
ממברנות
 )RO( אוסמוזה הפוכה ,)UF( חברת דורמקו משווקת בישראל ממברנות אולטרפילטרציה

וננופילטרציה )NF( מתוצרת יצרניות בינלאומיות מובילות.
ממברנות אולטרפילטרציה קפילריות מהמוביל העולמי בטכנולוגיה – חברת INGE מגרמניה.  	 

ממברנות “מולטיבור” המחברות 7 קפילרות בסיב אחד בעל עמידות גבוהה, בלתי חדיר     
לחיידקים ווירוסים. לסינון מי שתייה, להגנה על מתקני התפלה וטיפול בשפכים.  

ממברנות אוסמוזה הפוכה וננופילטרציה ספיראליות מתוצרת חברת CSM מקוריאה. כל  	 
מגוון הממברנות לאוסמוזה הפוכה של מי-ים ומים מליחים, ממברנות חוסכות אנרגיה,     

ממברנות עמידות בזיהום וממברנות למים נקיים.   

מוצרים אופייניים:
   -     dizzer O.9MB60 ממברנות UF חדישות עם שטח פעיל של 60 מ”ר למודול

   -     dizzer 1.5MB40 ממברנות UF לטיפול בקולחים ושפכים עם עומס מוצקים גבוה
   -     T-Rack מערכות שלמות הכוללות מודולים UF עם כל רכיבי הצנרת בתכנון קומפקטי

   -     RE8040-BE ממברנות RO למים מליחים עם דחית מלחים גבוהה
   -     RE8040-FEn ממברנות RO עמידות בזיהום

)UPW( מיוחדות עבור מים נקיים RO ממברנות RE8040-HUE     -   
   -     CRM ממברנות אוסמוזה הפוכה עמידות בכלור
  )Autopsy( שירותי מעבדה לבדיקת ממברנות     -   

מוצרי דורמקו לטיפול במים

שרפים מחליפי יונים
דורמקו מציעה מגוון רחב של שרפים מחליפי יונים וחומרי ספיחה פולימריים לטיפול במים, 

לתעשיית מזון ותרופות ולתעשייה הכימית. השרפים לטיפול במים כוללים שרף לריכוך מים, 
שרפים קטיוני ואניוני מרועננים לשימוש חד-פעמי ושרפים מתרעננים לשימוש רב-פעמי וכן 

שרפי מצע מעורב )מיקס-בד( בדרגות ניקיון שונות. 

סוגי השרפים המיוחדים: 
שרפים להפרדה כרומטוגרפית

שרפים לקיבוע אנזימים
שרפים סלקטיביים לבורון, ארסן, ניטרטים ולמתכות כבדות

שרפי ספיחה לסילוק מרירות וצבע

מוצרים מייצגים:
   -     Suqing MBS8 שרף מצע מעורב סטנדרטי למים נטולי מלחים

   -     PMB101E שרף מצע מעורב למים בדרגת ניקיון גבוהה 0- 18 מגאוהם
   -     Suqing 001x7 FG שרף קטיוני לריכוך מים מאושר מזון

   -     Suqing 201x7 UG שרף אניוני חזק מונוספירי לדמינרליזציה
   -     Suqing D402 שרף סלקטיבי למתכות כבדות

   -     Diaion CRB03 שרף סלקטיבי לסילוק בורון מתמלחת או ממים
   -     Sepabeads שרפים לספיחת חומרי צבע וטעם ולקיבוע אנזימים

 



כימיקלים 
דורמקו מציעה ללקוחותיה כימיקלים שונים לטיפול במים באספקה ממלאי מקומי או ביבוא 

ישיר מהיצרן. 
אנטיסקלנטים למניעת משקעים בממברנות אוסמוזה הפוכה וחומרי ניקוי לממברנות   	 

. )Flocon סדרת מוצרי( BWA מתוצרת חברת  
תרכיזי אנטיסקלנטים למתקני אוסמוזה הפוכה גדולים לחיסכון בעלויות הובלה ושימוש.	 
פלוקולנטים לטיפול בשפכים תעשייתיים )תעשייה כימית, נייר, מחצבות, מפעלי מזון וכו’(.	 
פולימרים קטיוניים לסחיטת בוצה במתקני טיפול בשפכים עירוניים.	 
מונעי קצף על בסיס סיליקון, שמן או מים, לטיפול בשפכים, בתעשיה ובתהליכי תסיסה.	 
ביוצידים – קוטלי חיידקים ואצות מתוצרת Akcros לטיפול במגדלי קירור, מיחזור מים   	 

בתעשייה ולשפכים.  

להלן מספר מוצרים מובילים:
   -     Flocon 190 אנטיסקלנט רב שימושי

   -     Flocon 260 אנטיסקלנט לטיפול בריכוז סיליקה גבוה
   -     Flocon 195 תרכיז אנטיסקלנט למתקני RO גדולים

   -     Sedifloc 1407CH פלוקולנט קטיוני יעיל לסחיטת בוצה במט”שים
   -     Sedifloc 710AM  פלוקולנט אניוני לטיפול בשפכי תעשייה כימית

   -     מונע הקצפה מבוסס על פולימר נון-יוני לתעשייה )מאושר למזון(
   -     Intercide CMIT איזתיאזולין, קוטל חיידקים ואצות בעל טווח פעולה רחב

מוצרים מתכלים
.)Filter Cartridges( בתחום זה אנו כוללים פחם פעיל וסננים

דורמקו מספקת פחם פעיל גרגרי ממקור קוקוס או פחם אבן, פחם שטוף בחומצה לייצור מים 
נטולי מלחים וסוגים נוספים לפי דרישה.

סוגי הסננים השונים מתוצרת CSM כוללים סנני עומק מפוליפרופילן במידות סטנדרטיות של 
“10-40 לסינון מי שתייה, לתעשייה ולאוסמוזה הפוכה.

סננים ממברנליים וסננים אבסולוטיים לתעשיית מזון וביוטכנולוגיה, מיקרואלקטרוניקה, 
לתעשיה פטרוכימית וכו’.  

מוצרים אופייניים:
   -     GAC 8x30 פחם פעיל גרגרי למים בגודל 8x30 מש

   -     XHPJ-90Q פחם פעיל אבקתי לסילוק חומרי צבע וריח ממים ולשימוש בתעשיית המזון
   -     CSM DL/DE מסנני עומק מפוליפרופילן למים ולכימיקלים בדרגות סינון 1-100 מיקרון

מתקני EDI למים טהורים
חברת דורמקו מייצגת בלעדית בישראל את חברת QUA יצרנית מערכות FEDI לאספקת מים 

בדרגת ניקיון גבוהה ביותר לתעשיות מיקרואלקטרוניקה, תרופות ותחנות כוח.
QUA פיתחה דור חדש של מערכות EDI. הטכנולוגיה משופרת כוללת 2 שלבים, הפועלים בשתי 

רמות מתח שונות. בתהליך זה נמנעת שקיעת אבנית הגורמת לסתימת תאי EDI קונבנציונליים.
FEDI = Fractional Electro DeIonization

מוצרים:
   -     מתקני EDI מושלמים הכוללים תאי FEDI, מערכת אספקת כוח )מיישרי זרם( ובקרה,  

          המתקנים מיוצרים לכל ספיקה רצויה
   -     תאי FEDI כחלקי חילוף ולבניה עצמית של מערכות
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