומטר לחCº= התקרבות לטרמומטר לח ,ΔT= 5.5 Cº	:תפוקת קירור מתייחסת לתנאי תכנון רגילים *

ברגי חיבור 
SS	316	עשויים

9

PIND מגדל קירור מסדרת
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מאפיינים
מגדלי קירור מודלוריים עשויים פלדה מגולוונת		
יעילות טרמית מקסימלית		
מתאימים לקירור מים חמים במיוחד		

זרימה נגדית סוג המגדל:  
הרכבה במפעל היצרן ייצור:   

פלדה מגולוונת חומרי בנייה:  
מפוח יונק סוג מפוח:  

500,000-5,000,000 קק”ש תפוקה:   
80-1,000 מק”ש לתא ספיקת מים:  

מזון, נייר, מיזוג אויר, תעשייה קלה תעשיות:   

כללי
מגדלי קירור מסדרת	SING, המיועדים לתעשיה ולמיזוג אוויר, תוכננו לתת תמורה מירבית להשקעה. המגדלים עשויים פלדה 

מגולוונת ומנצלים בצורה מקסימלית משבצת שטח נתונה. התקנת המגדלים פשוטה וקלה ועלויות האחזקה שלהם נמוכה. מגדלי 
קירור אלו הם גם המתאימים ביותר למקרים בהם טמפרטורת המים הנכנסים למגדל היא גבוהה במיוחד או עלולה להיות גבוהה 

במיוחד. המגדלים הקטנים בסדרה זו מובלים כיחידה מוגמרת לאתר הלקוח. המגדלים הגדולים בסדרה זו מובלים בחלקים לאתר 
הלקוח ומותקנים שם.

אפשרויות נוספות
בריכה בעלת קיבולת מוגדלת		
מילוי עשוי פוליפרופילן המיועד לטמפרטורת גבוהות		
מבנה עשוי פלדת אל חלד 304 או 316		
מפוחים הפועלים ברמת רעש נמוכה מאד		
מפוחים בהנעה ישירה		
סולם ומעקה		
חיבור למערכות משנה כגון משאבות, מסנן, מערכות טיפול במים, מחליפי חום ולוח חשמל ובקרה		

SING סדרת

מגדלים המיוצרים במפעל
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PP	מתזים עשויים
צינור פיזור עשוי  

PVC	PN10

PP להבים עשוייםIP-	66	מנוע בדרגת אטימות

PVC תריסים עשויים

תשתית עשויה 
פלדה	מגולוונת

מילוי עשוי	
PVC/PP

מעטפת עשויה 
פלדה מגולוונת

דגמי SING סטנדרטיים

דגם מידות תא )ס”מ( תפוקת קירור 
)קק”ש(*

ספיקת מים לתא )מק”ש( מנוע 
)כוחות סוס(

אורך רוחב גובה מקסימום מינימום

SING-300-1 350 350 500 1,225,000 350 120 15

SING-500-1 420 420 530 1,750,000 500 175 25

SING-700-1 500 500 600 2,500,000 700 250 50

SING-1000-1 600 600 600 3,600,000 1,000 350 50

SING-1400-1 700 700 630 5,000,000 1,400 500 75

25Cº=  4 טמפרטורת טרמומטר לחCº= התקרבות לטרמומטר לח ,ΔT= 5.5 Cº	:תפוקת קירור מתייחסת לתנאי תכנון רגילים *

FRP בית מפוח עשוי

SING/D מגדל קירור מסדרת
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מאפיינים
מגדלי קירור בזרימה צולבת עשויים פיברגלס בשיכוב ידני		
בנויים לפעולה בסביבה קורוזיווית ובתנאי שטח קשים		
מיועדים לשימוש בתעשייה ובמערכות מיזוג אויר גדולות		
חתך פרופיל נמוך		

זרימה צולבת סוג המגדל:  
הרכבה במפעל היצרן ייצור:   
פיברגלס בשיכוב ידני  חומרי בנייה:  

ופיברגלס במשיכה   
מפוח יונק או דוחף סוג מפוח:  

400,000-5,000,000 קק”ש לכל יחידה תפוקה:   
80-1,000 מק”ש לתא ספיקת מים: 

התעשייה הכימית, מערכות מיזוג אויר, טיפול במים תעשיות:  

כללי
בסדרת	PIRG	מגדלי הקירור עשויים פיברגלס בשיכוב ידני, פיברגלס במשיכה ופלדה בלתי מחלידה. שילוב ייחודי זה של חומרי 

מבנה מבטיח פעולה בכל סביבת עבודה למשך שנים רבות.
במגדלי קירור מסדרה זו עוצרי הטיפות משולבים אינטגרלית בשכבת המילוי ובתריס ומהווים יחידה יעילה העמידה בתנאים 

Cooling	Technology	Institute -של ה	CTI-136	הקשים ביותר. החומרים מהם עשוי המילוי עומדים בתקן איכות החומרים
ובתקן “מניעת התפשטות אש” (std	ASTM-E84(	בדירוג נמוך יותר מ-25.

העברת התמסורת במגדלי הקירור מסדרה זו מתבססת על גיר המעביר את הכח אל המפוח באמצעות סרן ממסר, בעוד המנוע 
עצמו ממוקם מחוץ לפתח יציאת האוויר. מגדלי קירור בזרימה צולבת מתאימים למקרים בהם ספיקת המים משתנה מכיוון 

שהשפעתה על מערכת פיזור המים הגרוויטציוניות של מגדלים מסוג זה, אינה משמעותית. בשל העובדה שעומד המשאבה הנדרש 
במגדלי קירור בזרימה צולבת הוא נמוך יחסית, השימוש במגדלים מסוג זה נחשב חסכוני באנרגיה. מגדלים מסדרה זו נחשבים 

קלים לתחזוקה ולטיפול שוטף בשל הגישה הנוחה למערכת הפיזור, למערכת המכאנית ולמילוי. בנוסף, כאשר נדרש מגדל קירור 
בעל חתך גובה נמוך במיוחד, דגם מסדרה זו, המצויד במפוח דוחף מהווה פתרון מושלם.

אפשרויות נוספות	
בריכה בעלת קיבולת מוגדלת		
מילוי עשוי פוליפרופילן המיועד לטמפרטורת גבוהות		
פיברגלס מאושר על ידי ה FDA לשימוש במי שתיה ובתעשיית המזון		
מפוחים הפועלים ברמת רעש נמוכה מאד		
הוספת שרף ויניל אסטר לתהליך ייצור חלקי מבנה עשויים פיברגלס במשיכה, לצורך חיזוק מבנה המגדל ולשיפור עמידותו 		

בטמפרטורת מים גבוהה
תכנון מגדל קירור בהתאם לבריכת בטון קיימת		
סולם ומעקה 		
הנעה ישירה		
הגנה מלאה מפני קרינת שמש		

PIRG סדרת

מגדלים המיוצרים במפעל
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PP	להבים עשויים
מתזים 

גרוויטנציוניים 
PP	עשויים

בתי מפוח עשויים	
FRP	בשיכוב ידני

ברגים עשויים פלב”ם מילוי שדרת דג עשוי	PVC	או	PP	בו 
עוצרי הטיפות והתריסים משולבים 

בשכבת המילוי	

תשתית עשוייה 
פלדה מגולוונת

FRP	בשיכוב ידני

IP-	66 מנוע בדרגת אטימות

FRP	בריכה עשויה

דגמי PIRG/D סטנדרטיים

דגם מידות תא )ס”מ( תפוקת קירור 
)קק”ש(*

ספיקת מים לתא )מק”ש( מנוע 
)כוחות 

סוס(
	מקסימום אורך			מינימום רוחב גובה

PIRD-100-2	 480 200 260 720,000 250 100 10

PIRD-150-2 760 200 400 1,080,000 250 100 20

PIRG-225-2 720 200 500 1,620,000 250 100 30

PIRG-300-2 820 280 640 2,160,000 400 150 40

PIRG-450-2 980 390 640 3,240,000 600 200 50

25Cº=  4 טמפרטורת טרמומטר לחCº= התקרבות לטרמומטר לח ,ΔT= 5.5 Cº	:תפוקת קירור מתייחסת לתנאי תכנון רגילים *

	FRP	תשתית עשויה
במשיכה

PIRG/D מגדל קירור מסדרת
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מאפיינים
מגדלי קירור בזרימה נגדית עשויים פיברגלס בשיכוב ידני		
מבנה עשוי פיברגלס המתאים לתנאי סביבה קשים		
יעילות טרמית מקסימלית		

זרימה נגדית סוג המגדל:  
הרכבה במפעל היצרן ייצור:   
פיברגלס בשיכוב ידני חומרי בנייה:  

מפוח יונק סוג מפוח:  
500,000-5,000,000 קק”ש תפוקה:   

80-1,000 מק”ש לתא ספיקת מים: 
התעשייה הכימית, מתכת, מיזוג אויר, תעשייה קלה,  תעשיות:  

קירור תעשייתי   

כללי
מגדלי קירור מסדרת	PING	מיוצרים במפעל החברה. מגדלי קירור מסדרה זו מותאמים לסביבת עבודה קשה ולמספר רב של 

יישומים בתעשייה. מגדלי קירור מסדרת	PING	עשויים פיברגלס בשיכוב ידני, פיברגלס במשיכה ופלב”ם. מגדלים אלו מתוכננים 
בזרימה נגדית ומתבססים על מערכת תמסורת בה מועבר הכח אל המפוח באמצעות גיר וסרן ממסר, בעוד המנוע עצמו ממוקם 

מחוץ לפתח יציאת האוויר. תכנון זה מבטיח יעילות מקסימלית ואריכות ימים מירבית למערכת ההינע של מגדל הקירור. מגדלי 
קירור מסדרת	PING	נשלחים לאתר הלקוח בשניים או שלושה חלקים ומורכבים שם בקלות. המילוי במגדלי קירור מסדרה זו 

יכול להיות עשוי PVC	או	PP	לעמידות בטמפרטורות מים גבוהות.

אפשרויות נוספות	
בריכה בעלת קיבולת מוגדלת		
מילוי עשוי פוליפרופילן המיועד לטמפרטורת גבוהות		
פיברגלס מאושר על ידי ה FDA לשימוש במי שתיה ובתעשיית המזון		
מפוחים הפועלים ברמת רעש נמוכה מאד		
שימוש בשרף מסוג ויניל אסטר לייצור פיברגלס מחוזק המקנה למבנה המגדל עמידות בטמפרטורות גבוהות		
סולם ומעקה		

PING סדרת

מגדלים המיוצרים במפעל
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סרן ממסר עשוי חומרים מרוכבים

צינור פיזור עשוי		
PVC	PN10

EFF1	מנוע חשמלי בעל תקן יעילות

FRP/להבים עשויים אלומיניום ימי

שלדה עשוייה פלדה 
מגולוונת

PP	מתזים עשויים

דגמי PING סטנדרטיים

דגם מידות תא )ס”מ( תפוקת קירור 
)קק”ש(*

ספיקת מים לתא )מק”ש( מנוע 
)כוחות 

אורךסוס( רוחב גובה מקסימום מינימום

PING-300-1 350 350 500 1,225,000 350 120 15

PING-500-1 420 420 530 1,750,000 500 175 25

PING-700-1 500 500 600 2,500,000 700 250 50

PING-1000-1 600 600 600 3,600,000 1,000 350 50

PING-1400-1 700 700 630 5,000,000 1,400 500 75

25Cº=  4 טמפרטורת טרמומטר לחCº= התקרבות לטרמומטר לח ,ΔT= 5.5 Cº	:תפוקת קירור מתייחסת לתנאי תכנון רגילים *

מעטפת עשוייה	
	FRP

PVC	תריסים עשויים

בית מפוח 
FRP	עשוי

תשתית עשוייה 
פלב”ם

מילוי עשוי 
PVC/PP

מגדל קירור מסדרת PING – תצורת שני תאים

ממסרת 
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מאפיינים
מערכות המשלבות מגדלי קירור ומערכות משנה משלימות		
מוכנות להפעלה מיידית באתר הלקוח		
תכנון מותאם לצרכיו הייחודיים של הלקוח		

זרימה נגדית סוג המגדל:  
הרכבה במפעל היצרן ייצור:   

פיברגלס בשיכוב ידני / פלדה מגולוונת חומרי בנייה:  
מפוח יונק  סוג מפוח:  

30,000-1,000,000 קק”ש תפוקה:   
10-240 מק”ש למערכת ספיקת מים: 

תעופה, התעשייה הכימית, תעשייה קלה, מזון, פלסטיק תעשיות:   
 

כללי
תכנון המערכות הנלוות למגדל הקירור והתקנתן בשטח, דורשים פעמים רבות זמן ומאמץ רבים יותר מאשר בחירת מגדל הקירור 
עצמו. מתוך הבנת צורך הלקוחות בקבלת פתרון מלא ולא רק מגדל קירור, אנו מציעים ללקוחותינו מערכת קירור שלמה הכוללת 

בנוסף למגדל הקירור גם משאבות, מסנן בשטיפה עצמית, מערכת הקזה וטיפול במים ומחליפי חום. כל הרכיבים הללו )או חלקם( 
מותקנים על גבי מרכב מתכת מגולוונת המאפשר התקנה מיידית באתר הלקוח. המערכת כוללת את כל חיבורי הצנרת בין 

הרכיבים וכן את האינסטרומנטציה הנדרשת על ידי הלקוח. להשלמת המערכת אנו מציעים גם אספקת לוח חשמל ומערכת בקרה 
מתקדמת המאפשרת שליטה מרחוק וניתוח נתוני המערכת ותפקודה. מערכת הקירור ולוח החשמל והבקרה  מתוכננים  בהתאם 

לצרכי הלקוח ומותאמים לדרישות התכנון והשטח.
המערכת מתוכננת להובלה במכולה סטנדרטית. דוקומנטציה מלאה הכוללת שרטוט P&ID מפורט, הנה חלק בלתי נפרד מתכנון 

כל מערכת שיוצאת ממפעלנו.

אפשרויות נוספות
גיבוי )יתירות( של כל אחד מהרכיבים במערכת		
מרכב נפרד למערכות המשנה של מגדלי קירור גדולים		

PlugN’Play מערכות קירור 

PlugN’Play מערכות קירור

כניסת מים חמים “2 
במעגל פתוח למגדל 

הקירור

מסנן דיסקיות “2
מים חמים במעגל סגור 

המגיעים מהמפעל

מים קרים במעגל סגור 
החוזרים למפעל

שסתום “2

יציאת מים 
מקוררים במעגל 

הפתוח ממגדל 
הקירור

משאבה למעגל 
הפתוח

מים חמים במעגל סגור	
המגיעים מהמפעל

מים	קרים במעגל 
סגור החוזרים 

למפעל

עוצרי	טיפות	
PVC	עשויים

מנוע 3 כ”ס אטום	במיוחד

מסנן פלב”מ 304 בעל חרירי 6 מ”מ

מערכת פיזור מים

	SS	316	מחבר מחליף חום פלטות עשוי

		PVC	עשוי	מילוי
במרווח	של 19 מ”מ

תריסי כניסת	אויר 
	PVC	עשויים

מגדלים המיוצרים במפעל
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מאפיינים
מגדלי קירור המתוכננים עבור מי הקירור של תנורי אוטוקלאב		
מערכות מוכנות להפעלה ולאינטגרציה על פי תכנון אוטוקלב נתון		
התאמה מלאה לדרישות הייחודיות של המערכת ושל האילוצים המייחדים אותה		

זרימה נגדית סוג המגדל:  
הרכבה במפעל היצרן ייצור:   

פיברגלס בשיכוב ידני/פלדה מגולוונת חומרי בנייה:  
מפוח יונק סוג מפוח:  

50,000-30,000 קק”ש לכל תא תפוקה:   
100-6 מק”ש לתא ספיקת מים:  

תעופה, מזון, זכוכית, פרמצבטיקה תעשיות:  

כללי
אוטוקלאב הנו תנור תהליכי מבוקר, המתאפיין בעבודה מחזורית. המים הלוהטים או הקיטור מתקררים בהדרגתיות בהתאם לתכנית 

הייצור הייחודית לכל ענף וענף. חברתנו מציעה פתרונות ייחודיים לאוטוקלבים המשרתים את תעשיות המזון, התעופה, הגומי וייצור 
הזכוכית.

מחלקת ההנדסה בחברתנו, תתאים פתרון ספציפי לתנור האוטוקלאב הנרכש על ידי הלקוח. המערכת תכלול בין השאר;  בריכת מים 
בעלת נפח מוגדל הכוללת הפרדה בין מים חמים לקרים, מיכלים או מאגרים נוספים על פי דרישות התהליך, שינוי נקודת העבודה או שילוב 
צ'ילרים במעגל נפרד. אפשרויות אלו ואחרות מוצעות ללקוח במטרה לסייע לו במציאת הפתרון הטוב והיעיל ביותר. אנו מבצעים אינטגרציה 

בין מגדלי הקירור והמערכות הנלוות אליו )משאבות, מסנן בשטיפה עצמית, מערכת טיפול במים, לוח חשמל( ומציעים למעשה מערכת 
PlugN’Play.	המערכת מורכבת במפעלנו, עוברת ניסוי והרצה ולאחר מכן מותקנת באתר הלקוח  על ידי צוותי השטח של חברתנו.

אפשרויות נוספות
בריכה בעלת קיבולת מוגדלת		
מעקף מים המשנה את נקודת העבודה של מגדל הקירור		
הוספת צ’ילר לשלבים האחרונים של התהליך		

מחליף חום פלטות

P1T1

P2 T2

1.5"x2"

3"x2"

2"

3"x2"3"

2"
2"

2"

0.5"2"

2"

2"
2"

2"x3"2"

2"x3"

2"

3"
3"

3"

1.5"

1"

2"

2"
2"

0.5"

2"

P4

T4

T3

P3
1/2"

2"

1"x2"

3"x2"

BSP 1/2"

BSP 1/2"

BSP 1/2"

BSP 1/2"

מעגל סגור

משאבה עבור המעגל הסגור
	HP	14.2	Amp,	7.5

3x400V	/	50Hz

משאבת המעגל הפתוח
HP	2

.Amp,	3x400V	/	50Hz	3,6

מסנן דיסקיות ידני “2
מי תוספת 

)מסופקים על 
ידי הלקוח(

מגדל קירור  
PIND-35	מדגם

3	HP,	1450	RPM	מנוע	
4,3	Amp	3x415V	/

50Hz.

מגדלי קירור לאוטוקלאבים

Piping & Instrumentation שרטוט

מגדלים המיוצרים במפעל
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מבנה בטון ראשי - מתוכנן על ידי 
ירושלמי מגדלי קירור

צינור פיזור ראשי עשוי מבטון

תשתית מפיברגלס במשיכה

צינרות לשחרור האוויר

מאפיינים
דגזיפיירים גליליים עשויים בטון		
גזים אופיניים לסילוק: אמוניה, פחמן דו חמצני, מימן גפריתי		
תכנון לפי דרישה עד 14 מ’ קוטר		

זרימה נגדית זרימת אויר:  
10,000 מק”ש עד ספיקת מים:  

PVC מילוי:   

כללי
דגזיפיירים המבוססים על מבני בטון נותנים מענה מתאים לפרויקטים תשתיתיים גדולים )כגון מתקני התפלה(. כחלק מהפתרון 

המוצע על ידי חברתנו, אנו מספקים ללקוחותינו שרטוטי הצבה )בדו במימד ובתלת מימד(, תוכניות מידות ועומסים למבנה הבטון, 
תכנון אביזרי הצנרת ואספקתם. מחלקת ההנדסה במפעלנו מלווה את תהליך הבניה. עם סיום מבנה הבטון, מתקינים צוותי השטח 

שלנו את התריסים, המפוחים, מערכת הפיזור והמילוי ומשלימים את התקנת שאר הרכיבים עד להפעלתו המלאה של הדיגזיפייר.

אפשרויות נוספות
מעקות וסולמות עשויים פיברגלס		
סילוק גז עד לרמה של- 99.8% 		
		Turn-Key ביצוע כפרויקט

דיגזפיירים )סטריפרים( 

מתזי-מים הפועלים בכוח הכבידה עשויים 
פוליפרופילן

	PVC	מילוי

PVC	תריסי

מפוח אוויר 
דוחף

דיגזיפיירים המוקמים באתר הלקוח

דיגזיפיירים המוקמים באתר הלקוח
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תריסי	PVC	בפתח יציאת האוויר

מתזי מים גרוויטציונים עשויים 
פוליפרופילן

מבנה עשוי פיברגלס

מאפיינים
דיגזיפיירים גליליים עשוייים מפיברגלס 		
גזים אופיניים לסילוק: אמוניה, פחמן דו חמצני, מימן גפריתי		
תכנון לפי דרישה עד לקוטר של 7 מטר		

זרימה נגדית סוג המגדל:  
מיוצר במפעל ייצור:   

פיברגלס בליפוף סיבי חומרי בנייה:  
מפוח דוחף סוג מפוח:  

100 מק”ש 3,000 מק”ש ספיקת מים:  
תעשייה כימית, התפלה, מזון, תרופות ספיקת מים:  

כללי
לפרויקטים בהם יש לטפל בכמות מים של עד 3,000 מק”ש, דיגזיפייר גלילי המיוצר במפעל הוא הבחירה הנכונה. לרוב המיכל יהיה 

מיוצר סיבי זכוכית טבולים בשרף מסוג אורטופטאלי, איזופטאלי, ויניל-אסטר או אפוקסי. תוספים חסיני אש וקרינת UV נכללים 
בייצור באופן תקני. המיכל עומד בתקן הבריטי )BS-4994( והאמריקאי )9229-81	ASTM(. פיזור המים מתבצע על ידי מערך 

צינורות ומתזי פיזור גרוויטציונים. האוויר נדחף למיכל על ידי שני מאווררים ציריים על מנת למזער את צריכת האנרגיה. המילוי בו 
מתבצעת הוצאת הגזים, המפוחים המנועים ומערכת פיזור המים, מותקנים במפעלנו, והמתקן נשלח לאתר הפרויקט כך שהוא 

מוכן לחיבור לצנרת המים והחשמל.

אפשרויות נוספות
מעקות וסולמות מפיברגלס		
הובלה לאתר הלקוח		
הצבה והתקנה על ידי צוותי השטח של החברה		
סילוק גז עד לרמה של- 97% 		

דיגזפיירים )סטריפרים( 

PVC	מילוי

תשתית צנרת פיזור מפיברגלס במשיכה

מפוח צירי דוחף אוויר

PVC צינור פיזור ראשי עשוי

מסנן על פתח כניסת האוויר

דיגזיפיירים מיוצרים במפעל

דיגזיפיירים המיוצרים במפעל 
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סימנס טכנולוגיות מים, 
ארה”ב

תעשייה: טפול בשפכים 
מבנה: פיברגלס בשיכוב ידני

ידי  על  נתבקשה  חברתנו  הפרויקט:  של  סיפורו 
עבורה  לבנות  ארה”ב  מים  טכנולוגיות  סימנס 
בשיכוב  פיברגלס  עשויה  ריחות  לסילוק  מערכת 
שלחה  אשר  סימנס  ידי  על  בוצע  התכנון  ידני. 
למפעלנו תיק שרטוטי הרכבה. על פי שרטוטים 
אשר  מתאימות  תבניות  חברתנו  ייצרה  אלו 
חלקי  השונים.  הפיברגלס  חלקי  לייצור  שימשו 
הפיברגלס, המתכת, המערכות האלקטרומכניות, 
ומערכות הפיזור הורכבו על ידינו במפעל. כחלק 
נציג  למפעלנו  נשלח  האיכות  בקרת  מתהליך 
חברת סימנס אשר וידא כי המוצר עומד בדרישות 

האיכות החמורות של המזמין. 

פרויקטים

דניאלי הנדסה, איטליה  
תעשייה: ייצור מתכות

מבנה: פיברגלס בשיכוב ידני
ספיקת מים: 1,250 מק”ש

אחת  הנדסה,  דניאלי  הפרויקט:  של  סיפורו 
מהחברות הגדולות בעולם לתכנון וייצור מפעלי 
פלדה, ביקשה מגדל קירור בן עשרה תאים אשר 
יועד לטיפול במי השפכים של אחד מהמפעלים 
שבנתה ברפובליקה הדומניקנית. תוכניות הבטון 
כבר אושרו על ידי הלקוח ולכן חברתנו נתבקשה 
להתאים את התאים לתוכניות הקיימות, ולתכנן 
העשוי  'ספלאש'  מסוג  מילוי  על  המבוסס  מגדל 
תשתית  על  פיברגלס  ומבנה  פוליפרופילן, 
ולאחר  במפעלנו,  ויוצר  תוכנן  המגדל  נירוסטה. 
הורכב  שם  הלקוח,  לאתר  במכולות  נשלח  מכן 
בידי  הוראות הרכבה מפורטות שנכתבו   פי  על 

מחלקת ההנדסה של חברתנו.
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מקסימה המרכז
להפרדת אוויר, אשדוד

תעשייה: גזים תעשייתיים
מבנה: פיברגלס במשיכה
ספיקת מים: 3,000 מק”ש

יצרנית  מקסימה,  חברת  הפרויקט:	 של  סיפורו 
וביתיים,  רפואיים  תעשייתים,  גזים  של  מובילה 
ולהקים  לספק  לתכנן,  מחברתנו  ביקשה 
וייצור  אוויר  עבור מתקן להפרדת  קירור  מגדל 
החברה  באתר  שהוקם  ונוזליים  דחוסים  גזים 
ותפעול  שטח  למגבלות  בהתאם  באשדוד. 
קפדניות, תוכנן מגדל קירור בעל שני תאים בני 
9מ’ כל אחד. בריכת המים העשויה בטון  x 9מ’
תוכננה והוקמה בגובה 6מ’. תכנון ייחודי זה יצר 
חלל תפעולי בו מוקמו משאבות סחרור המים, 
מחליפי החום ומערכת הטיפול במים. ראוי לציין 

כי למגדל קירור זה סיפקה חברתנו מערכת סינון על זרם הצד של המגדל. מערכת הסינון, צנרת המים, משאבת השטיפה, הברזים 
ומערכת הבקרה, תוכננו והורכבו על שלדת פלדה במפעלנו וסופקו ללקוח מוכנים להפעלה ולחיבור למערך הצנרת הכללית של 

המגדל. 

כרמל אולפינים, חיפה
תעשייה: התעשייה הכימית

מבנה: בטון
ספיקת מים: 7,500 מק”ש

מפעלי  מהרחבת  כחלק  הפרויקט:  של  סיפורו 
אולפינים,  בכרמל  והפוליאתילן  האתילן 
מגדלי  תפוקת  את  להגדיל  חברתנו  נתבקשה 
הקירור במפעל. בכדי לענות על צורך זה הוקמו 
בגודל של  בטון  במפעל חמישה תאים עשויים 

12 מ’ כל אחד. x 12 מ’
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פרויקטים

מתקן טיפול בשפכים 
תעשייתיים, רמת חובב

תעשייה: טיפול בשפכים
מבנה: פיברגלס בשיכוב ידני

ספיקת מים: 120 מק”ש
לקירור  מפרוייקט  כחלק  הפרויקט:	 של  סיפורו 
נתבקשה  סגור,  במעגל  הוזרמו  אשר  שפכים 
שלמה  מערכת  לספק  ירושלמי  קירור  מגדלי 
אשר כללה בנוסף למגדלי הקירור גם; משאבות, 
מסנן בשטיפה עצמית ומערכת טיפול במים. כל 
הרכיבים הותקנו על גבי שלדת מתכת במפעלנו. 
עבודת הצנרת ובכלל זה התקנת אביזרי הבקרה 
והמערכת  במפעל  היא  אף  הושלמה  השונים, 

כולה נשלחה להפעלה באתר.

אמרז מפעלי פלסטיק, 
רומניה

תעשייה: פלסטיק
מבנה: פיברגלס בשיכוב ידני

ספיקת מים: 140 מק”ש
הלקוח  לדרישות  כמענה  הפרויקט:	 של  סיפורו 
תכננה חברתנו מערכת מגדלי קירור במעגל סגור 
המבוססת על מחליפי חום עשויים נירוסטה 316. 
ומשאבות  משאבות  )כולל  המערכת  חלקי  כל 
קירור  מגדלי  חום,  מחליפי  בקרה,  מערכת  גיבוי, 
מגולוונת.  פלדה  שלדת  גבי  על  מוקמו  וצנרת(, 
ונשלחה  המערכת תועדה בצורה מלאה, פורקה 

לאתר שם הורכבה על ידי הלקוח.
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תחנת שאיבת גז, 
טורקמניסטאן

תעשייה: גז ונפט
מבנה: פלדה מגולוונת

ספיקת מים: 2,400 מק”ש
סיפורו של הפרויקט: 

חברתנו נבחרה על ידי בייטמן הנדסה להקים מגדל 
בטורקמניסטאן.  גדולות  גז  משאבות  עבור  קירור 
והעומסים  המידות  שרטוטי  את  סיפקה  חברתנו 
ארבעה  בן  מגדל  הבטון.  בריכת  להקמת  הדרושים 
לחלקים  פורק  באשקלון,  במפעלנו  נבנה  תאים 
דוברי  עובדים  צוות  בלווית  לטורקמניסטאן  ונשלח 
רוסית. המגדל הוקם  בתחנת השאיבה ועמד מוכן 
להפעלה תוך שלושה שבועות מיום הגעת החלקים 

לאתר.

בתי זיקוק נפט, חיפה
תעשייה: התעשייה הכימית

מבנה: בטון
ספיקת מים: 8,000 מק”ש

סיפורו של הפרויקט: המשימה שהוטלה על חברתנו 
האטמוספריים  הקירור  מגדלי  החלפת  הייתה 
שנה  כשבעים  לפני  האנגלים  ידי  על  הוקמו  אשר 
)“לאבניות”( במגדלים חדשים ומודרניים. שני תאים 
אחד  כל  כ-12 מ’  של  ובגובה  14 מ’  x 14 מ’ בגודל 
החליפו את המבנים הישנים שגובהם מגיע כמעט 
ל-100 מ’. המבנה עצמו נבנה על ידי הלקוח, אשר 
שסיפקה  ועומסים  מידות  שרטוטי  על  התבסס 
חברתנו ובכלל זה שרטוטי בריכת השאיבה ואביזרי 

הצנרת.
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מגדלי הקירור המיוצרים על ידנו מצוידים בחלקים ובמערכות משנה באיכות הגבוהה ביותר, עובדה המבטיחה את איכות ואמינות 
המגדלים. בין ספקי החלקים שלנו )שעם חלקם אנו עובדים למעלה מ-20	שנה(, ניתן למצוא יצרנים מובילים וידועים מתחום מגדלי 

 ,Amarillo	Gear	Company,	Brentwood	Industries,	Howden	Cooling	Fans,	Siemens  :הקירור כגון
Strongwell	Shepherds,	CE	Reichhold,	ועוד.

פיברגלס במשיכה
בבניית שלד המבנה של מגדלים מסדרת FRPP )וכן בבניית דגמים נוספים(, אנו משתמשים במוטות ועמודים עשויים 

פוליאסטר משוריין בסיבי זכוכית )פיברגלאס( העובר תהליך של משיכה והקשחה. 
החומרים התקניים המרכיבים את חלקי הפיברגלס המשוך הנם פוליאסטר איזופטאלי וסיבי זכוכית מסדרה	E  העומדים 
רמה 1 של ארגון ה-CTI- )גוף הידע המוביל בתעשייה, הקובע תקנים והנחיות עבור חלקים וציוד בהם  בתקן 37	(88(	
דירוג  בעלי  והם   ASTM	 E84D בתקן  עומדים  המשוך  הפיברגלס  חלקי  העולם(.  ברחבי  המגדלים  יצרני  משתמשים 
לתערובת  נוסיף  במיוחד(  חמים  למגדל  הנכנסים  כשהמים  )לדוגמא  מסוימים  במקרים   .25 מ-  נמוך  אש  התפשטות 
הפוליאסטר שרף Ester	Vinyl לצורך חיזוק החלקים ושיפור עמידותם בחום, או שנעטוף את חלקי הפיברגלס המשוך 

בשכבות נוספות של רקמה סינתטית אשר תשפר את עמידות החומר בסביבות קורוזיוויות.

פיברגלס בשכוב ידני
אחד מיתרונותיה של החברה היא יכולת ייצור עצמאית של חלקי פיברגלס בשכוב ידני המשמשים לבניית מגדלי הקירור 
ברבות מסדרות הדגמים. ייצור התבניות בתוכן מיוצרים חלקי הפיברגלס השונים, מתבצע אף הוא על ידינו ובכך מתאפשרת 
גמישות רבה בתכנון החלקים והתאמתם לדרישות הפרויקט/המגדל הספציפיות. בייצור הפיברגלס אנו עושים שימוש 
בשרף פוליאסטר איזופטאלי בעל יציבות הידראולית מעולה ועמידות כימית גבוהה. שרף הפוליאסטר אינו מואץ במהלך 
הייצור ומתאפיין בצמיגות תלוית-תהליך, )היינו חומר צמיגי וסמיך במצבו הראשוני שצמיגותו משתנה ומצלילה בעת ריאקציה 
 DIN עם חומרים אחרים בתערובת הפוליאסטר( והוא נועד במיוחד ליישום שכבתי. סוג השרף הוא 1140 על פי תקן

 .DIN	18820/1	3 על פי תקן	164946/2 ומקוטלג  בקבוצה

מילוי
המילוי המותקן במגדל, הנו המקום בו מתבצע בפועל תהליך סילוק החום מן המים המגיעים מהתהליך על ידי האוויר 
הנשאב או הנדחף באמצעות המפוח. המילוי מהווה למעשה את 'לב המגדל' ותפוקת הקירור של המגדל כולו תלויה במילוי 

במידה רבה:

  PVC מילוי מ- 
כוורות המילוי אותן אנו מתקינים במגדלים בעלי זרימה נגדית, מורכבות מדפים עשויים PVC קשיח עם תוספות להגנה 
מפני קרינת .U.V. המרווחים בין דפי המילוי במגדלינו יהיו לרוב ברוחב 19 מ”מ )מרווח גדול יותר מ- 12 מ”מ המקובל 

אצל יצרנים מתחרים(, זאת בהתאם לתנאי הסביבה הקשים בהם המגדלים שלנו אמורים לפעול באופן יעיל. 
במגדלים בעלי זרימה צולבת אנו משתמים במילוי PVC חדשני מסוג “שדרת-דג” בו התריסים ועוצרי הטיפות 
מחוברים למילוי ובכך יוצרים מערכת יעילה ובעלת תפוקה גבוהה בתוכה באים המים במגע עם האוויר והחום 
מסולק באופן מיטבי. החיבור בין דף לדף מבוצע באמצעות המסה נקודתית של ה- PVC בנקודות המגע שבין 

הדפים. נקודות מגע אלו  מוטבעות באמצעות משיכת ואקום נקודתית. 
החומרים מהם מיוצר המילוי עומדים בתקן איכות החומרים  136 של ה - CTI ועומדים בתקן מניעת התפשטות אש 

ASTM-E84D בדירוג נמוך מ-25. 

מילוי מפוליפרופילן
כשטמפרטורת המים אותם יש לקרר גבוהה במיוחד, יותקן במגדל הקירור מילוי העשוי פוליפרופילן. מילוי זה מותקן בכמה 
תצורות: כוורת מילוי )דפים מחוברים כמו במילוי העשוי PVC(, מוטות, מדפים או רשת, בהתאם לאיכות המים אותם יש 
לקרר. מילוי פוליפרופילן מתאים לעבודה ממושכת תחת טמפרטורת מים גבוהה של 80°	–	90° מעלות צלזיוס, וכן לקירור 

מים בעלי איכות נמוכה במיוחד המתאפיינים ברמה גבוהה  של מוצקים מרחפים. 

חלקי המגדל ומערכות משנה
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עוצרי טיפות
עוצרי הטיפות המותקנים במגדלי הקירור נועדו למנוע יציאה של טיפות מים הנישאות על ידי זרם האוויר היוצא מן המגדל, תוך 
הפחתה מועטת ככל האפשר בלחץ הסטאטי הדרוש לתהליך הקירור. שימוש בעוצרי טיפות איכותיים שומר על כך ששיעור 
הסחיפה )היינו הטיפות הנכלאות בזרם האוויר והיוצאות באמצעותו מן המגדל(, יהיה קטן מ- 0.001% מכמות המים המסתחררת 
במגדל. עוצרי הטיפות בנויים מגיליונות PVC גליים אשר ביניהם ישנם מרווחים מעוקלים למעבר האוויר ולכידת הטיפות. דפי 
PVC אנכיים מחברים בין הגיליונות ומעניקים חוזק ועמידות לכל יחידה. עוצרי הטיפות, מורכבים ללא שימוש בדבק או ממיסים 
 ,CTI	STD-136 או פוליפרופילן )במקרים בהם טמפרטורת המים גבוהה במיוחד(, עומדים בתקן ה	PVC כלשהם. הם עשויים

בעלי שכבת הגנה מקרינת U.V.	ועומדים בתקן מניעת התפשטות אש  ASTM-E84D,  בדירוג נמוך מ-25.   

תיבת ממסר
תיבות הממסר )reducers	Speed( המותקנות במגדלי הקירור שלנו הן בעלות מערכת גלגלי שיניים חלזונית, המפחיתה 
את כמות סיבובי המנוע בהתאם לסיבובי המפוח )הפחתה כפולה או יחידה, תלוי בגודל המפוח ובמהירות סיבובי המנוע(. 
תיבות הממסר מיוצרות בהתאם לתקן STD-111	CTI. תכנון הממסרת ובחירתה מתבצע על פי הקריטריונים והתקנים של 
הארגון המוביל AGMA )ארגון יצרני הממסרות האמריקאי(. הממסרות המותקנות מצוידות בחלונית זכוכית אינטגראלית 
המיועדת לבדיקת מפלס השמן בממסרת. מדיד שמן ייעודי מותקן על ידינו מחוץ לבית המפוח ולזרם האוויר היוצא, ומאפשר 
את בדיקת מפלס השמן ללא עצירת המנוע וללא כניסה לבית המפוח. נשם האוויר מותקן אף הוא מחוץ לזרם האוויר רווי 

האדים, על מנת למנוע חדירה של טיפות מים לתוך תיבת הממסר. 

	סרן ממסר
במגדלי קירור בעלי מפוח גדול  יועבר הכוח מהמנוע החשמלי לתיבת הממסר באמצעות סרן. סרני הממסר המותקנים 
על ידנו עשויים מחומרים מרוכבים. תכונות השיכוך של חומרים אלו מפחיתות את רמת הרעידות לאורך מערכת העברת 
הכוח ומאטות את שחיקת חלקי המערכת הסובבת. אוגני הסרן בצד המנוע, כמו גם בצד הממסרת, עשויים פלב”מ 
מסדרה 316. לפני התקנתו עובר הסרן איזון דינאמי על פי תקן  AGMA  9000-C90 , דרגת מפרט 9. לפני אספקתו נבחן 

כל סרן על ידי היצרן תחת עומס הפעלה ממושך הגדול פי –	4 מעומס ההעברה בו עליו לעמוד. 

מפוח
תפקידו של המפוח הוא שאיבה או דחיפה של אוויר מן החוץ דרך המילוי בו מתבצע תהליך האידוי וסילוק החום בעת מפגש 
האוויר והמים החמים. למפוח האוויר ישנה השפעה רבה על צריכת החשמל של המנוע  ועל רמת הרעש של המגדל. בדגמי  
מגדלי הקירור השונים מותקנים לרוב מפוחים ציריים בהנעה ישירה )עבור מפוחים בקוטרים קטנים(, או מפוחים המונעים 
באמצעות תיבת ממסר )עבור מפוחים בקוטרים גדולים(. להבי המפוחים עשויים פיברגלס משוריין, פוליפרופילן או אלומיניום 
בלתי-מחליד. להבי המפוחים מתוכננים בצורה אווירודינמית, מאוזנים לאחר הייצור וזווית התקיפה שלהם ניתנת לשינוי. מגוון 
המפוחים הרחב שאנו מציעים  מאפשר ללקוח בחירה בהתאם לדרישותיו וצרכיו: צמצום עלויות תפעול שוטף על ידי בחירת 
מפוח יעיל וחסכוני, חסכון בעלויות רכש ראשוני, או שמירה על רמת רעש נמוכה על ידי בחירה במפוח שקט במיוחד. במקרים 
כאלו, בהם רמת הרעש חייבת להישמר מתחת ל-70 דציבלים במרחק 1 מ’ מהמגדל, נציע ללקוח מפוחים המתוכננים ומיוצרים 
במיוחד למקרים בהם שמירה על רמת הרעש היא הכרחית. שימוש בפתרון כזה יוכל לחסוך מהלקוח רכש של משתיקי רעש 

שעלותם גבוהה והתופסים שטח רב בצמוד לפתחי כניסת האוויר של מגדל הקירור.

תריסי כניסת אוויר
דגמי מגדלי הקירור הסטנדרטים המיוצרים על ידינו מצוידים בתריסים עשויים  PVC המותקנים על פתחי כניסת 
האוויר של המגדל. תריסים אלו מונעים את חשיפת המים הנאגרים בבריכת המגדל לקרני השמש, ובכך מצמצמים 
בעיות הנגרמות עקב חשיפה זו כגון התפתחות אצות ומזהמים ביולוגים. צמצום בעיות אלו מפחית את כמות החומרים 
הכימיים האנטי-ביולוגיים אשר יש להוסיף למי המגדל. התריסים גם משמשים כאמצעי סינון המונע מחלקיקים גדולים 
)אבק, חול( ומזהמים אחרים )בעלי כנף, שקיות ניילון( מלחדור למגדל. התריסים אף מנמיכים את הרעש הנפלט מן 

המגדל בכשלושה דציבלים.  

מנועים
מגדלי הקירור המיוצרים על ידי החברה מצוידים במנועים המיועדים לעבודה ממושכת בתנאי לחות גבוהה והמיוצרים על 
פי תקן EFF1 )התקן הבינ”ל ליעילות גבוהה במנועים חשמליים(. דרגת האטימות של המנוע ושל קופסת חיבורי החשמל 
הנה IP66. חלקי המתכת והיציקות צבועים בשתי שכבות של מצע הגנה מ -Epoxy  ועליהן שתי שכבות נוספות של צבע 
- Epoxy להגנה מלאה מרטיבות. המנועים מצוידים בשלושה נגדי PTC רגישים לטמפרטורה המכוילים להשבתת המנוע 

במקרה של התחממות-יתר של יותר מ- 145	מעלות צלזיוס.



- מקצוענות לאורך זמן 26

ייעוץ
דלתנו תמיד פתוחה להעניק ייעוץ ותמיכה הנדסית ללקוחותינו, אנו נסייע לך:

	 לבחור את סוג המגדל הנכון לצרכיך היינו; מגדל בזרימה נגדית או צולבת, מספר 	
התאים הרצוי, מפוח יונק או דוחף, מעגל סגור או פתוח ועוד

	 לבחור את חומר המבנה המתאים לפרויקט; פיברגלס, בטון, מתכת או עץ. אנו 	
נוודא אף שחומר המבנה מותאם לסוג מי-התהליך, לאיכותם ולתנאי השטח 

והסביבה
	 לבחור בתנאי התכנון המתאימים לצרכן מי הקירור ובכך לשפר את היעילות 	

האנרגטית של המגדל, לצמצם את עלויות צריכת החשמל והמים, להגביר את 
עמידות המגדל לאורך שנים ולעמוד באילוצי תקציב ומגבלות שטח

	 לפתור בעיות תפעוליות וסביבתיות כגון: רמת הרעש של מפוחי האוויר, הצטברות 	
אבנית, השפעות שמש ואבק מזיקות, איכות מים נמוכה והרכב מים בעייתי

במקרים רבים שלב הייעוץ מקדים את השלבים המסחריים והטכניים. למרות זאת, כל בקשה ושאלה נענות במהרה ונלקחות ברצינות מכיוון 
שאנחנו מאמינים שתשובה מקצועית וכנה זוכה להערכה בקרב לקוחות ולקוחות עתידיים, ומותירה תחושה ש”יש על מי לסמוך”. 

	
תכנון והנדסה

צוות ההנדסה המנוסה של חברתנו יתכנן עבורך את הפתרון הטוב ביותר עבור צרכי הקירור שלך ויתאים את מגדל הקירור או מערכות הקירור 
שמגדל  יוודא  ההנדסה  צוות  הפרויקט.  ולאופי  הלקוח,  לדרישות  התכנון,  לתנאי  ומותאם  מתוכנן  פרויקט  כל  הספציפיות.  התהליך  לדרישות 
הקירור יעמוד בדרישות המפרט ויענה על תנאי התכנון בדרך היעילה ביותר מבחינת עלות מול תועלת ויעילות התפעול והאחזקה השוטפים. 

מחלקת ההנדסה מציעה:

	 הגשת שרטוטים ממוחשבים, תוכניות ומודלים בדו ובתלת מימד עבור כל פרויקט	
	 תרשימי זרימה ומיכשור עבור פרויקטים בהם מתוכננים מערכים מורכבים	
	 עריכת תחשיבים טרמיים, חישוב עקומות ביצוע ותפוקה עבור מגדל הקירור המתוכנן, תוך בחינת תרחישי ייחוס שונים	
	 התאמה ושילוב של הפיתרון הנכון לתנאים הקיימים בשטח כגון: בריכות מים קיימות, מגבלות מקום מחמירות, ציוד ומערכות הקיימים באתר 	

)משאבות, צנרת או מנועים(

צוות ההנדסה ילווה אותך לאורך כל התהליך, החל מבחירת המגדל אפיונו ותכנונו, עבור בייצור המגדל ואספקתו וכלה בהצבתו או בהקמתו 
בשטח ובהפעלתו המוצלחת. כל זאת יבוצע בשקיפות, במקצועיות ובהקפדה על כל הפרטים. 

 
ייצור

מפעלנו נבנה באופן המאפשר ייצור והרכבת מגדלי קירור מסוגים רבים, מערכות קירור ופרויקטים מגוונים ומורכבים. הייצור במפעל הנו מוכוון 
פרויקטים וכל פתרון מותאם לצרכי הלקוח הספציפיים. גמישות זו מושגת על ידי מבנה ארגוני, תהליכי ייצור, נהלי עבודה ומומחיות שפותחו 

ושופרו במשך שנים רבות:

	 ייצור כל מגדל או מערכת קירור מתבצעים על פי שרטוט הרכבה ייעודי המופק על ידי מחלקת ההנדסה	
	 חלקי הפיברגלס בשיכוב ידני מיוצרים במפעלנו על יד מחלקת הפיברגלס כמו גם התבניות לחלקים אלו. יכולת זו מאפשרת גמישות מירבית 	

בתכנון וייצור מגדלי הקירור השונים
	 חטיבת הייצור המגוונת כוללת: מחלקת נגרות, מחלקת פיברגלס בשיכוב ידני, רתכים, חשמלאים, מפעילי מכונות וצוותי הרכבה	

תחת פיקוח צוות בקרת האיכות ומחלקת ההנדסה, אנו מציעים ללקוחותינו תכנון וייצור של מירב הפתרונות הקיימים בתחום מגדלי הקירור 
המתאימים למגזרי התעשייה השונים. 

שירותים
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שיפוץ וחידוש מגדלי קירור
בנוסף לייצור מגדלי קירור חדשים והודות לאופייה הפרויקטאלי וגמישות מחלקות הייצור וצוותי השטח, פיתחה חברתנו מומחיות בשיפוץ ושיפור 
מגדלי קירור קיימים. מגדלי קירור קטנים מובאים תכופות למפעלנו ועוברים שיפוץ מלא ויסודי. מגדלי קירור גדולים שהוקמו בשטח משופצים 

באתר הלקוח עלי ידי צוותי שטח מנוסים, תוך הקפדה על זמן השבתה נמוך ככל האפשר. פעילות השיפוץ כוללת את המאפיינים הבאים:
	 שיפוץ מגדלים בקנה מידה גדול יזכה לתכנון הנדסי מחודש, שרטוטים ומודלים ממוחשבים בדו ותלת מימד	
	 שדרוג, הגדלת תפוקה, שיפור תפוקה ויעילות עבור מגדלי קירור קיימים	
	 החלפה ושדרוג של כל חלקי מגדל הקירור לרבות מערכות מכאניות, מילוי ומערכת פיזור המים	
	 הגשת תכניות-ביצוע, לוח זמנים ואבני דרך עבור פרויקט השיפוץ המאפשרים ללקוח להבין את השלכותיה התפעוליות והביצועיות של העבודה	
	 התקנת מערכות בקרה ושליטה מרחוק, שילוב בקרי תדר להגברת היעילות האנרגטית ולחיסכון בחשמל	

עבור כל פרויקט שיפוץ מגדלי קירור ייערכו סיורי שטח, חישובים טרמיים ותכנון הנדסי ספציפי. הצעת מחיר מפורטת, המסבירה את ההיבטים 
ההנדסיים, הטרמיים והתפעוליים מוגשת ללקוח ומאפשרת לו לקבל החלטה מבוססת ושקולה. 

התקנה והרכבה
אחד מיתרונותיה הבולטים של חברתנו נעוץ בשרותי ההתקנה וההרכבה בשטח. אם מדובר במגדל קירור המיוצר במפעל, או במגדל קירור גדול 
המוקם בשטח, יכול הלקוח להיות בטוח שהוא יקבל את תשומת לבנו המלאה עד אשר המגדל ישולב בתהליך התעשייתי ויעבוד לשביעות רצונו. 

שרות זה כולל אך אינו מוגבל ל:
	 התקנה מלאה של מגדלי קירור גדולים המוקמים באתר הלקוח, בדיקתם והפעלתם על פי פרוטוקול בדיקה סדור	
	 הצבה והתקנה של מגדלי קירור המיוצרים במפעל ושל מערכות קירור משולבות	
	 צוותי שטח מנוסים ומיומנים המרכיבים את המגדל בשטח או משפצים מגדלים קיימים, מובלים על ידי ראשי צוותים בעלי ניסיון של מעל 25 	

שנים בשטח. הצוותים, המוסמכים לעבודה בגובה ובחללים סגורים ובעלי אישורי רופאים תעסוקתיים, עוברים הדרכות סדירות והשתלמויות 
מקצועיות מתאימות

	 תמיכה טכנית והנדסית עבור התקנה והפעלת מערכות קירור משולבות ומגדלי קירור המיוצרים במפעל	

עבודות ההתקנה מתבצעות על פי תכניות עבודה בהתאם ללוחות זמנים קפדניים ומפורטים. צוותי ההתקנה מצוידים בשרטוטי הקמה ועליהם 
מפקחים מנהל ומהנדס פרויקט. ביצוע העבודה בהתאם לשרטוטים מפורטים ותכנית עבודה, מאפשר ביצוע שינויים והתאמות ומאפשר מתן 

דו”ח התקדמות מעודכן ללקוח בכל שלב נתון של הפרויקט, כך גם ניתן לוודא שהעבודה תסתיים בהתאם למועד האספקה שהובטח ללקוח. 

אחזקה
לאחר שמגדל הקירור מוקם ופועל, השלב החשוב )אם כי המוזנח לעיתים( של האחזקה השוטפת מתחיל. חברתנו מעניקה ללקוחותיה שרותי 

אחזקה שוטפים למגדלי הקירור הכוללים בין השאר:

	 חוזי שירות שנתיים לטיפול ואחזקת מגדלי קירור במפעלי תעשייה	
	 אחזקה מונעת למגדלי קירור	
	 תיקון דליפות מים	
	 החלפת מילוי שנסתם ושיעילותו נפגעה	
	 תיקוני עץ, בטון, פיברגלס ומתכת )מעטפת חיצונית, תשתית ומבנה, בריכות מים(	
	 ממסרות 	 שיוור  מפוח,  להבי  איזון  ממסר,  תיבות  )שימון  מכאניות  במערכות  וטיפול  שיפוץ  אחזקה, 

למנועים, צביעת מנועים(

בנוסף לשרותי האחזקה שאנו מספקים, חברתנו עומדת הכן לשירות לקוחותיה ובעלי-המגדלים במתן 
ייעוץ ותמיכה ובהתגברות על בעיות הצצות במהלך האחזקה השוטפת. 
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