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Grupa RYWAL-RHC systematycznie rozwija ofertę w zakresie wentylacji
i filtrowentylacji przemysłowej. Oferowane rozwiązania obejmują produkty wielu firm, a montaż i uruchomienie systemów realizuje wyspecjalizowana spółka PLATFORMA FILTROWENTYLACYJNA należąca do Grupy
RYWAL-RHC.
Regionalni przedstawiciele handlowi działający w ramach PLATFORMY
korzystają ze wszystkich zasobów Grupy RYWAL-RHC w celu zaoferowania
i sprzedaży rozwiązań optymalnie odpowiadających potrzebom klienta.
PLATFORMA FILTROWENTYLACYJNA w zakresie projektowanych i budowanych systemów filtrowentylacyjnych integruje produkty wiodących
producentów europejskich.
Zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami techniczno-handlowymi:
Nr tel. kom. 785 800 808 lub na stronę www.odpylamy.pl

Skanuj link lub wejdź
http://www.odpylamy.pl

i
352

RYWAL-RHC prowadzi serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oraz przeglądy
urządzeń filtrowentylacyjnych.
Adresy punktów serwisowych na końcu katalogu.
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1. Urządzenia filtrowentylacyjne MOSTAIR

01
02
03.1

Ramiona odciągowe MOSTAIR
Ramiona odciągowe MOSTAIR charakteryzują się nowoczesnym wyglądem, zastosowaniem wysokiej jakości materiałów oraz nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych.
Ramiona dają się łatwo poruszać nad miejscem spawania i utrzymują zadaną pozycję. Ssawa została zaprojektowana zgodnie ze standardami unijnymi dotyczącymi odciągów dymów spawalniczych i charakteryzuje się doskonałą skutecznością zbierania dymów. Znakiem rozpoznawczym ramion MOSTAIR jest zewnętrzna aluminiowa konstrukcja wsporcza, która zapewnia
naturalny i niezakłócony przepływ powietrza.
Ramię dostarczane jest w całości, przygotowane do montażu na ścianie (H) lub w wersji stojącej (S). Wyposażone standardowo we wspornik ścienny.
Średnica ramienia wynosi � 160 mm. Dostępne w długości: 2 i 3 m.

03.2

NOWOŚĆ
w ofercie

04
05.1

Urządzenie mobilne MOSTAIR SRF
Urządzenie mobilne MOSTAIR SRF jest przeznaczone do odciągania i filtrowania dymów spawalniczych i lekkiego pyłu szlifierskiego. Jest to doskonałe rozwiązanie problemu dymu spawalniczego
i innych zanieczyszczeń pyłowych w lekkich i średnich aplikacjach.

Model

Nr katalogowy

Ramię MOSTAIR ALX H Ø 160 mm / 2 m

EM1163048W

Ramię MOSTAIR ALX H Ø 160 mm / 3 m

EM1163048W

Ramię MOSTAIR ALX S Ø 160 mm / 2 m

EM1162048S

Ramię MOSTAIR ALX S Ø 160 mm / 3 m

EM1163048S

w ofercie

06

Urządzenie współpracuje z ramionami � 140 mm o zasięgu 2 lub 3 m.
Dostępne certyfikaty IFA W2 i W3.
Model

950 m³/h
140 mm

Maksymalne podciśnienie
Moc silnika
Powierzchnia filtra
Wymiary (dł. x szer. x wys.)
Masa
Poziom hałasu
Numer katalogowy:
MOSTAIR SRF (230 V)
MOSTAIR SRF (400 V)
Ramię Ø 140 mm / 2 m
Ramię Ø 140 mm / 3 m

1. Urządzenia filtrowentylacyjne MOSTAIR

07

MOSTAIR SRF

Średnica wlotowa

05.3
05.4

NOWOŚĆ

Urządzenie posiada wkład filtracyjny o powierzchni 10 m² i skuteczności 99,9%. Po zanieczyszczeniu wkładu można go ręcznie oczyścić sprężonym powietrzem lub wymienić na nowy.
MOSTAIR SRF charakteryzuje się zwartą konstrukcją, zwrotnością i łatwością w przemieszczaniu
pomiędzy stanowiskami pracy.

Max. przepływ powietrza

05.2

08

2800 Pa
230 V / 1,3 kW
10 m²
946 x 761 x 1361 mm
69 kg
72 dB (A)

09

EM06055203
EM06552037
EM10014204
EM10014304
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Urządzenie mobilne MOSTAIR PRO
MOSTAIR PRO to urządzenie filtrowentylacyjne z wbudowanym wentylatorem o mocy 1,1 kW. Wysoce skuteczny wkład filtracyjny oczyszczany jest za pomocą zintegrowanego systemu
RamAir™, który zasilany jest sprężonym powietrzem z sieci. Oderwany pył osiada w szufladzie pod urządzeniem. Dzięki dużym kołom oraz parze skrętnych kół urządzenie można z łatwością
przemieszczać po hali lub wokół miejsca powstawania dymów. Proces oczyszczania wkładu aktywowany jest automatycznie poprzez czujnik różnicy ciśnienia lub ręcznie.
Urządzenie dostarczone może być z jednym ramieniem 3 lub 4 m.

NOWOŚĆ
w ofercie

Model

MOSTAIR PRO

Zasilanie

400 V/3ph/50 Hz

Moc silnika

1,1 kW

Maksymalna wydajność

1200 m³/h

Medium filtracyjne

poliester BiCo, zmywalny

Powierzchnia wkładu

20 m²

Wymiary (dł. x szer. x wys.)

1150 x 646 x 1024 mm

Masa

ok. 185 kg

Nr katalogowe:
Urządzenie MOSTAIR PRO
Ramię 3 m
Ramię 4 m

E000111115
E000111116
E000111117

MOSTAIR DUSTOMAT
Najnowsza, czwarta generacja znakomitego mobilnego odpylacza serii DUSTOMAT. Gwarantuje doskonałe osiągi i cichą pracę.
Zastosowanie:
do aspiracji większości typów pyłów,
do odciągu z jednej oraz wielu lokalizacji jako jednostka centralna,
do pracy ciągłej,
do zastosowania w wielu gałęziach przemysłu.

NOWOŚĆ

Pozostałe cechy urządzenia:
panel sterowania z pomiarem różnicy ciśnienia na filtrze (informacja o stopniu zabrudzenia wkładu),
automatyczne sterowanie systemu regeneracji wkładów Jet Pulse,
dodatkowy wkład filtrujący klasy HEPA (opcja),
wkładka kartonowa do czystego opróżniania zbiornika na pył,
ATEX (opcja) - przeznaczony do pracy w strefie 22, ATEX: II 3 D c tD A22 135°C X. 94/9/EG,
zintegrowany separator wstępny chroniący wkłady filtrujące przed uszkodzeniem.

w ofercie

Model

MOSTAIR Dustomat 4-10

MOSTAIR Dustomat 4-24

2000 m³/h

3300 m³/h

Średnica przyłącza

160 mm

200 mm

Spręż maksymalny

2600 Pa

3600 Pa

Wydajność

Napięcie elektryczne

400 V

400 V

Moc silnika

2,2 kW

4,0 kW

Ilość wkładów filtrujących

2 szt.

2 szt.

Powierzchnia filtrująca

10 m²

24 m²

Objętość zbiornika
Wymiary
Masa
Poziom emisji dźwięku
Numery katalogowe

354

90 L

90 L

1400 x 840 x 1440 mm

1600 x 840 x 1640 mm

230 kg

280 kg

68 dB (A)

72 dB (A)

EM06009730

EM06009760
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2. Urządzenia filtrowentylacyjne PLYMOVENT
2.1. Ramiona odciągowe

01
02
03.1

Ramię KUA
Ramię odciągowe z przegubami kulowymi.
Ssawa z siatką zabezpieczającą oraz z przepustnicą. Ramię obraca się o 360°
Ramię KUA jest dostępne w trzech różnych wersjach:
H: do zawieszania na ścianie (uchwyt ścienny w zestawie),
S: do montażu na stojąco (na przykład do urządzenia mobilnego),
ATEX: dopuszczony do stosowania w środowiskach zagrożonych wybuchem Strefa 22;
Oznakowanie Ex II 3D (tylko wersja wisząca).

Model

Długość

NOWOŚĆ

03.2

w ofercie

04

Nr katalogowy

KUA-2/H

2m

E000101154

KUA-3/H

3m

E000101157

KUA-4/H

4m

E000101160

KUA-2/H ATEX

2m

E000101176

KUA-3/H ATEX

3m

E000101178

KUA-4/H ATEX

4m

E000101180

KUA-2/S

2m

E000101168

KUA-3/S

3m

E000101170

KUA-4/S

4m

E000101173

05.1
05.2
05.3
05.4

Wyposażenie opcjonalne

Model

Uwagi

Nr katalogowy

Wysięgnik wsporczy, obrotowy

FM-15
FM-25
FM-35
FM-45

1,5 m
2,5 m
3,5 m
4,5 m

E000101245
E000101247
E000101249
E000101250

Szyna odciągowa

ERC-5.8

5,8 m

E000101182

Stojak

PA-110
PA-220

1,1 m
2,2 m

E000101231
E000101234

Wyłącznik do montażu na ssawie

S-100

nie dla ATEX

E000100698

HL-20/24-160

nie dla ATEX

E000101766

Transformator 230/24 V

TR-24

75 W (nie dla ATEX)

E000100700

Przedłużka elastyczna Ø 160 mm ze ssawą

SLE-30

3m

E000101239

Wyłącznik do montażu na ssawie w zestawie z lampą

06
07
08
09
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Ramię MINIMAN 75

NOWOŚĆ

Małe elastyczne ramię odciągowe Ø 75 mm z zewnętrznymi
przegubami ciernymi. Ramię posiada ssawę z twardego, regulowanego przewodu oraz wspornik montażowy. Ramię obraca się o 360°.
Ramię dostępne jest w długości 1 i 1,5 m oraz wersji wiszącej
(H) lub stojącej (S).

w ofercie

Model

Wyposażenie opcjonalne

Długość

Nr katalogowy

MM-75-1.0/H

1m

E000101100

MM-75-1.5/H

1,5 m

E000101104

MM-75-1.0/S

1m

E000101102

MM-75-1.5/S

1,5 m

E000101106

Uwagi

Nr katalogowy

Przepustnica odcinająca

DAMPER-75

Model

Ø 75 mm

E000101131

Ssawa okrągła

MM-001

Ø 150 mm

E000101133

Ssawa przezroczysta

MM-004

Ø 385 mm

E000101138

Wspornik do blatu

MM-005

tylko dla wersji S

E000101139

Ramię MINIMAN 100

NOWOŚĆ
w ofercie

Elastyczne ramię odciągowe Ø 100 mm z zewnętrznymi przegubami ciernymi. Ramię posiada
okrągłą ssawę i uchwyt montażowy. Ramię obraca się o 360°. Wersja wisząca ATEX dopuszczona jest do stosowania w środowiskach zagrożonych wybuchem strefa 22; oznakowanie Ex II 3D.
Ramię dostępne jest w długości 1,5 lub 2,1 m tylko w wersji wiszącej (H).

Model

Długość

Nr katalogowy

MM-100-1.5/H

1,5 m

E000101109

MM-100-2.1/H

2,1 m

E000101110

MM-100-1.5/H ATEX

1,5 m

E000101128

MM-100-2.1/H ATEX

2,1 m

E000101129

Model

Uwagi

Przepustnica odcinająca

Wyposażenie opcjonalne

DAMPER-100

Ø 100 mm

E000101132

Wyłącznik do montażu na ssawie

S-100

nie dla ATEX

E000100698

Wyłącznik do montażu na ssawie
w zestawie z lampą

HL-20/24-160

nie dla ATEX

E000101766

Transformator 230/24 V

TR-24

75 W - nie dla ATEX

E000100700

356
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2.2. Wentylatory odciągowe

02
NOWOŚĆ

Wentylator FUA-1800/2100/3000/4700

w ofercie

03.1

Wentylatory FUA zostały specjalnie zaprojektowane, aby odciągać dymy spawalnicze i inne szkodliwe
opary i pyły, takie jak: mgła olejowa, czy spaliny. Wentylatory są przeznaczone i przygotowane do montażu
z ramionami odciągowymi EA, KUA oraz urządzeniami ME i MistWizard.

03.2

Wentylatory wyposażone są w silniki IEC.
Wentylatory FUA 1800/2100 posiadają wrzut o średnicy 160 mm.
Wentylatory FUA 3000/4700 posiadają wrzut prostokątny.
Model

Moc

Zasilanie

Nr katalogowy

FUA-1800 (435)

0,55 kW

230-400 V/3~/50 Hz

E000100303

FUA-2100 (435)

0,75 kW

230-400 V/3~/50 Hz

E000100304

FUA-3000 (435)

1,1 kW

230-400 V/3~/50 Hz

E000100306

FUA-4700 (435)

2,2 kW

230-400 V/3~/50 Hz

E000100308

Model

Uwagi

Nr katalogowy

Uniwersalny wspornik do
wentylatora wolnostojącego, do
montażu na ścianie lub do sufitu.
Z elementami montażowymi.

MB-FUA/S1
MB-FUA/S2

FUA-1800/2100
FUA-3000/4700

E000100314
E000100315

Wspornik do montażu wentylatora
na wysięgniku FM. Z elementami
montażowymi.

MB-FUA/C1
MB-FUA/C2

FUA-1800/2100
FUA-3000

E000100316
E000100317

Adapter wentylatora do urządzeń
filtrujących.

FF-FAN/S
FF-FAN/B

FUA-2100
FUA-3000/4700

E000100907
E000100906

Adapter wyrzutu z wentylatora z
prostokąta na koło.

OL-250/FUA-3000
OL-250/FUA-4700
OL-315/FUA-4700

Ø 250 mm
Ø 250 mm
Ø 315 mm

E000100321
E000100322
E000100323

Akcesoria

04
05.1
05.2
05.3
05.4

Wentylator przenośny MNF
Do prac spawalniczych w miejscach trudno dostępnych, np. rurach, zbiornikach lub na dużych wysokościach, wszędzie gdzie konieczne jest zastosowanie lekkiej jednostki wentylacyjnej oferujemy przenośny
wentylator MNF, który można połączyć z przewodem elastycznym i ssawą Ø 160 mm. Przewód odciągowy jest zabezpieczony zewnętrzną spiralą. Przewód odciągowy jest dostępny w wersji pasującej do
podłączenia z wentylatorem MNF lub jednostkami mobilnymi. Standardowa długość przewodu wynosi
5 metrów.
Model
MNF

Akcesoria
Przewód odciągowy z metalową spiralą i ssawą
na magnetyczej stopie 5 m
Przedłużenie przewodu z metalową spiralą
i elementami łączącymi 5 m

01

Zasilanie

Nr katalogowy

3 x 400 V
230 V

E130500000
E130200000

Model

Nr katalogowy

SUS-5/200 (Ø 203)
SUS-5/160 (Ø 160)

E900068030
E900068010

Ø 203 mm
Ø 160 mm

E900068040
E900068020

06
07
08
09
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2.3. Urządzenia filtrowentylacyjne

Urządzenia GoLine
GoLine i GoLinePLUS Plymovent to odciągi dymów spawalniczych, które zapewniają skuteczną ochronę przy
mniej intensywnej pracy.

NOWOŚĆ

Urządzenia GoLine to podstawowe jednostki do okazjonalnego spawania a GoLinePLUS do bardziej intensywnego.

w ofercie

Urządzenia zgodne są z normą EN ISO 15012-1:2013/W3 i mogą być stosowane przy spawaniu stali czarnej jak i nierdzewnej.
Urządzenia MobileGO dostępne są z ramionami 2 lub 3 metrowymi, które mogą obracać się o 360°.
GoLINEPLUS posiada ramiona stalowe typu KUA.
Urządzenia DualGO i DualGOPLUS odciągają dymy spawalnicze jednoczenie przez dwa ramiona.
Urządzenia wyposażone są w sygnalizator zużycia filtra.
DualGo
MonoGo
MobileGo

Model
Moc silnika
Zasilanie

MobileGo

MobileGoPLUS

MonoGoPLUS

MonoGo

DualGoPLUS

DualGo

1,1 kW

1,1 kW

1,1 kW

1,1 kW

2,2 kW

2,2 kW

230 V/1~/50 Hz

230 V/1~/50 Hz

230 V/1~/50 Hz

230 V/1~/50 Hz

400 V/3~/50 Hz

400 V/3~/50 Hz

Powierzchnia filtra

15 m²

26 m²

15 m²

26 m²

26 m²

26 m²

Ilość stopni filtracji

2 stopnie

2 stopnie

2 stopnie

2 stopnie

2 stopnie

2 stopnie

Skuteczność filtracji ISO 15012-1
Nr katalogowy:
Urządzenie + ramię odciągowe ø 160 mm

Filtry stacjonarne

W3

W3

W3

W3

W3

W3

2 m EA - E000111449
3 m EA - E000111470

2 m KUA - E000111452
3 m KUA - E000111473

2 m EA - E000111455
3 m EA - E000111476
4 m EA - E000111488

2 m KUA - E000111459
3 m KUA - E000111479
4 m KUA - E000111491

2+2 m EA - E000111462
2+3 m EA - E000111500
2+4 m EA - E000111506
3+3 m EA - E000111482
3+4 m EA - E000111512
4+4 m EA - E000111494

2+2 m KUA - E000111465
2+3 m KUA - E000111503
2+4 m KUA - E000111509
3+3 m KUA - E000111485
3+4 m KUA - E000111515
4+4 m KUA - E000111497

SFS

Urządzenie filtrujące SFS wyposażone jest we wkład o powierzchni 30 m² z fakturą SurfacePlus® i przeznaczone na stanowiska o dużym natężeniu prac spawalniczych. W urządzeniu SFS zastosowano opatentowany system oczyszczania wkładu RoboClean® zasilany sprężonym powietrzem. Urządzenie musi zostać
podłączone do sieci sprężonego powietrza. Filtr SFS sterowany jest puszką kontrolną CB (E900020300).
Do filtra SFS można podłączyć tylko jedno ramię wraz z wentylatorem indywidualnym i filtrować dymy
suche.
Model

tworzywo odporne na uderzenia

Filtr

filtr z rozwiązaniem SurfacePlus®

Powierzchnia wkładu

30 m²

Skuteczność filtrowania

99,8%

Aluminiowy pochłaniacz iskier
Urządzenie oczyszczające

tak
filtr RoboClean®

Wskaźnik zanieczyszczenia filtra

nie

Zasilanie sprężonym powietrzem

4-5 bar

Kontrolka napięcia

tak

Masa

85 kg

Opcje

może być połączony z jednym ramieniem
odciągowym i wentylatorem indywidualnym

Nr katalogowe:
Urządzenie
Filtr wymienny FCC30

358

SFS

Obudowa

E445000000
E850060110
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URZĄDZENIA FILTROWENTYLACYJNE

2.4. Filtry do mgły olejowej

01
02

MistWizard MW-2

03.1

Urządzenie MistWizard jest przeznaczone do montażu bezpośrednio na maszynach CNC, gdzie występuje
mgła olejowa. MistWizard skutecznie odciąga mgłę olejową i dymy z procesów obróbki metali i odprowadza wychwyconą mgłę w postaci płynnej do urządzenia obróbczego. Urządzenie o wydajności do 1000 m³/h
przeznaczone jest do maszyny o kubaturze do 2 m³. Wskaźnik zanieczyszczenia wkładu 0-1000 Pa.

03.2
Nr katalogowy:
MW-2 E000100776

Akcesoria

Model

Nr katalogowy

FUA-1800 (435)

E000100303

Wspornik wentylatora do MW-2

MW-FAN-KIT

E000100778

Podstawka do montażu 150 mm nad maszyną

MB-MW/S1

E000100779

Otulina olejoodporna wkładu filtra

MW-WRAP/2

E000100293

CART-2

E000100352

Wentylator 0,55 kW (230-400 V/3ph/50 Hz)

Wkład filtra Coolant-Tec™ do MW-2. Pow. 10 m²

04
05.1
05.2

MistEliminator ME-42

05.3

Urządzenie przeznaczone do aplikacji z intensywną emisją czystej mgły olejowej i chłodziw.
Szczególnie przy szybkoobrotowych obrabiarkach CNC. Samoociekające wkłady filtracyjne obniżają koszty
eksploatacyjne urządzeń ME-42 i redukują częstotliwość obsługi urządzenia.
Urządzenie ME-42 jest wyposażone w 6 stopni filtracji. Powietrze może być recyrkulowane do hali.
Na górze urządzenia znajduje się zintegrowany wentylator w obudowie dźwiękochłonnej. Urządzenie dostępne jest w dwóch wydajnościach.

05.4
06

6

5

07

4
3
2

08

1

1

Filtr wstępny – zabezpiecza przed dostaniem się większych cząstek do filtra.

2

HydroFilter – separator wytrącający krople chłodziw i olejów.

3

Filtr druciany aluminiowy – zatrzymuje większe drobiny.

4

OC-1 – samoociekająca kaseta filtracyjna dla cząstek o średniej wielkości (możliwość mycia).

5

OC-2 – samoociekająca kaseta filtracyjna dla drobnych cząstek.

6

Filtr HEPA – zapewnia końcową filtrację na poziomie H13 zgodnie z normą EN 1822:2009.

2. Urządzenia filtrowentylacyjne PLYMOVENT

Model

Specyfikacja

Nr katalogowy

ME-42/F1

230-400 V/3ph/50 Hz
1,1 kW, max. 1200 m³/h

E000100805

ME-42/F2

230-400 V/3ph/50 Hz
2,2 kW, max. 2000 m³/h

E000100806

09

Inne wielkości na zapytanie.
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2.5. Odciągowe stoły spawalnicze

Stół z odciągiem dolnym
Stół z odciągiem dolnym jest połączeniem stołu roboczego z systemem wyciągowo/filtracyjnym. Dymy i pyły odciągane są poprzez blat oraz tylny panel (opcja) i oczyszczane
na filtrach zamontowanych w konstrukcji stołu. Stół może być postawiony w dowolnym
miejscu, na każdym stanowisku spawalniczym lub szlifierskim. Dodatkowo można wyposażyć go w kółka.
Trójstopniowy separator iskier, podnosi bezpieczeństwo oraz spełnia najbardziej surowe
wytyczne międzynarodowe dla dymów i pyłów.
DraftMax Basic 400 V/3~/50 Hz E214700000, jest stołem z odciągiem dolnym z filtrem
o powierzchni 52 m², co gwarantuje dużą wydajność filtracyjną i długi czas życia filtra
oraz niskie koszty eksploatacyjne. DMB jest idealnym rozwiązaniem problemu dymów
i pyłów spawalniczo szlifierskich przy zwykłej częstotliwości spawania lub szlifowania.
DraftMax Ultra 400 V/3~/50 Hz E244700000, posiada mechanizm oczyszczania filtra
uruchamiany automatycznie, gdy wentylator jest wyłączony (czyszczenie w stanie wyłączonym) lub gdy różnica ciśnień przed filtrem przekracza pewną wielkość. Obecność
sprężonego powietrza jest monitorowana w sposób ciągły. Ponadto w DMU możliwe
jest dodanie automatycznego urządzenia start/stop, które zapewni jeszcze łatwiejszą
obsługę stołu. Jest to idealny stół przy bardzo intensywnej częstotliwości spawania lub
szlifowania.

Model

DraftMax

Wymiary (dł. x szer. x wys.)

1380 x 1005 x 920 mm

Wymiary pow. roboczej (dł. x szer.)

1366 x 750 mm

Poziom hałasu:
 bez elementów dodatkowych
 z tłumikiem
 z tłumikiem i zestawem HEPA

74 dB
69 dB
67 dB

Napięcie zasilające

400 V/3~/50 Hz

Pobór mocy

2,2 kW

 asa:
M
 DMB
 DMA i DMU

245 kg
255 kg

Powierzchnia filtrowania

2 x 26 m²

Wydajność

>99,9% (klasa filtra: M)

Klasa filtra HEPA

12 (opcja)

Wydajność powietrza

2500 m³/h

Obciążenie maksymalne

200 kg (z zestawem kół 150 kg)

Nr katalogowe:
DraftMax Basic
DraftMax Ultra

Opis

Nr katalogowy

Panel tylny

Akcesoria

Panel tylny bez odciągu do szlifowania

E040200010

Zestaw kółek

Panel tylny z odciągiem

Panel tylny z odciągiem do spawania

E040200020

Pokrywa szuflady na pył

Boczne panele uchylne

Dostępne tylko z panelem tylnym

E040200030

Ruszt do cięcia plazmą

Tylko do plazmy ręcznej max. 50 A

E040400020

Zalecany przy recyrkulacji.

E040000010

-

E040100010

Montaż tylko do panelu tylnego

E040300010

Filtr HEPA
Tłumik hałasu
Lampa warsztatowa 230 V/50 Hz
Wspornik pod imadło

360

Brak możliwości montażu do rusztu do
cięcia plazmą

E040400030

Akcesoria

E214700000
E244700000

Opis

Nr katalogowy

Kółka skrętne do stołu

E040400040

-

E040500010

Czujnik ruchu

Tylko do stołu DraftMax Ultra

E040300050

Czujnik spawania na kabel masowy

Tylko do stołu DraftMax Ultra

E900010350

Filtr wstępny

Do montażu pod rusztem

E040000040

Główny łapacz iskier

Do montażu przed filtrem

E040100060

Filtr główny FCC 52

Zestaw 2 wkładów celulozowopoliestrowych z powłoką precon

E040000030

Wkład wymienny o powierzchni 34 m²,
klasa HEPA 12

E040400020

Wkład HEPA
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3. Urządzenia filtrowentylacyjne ESTA

02
03.1

Wieże filtracyjne FILTOWER
FILTOWER F - dla dymów spawalniczych
FILTOWER D - dla pyłów produkcyjnych

w ofercie

FILTOWER 100

FILTOWER 160

FILTOWER 200

Maksymalna wydajność

Model

10000 m³/h

15000 m³/h

20000 m³/h

Maksymalne sprężanie

2800 Pa

2800 Pa

2800 Pa

400 V

400 V

400 V

2x3,0 kW

2x4,0 kW

2x7,5 kW

4 szt

4 szt

4 szt

100 m²

160 m²

200 m²

Napięcie
Wkłady filtrujące

Mokry separator NA-K

04

Skanuj link lub wejdź
www.rywal.eu/f052

Moc silnika

Cechy szczególne:
Dwa pracujące równolegle wentylatory, uruchamiane niezależnie.
Trzy wydajności – zaprojektowane dla wielu aplikacji.
Nowy system montażu wkładów filtrujących.
Efektywny preseparator wstępny.
Niskie zużycie sprężonego powietrza.
Łatwo dostępna szuflada z kartonowym wkładem do łatwego opróżniania zebranego pyłu.

03.2

NOWOŚĆ

FILTOWER L		 - dla mgły olejowej

Zalety rozwiązania:
Wysoka jakość powietrza w miejscu pracy.
System Plug & Play.
Bardzo wydajna, cicho pracująca jednostka.
Instalacja bezpośrednio w miejscu pracy (brak instalacji rurowej).
Wysoka elastyczność rozwiązania.
Niskie koszty eksploatacji.

Powierzchnia filtrująca
Zbiornik na pył
Wymiary (dł. x szer. x wys.)
Masa
Poziom hałasu
Nr katalogowe:
FILTOWER F standard
FILTOWER F z certyfikatem W3
FILTOWER D standard
FILTOWER L standard

05.1

150 L

150 L

150 L

2060 x 1510 x 2950 mm

2060 x 1510 x 3350 mm

2060 x 1510 x 3850 mm

950 kg

1200 kg

1500 kg

71 dB (A)

75 dB (A)

77 dB (A)

EP04667100
EP04664100
EP04663100
EP04660100

EP04667160
EP04664160
EP04663160
EP04660160

EP04667200
EP04664200
EP04663200
EP04660200

Mokre separatory z serii NA-K są zalecane do zastosowań generujących duże ilości iskier lub do odciągania wilgotnych, lepkich oraz wybuchowych rodzajów pyłu.
Pył połączony z wodą opada i zbiera się w zbiorniku osadowym na dnie urządzenia, skąd może być odprowadzony przy pomocy zaworu spustowego, bez konieczności wymiany całej wody w jednostce.

Model
Maks. przepływ powietrza
Wlot / wylot średnica
Maks. podciśnienie

NA-K 1800

NA-K 3600

2160 m³/h

3125 m³/h

5150 m³/h

180 / 280 mm

224 / 280 mm

280 / 300 mm

3500 Pa

3600 Pa

4 kW

5,5 kW

7,5 kW

Zawartość wody

290 L

390 L

390 L

Pojemnik na osad

50 L

50 L

50 L

Przyłącze wody

G ¾"

G ¾"

G ¾"

800 x 800 x 2940 mm

950 x 950 x 3405 mm

950 x 950 x 3475 mm

340 kg

510 kg

530 kg

83 dB (A)

86 dB (A)

89 dB (A)

EP02045183
EP02045182
EP02045180

EP02045363
EP02045362
EP02045360

EP02045603
EP02045601
EP02045600

Poziom hałasu
Nr katalogowe:
Wersja standardowa
NA-K B z cert. ATEX ( DEKRA)
NA-K VA z cert. ATEX ( DEKRA)

06
07
08

4300 Pa

Masa (bez wody)

05.4

NA-K 6000

Silnik

Wymiary (dł. x szer. x wys.)

05.2
05.3

Funkcje:
Mokry separator miesza powietrze z wodą, która gasi wszelkie iskry i wiąże lepkie, wilgotne oraz wybuchowe cząstki pyłu.
Cechy szczególne:
Z certyfikatem DEKRA pozwalającym na odciąg pyłu aluminiowego.
Duża wydajność odciągu lepkich i wilgotnych rodzajów pyłu.
Idealne rozwiązanie dla aplikacji generujących duże ilości iskier oraz wybuchowych.

3. Urządzenia filtrowentylacyjne ESTA
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Filtry stacjonarne MOBEX

NOWOŚĆ
w ofercie

Zakres zastosowania:
Pojedyncze i wielostanowiskowe odciągi dymów spawalniczych.
Odpylanie stanowisk zrobotyzowanych.
Uniwersalny odpylacz do wielu zastosowań w różnych gałęziach przemysłu.
Pojedyncze i wielostanowiskowe odciągi pyłu i dymu.
Polerowanie, szlifowanie i inne operacje generujące pył w różnych gałęziach przemysłu.

Cechy szczególne:
Nowa obudowa z tworzywa kompozytowego.
System regeneracji wkładów filtrujących Pulse-jet.
Zintegrowany separator ochrony wkładów przed uszkodzeniem.

Stacjonarny filtr pyłów
MOBEX P
Stacjonarny filtr dymów spawalniczych
MOBEX F

Zalety:
Niskie koszty eksploatacji dzięki trwałym wkładom klasy M.
Wysoka trwałość wkładów dzięki preseparacji wstępnej.
Niski poziom hałasu.
Kompaktowe rozmiary.
Łatwy w obsłudze zbiornik zebranego pyłu.

Wersje specjalne / Akcesoria:
Z certyfikatem IFA "W3" do spawania stali wysokostopowych.
Z króćcem wylotowym do wyprowadzenia powietrza poza halę.
Z separatorem iskier.
Specjalne napięcie zasilania.
ATEX.
Z filtrem klasy HEPA.
Seria MOBEX może za pomocą rurociągów i ramion odciągowych zostać użyta
do równoczesnego odciągu na wielu stanowiskach pracy.

Model

MOBEX P-24

MOBEX P-36

MOBEX F-40

MOBEX F-60

2800 m³/h

4500 m³/h

2800 m³/h

4500 m³/h

Średnica przyłącza

200 mm

250 mm

224 mm

280 mm

Maksymalny spręż

3400 Pa

3400 Pa

3400 Pa

3400 Pa

Napięcie

400 V

400 V

400 V

400 V

Moc silnika

3 kW

4 kW

3 kW

4 kW

Wkłady filtrujące

2 szt

3 szt

2 szt

3 szt

Powierzchnia filtrująca

24 m²

36 m²

40 m²

60 m²

Maksymalna wydajność

Zbiornik na pył
Wymiary (dł. x szer. x wys.)
Masa
Poziom hałasu
Nr katalogowe:
wersja standardowa
klasa filtracji pyłu H (hepa)
wersja ATEX
z pre-separatorem iskier
z certyfikatem W3

100-150 (2x38*) L

100-150 (2x38*) L

2x38* L

2x38* L

1910 x 1040 x 2030 mm

2030 x 1040 x 2030 mm

1910 x 1040 x 2030** mm

2030 x 1040 x 2030** mm

310 kg

350 kg

310 kg

350 kg

71 dB (A)

74 dB (A)

71 dB (A)

74 dB (A)

EP04009831
EP04009833
EP04009840
-

EP04009832
EP04009834
EP04009841
-

EP04009837
EP0409837F
EP04009835

EP04009838
EP0409838F
EP04009836

* z wkładem kartonowym na pył
** bez pre-separatora iskier
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01
02

NOWOŚĆ
w ofercie

Filtry mgły olejowej OILMAC

03.1

Nowy filtr typu Oilmac efektywnie odciąga i filtruje opary mgły olejowej
i emulsji chłodziw w procesach wiercenia, toczenia, frezowania i szlifowania metali. Separatory mgły olejowej występują w czterech wydajnościach od 420 m³/h do 3300 m³/h. Zapewniają skuteczność filtracji na poziomie 99,95% (HEPA). Przefiltrowane powietrze może zostać zawrócone
do pomieszczenia produkcyjnego w celu oszczędności energii cieplnej.
Odfiltrowana mgła olejowa trafia z powrotem do obrabiarki CNC.
Oilmac również może służyć jako jednostka centralna podłączona do
większej ilości maszyn.
Opatentowana, odchylana obudowa jednostki pozwala na bardzo łatwy
serwis wentylatora i wymianę wkładów filtrujących.

03.2
04
05.1
05.2

Zakresy stosowania:
Aspiracja oparów oleju i emulsji olejowej.
Do montażu na maszynach CNC.
Zalety:
Wysoka skuteczność filtracji do 99,95 %.
Łatwy montaż.
Kompaktowe rozmiary i nowoczesny wygląd.
Łatwy dostęp do zebranej mgły olejowej.
Cechy szczególne:
Wymiana filtrów i obsługa serwisowa nie wymagająca narzędzi.
Wielostopniowy system filtracji.
Jednostka dostępna również bez wentylatora.
Wersje specjalne / Akcesoria:
Specjalne napięcie zasilania.
Specjalny króciec wylotowy.
Indywidualna kolorystyka.
Wersja mobilna (OILMAC 800/1600).

05.3
OILMAC 400

OILMAC 800

OILMAC 1600

OILMAC 3000

Maksymalna wydajność

Model

420 m³/h

840 m³/h

1800 m³/h

3300 m³/h

Średnica przyłącza

150 mm

200 mm

250 mm

300 mm

230 V

400 V

400 V

400 V

0,24 kW

0,55 kW

1,1 kW

2,2 kW

Napięcie
Moc silnika

Wymiary (dł. x szer. x wys.) 640 × 650 × 510 mm 1140 x 685 x 475 mm 1270 x 685 x 805 mm 1790 x 650 x 1265 mm
Masa
Poziom hałasu
Nr katalogowe:
z filtrem HEPA
ze zmywalnym wkładem
siatkowym - 3 stopień
jednostka filtracyjna

Filtr dokładny
Wkład filtrujący klasy H13 (HEPA) o bardzo wysokiej skuteczności filtracji. Alternatywnie można zastosować wkład zmywalny siatkowy.
3. Urządzenia filtrowentylacyjne ESTA

80 kg

130 kg

220 kg

69 dB (A)

71 dB (A)

74 dB (A)

EP05056200

EP05056201
EP05056211

EP05056202
EP05056212

EP05056203
EP05056213

EP05056221

EP05056222

EP05056223

06

Wszystkie urządzenia zawierają 5,0 m węża z syfonem.

07
08

Separator wstępny
Metalowy, siatkowy separator wstępny z wkładką filtrującą klasy G4
z włókna szklanego.
Filtr główny
Zmywalny filtr główny, który dzięki zjawisku koagulacji i grawitacji łączy i wytrąca krople mgły olejowej z powietrza. Skroplona emulsja
trafia do zbiornika lub bezpośrednio do maszyny CNC.

50 kg
66 dB (A)

05.4

1

2

3

4

1

Siatka metalowa

2

Wkładka filtrująca G4 z włókna szklanego

3

Otwór spustowy

4

Filtr główny

5

Filtr HEPA

6

Otwór spustowy

7

Wentylator

5

6

7

09
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NOWOŚĆ
w ofercie

Odkurzacze przemysłowe
EUROSOG-W / -I-D
Zakresy stosowania:
Usuwanie dużych i drobnych pyłów podczas prac czyszczących.
Prace czyszczące na maszynach, w warsztatach i w halach produkcyjnych.
Do pracy ciągłej (wariant z prądem przemiennym) lub okresowej.
EUROSOG-I-D z certyfikatem H2 dopuszczony również do bezpośredniego odciągu w przemyśle drzewnym.

Zalety:
Wysoka siła ssania suchych pyłów.
Niskie koszty eksploatacji dzięki trwałym filtrom.
Odchylana do tyłu obudowa filtra do prostego usuwania pyłu.
Niewielkie zapotrzebowanie miejsca dzięki kompaktowej budowie.
Wysoka mobilność dzięki łatwo pracującym kółkom.
Model
Maksymalna wydajność

EUROSOG-W

EUROSOG-I-D

550 m³/h

360 m³/h

Średnica przyłącza

50 mm

50 mm

Maksymalny spręż

18600 Pa

19500 Pa

Napięcie
Moc silnika
Powierzchnia filtra
Kolektor zbiorczy pyłu
Wymiary (dł. x szer. x wys.)

230 V

400 V

3x1,0 kW

2,2 kW

2/5 m²

2/5 m²

80 L

80 L

920 x 655 x 1230 mm 1030 x 670 x 1245 mm

Masa
Poziom hałasu
Nr katalogowe:
EUROSOG-W
EUROSOG-W/H z cert. TÜV klasa pyłu H
EUROSOG-W/H z cert. TÜV klasa pyłu M
EUROSOG-I-D/N
EUROSOG-I-D/M z cert. TÜV klasa pyłu M
EUROSOG-I-D/H z cert. TÜV klasa pyłu H
EUROSOG-I-D/M/B1 z cert. TÜV kl. pyłu M i kontrola dodatk. B22*
EUROSOG-I-D/H/B1 z cert. TÜV kl. pyłu H i kontrola dodatk. B22*
EUROSOG-I-D wersja ATEX

74 kg

81 kg

74 dB (A)

72 dB (A)

EP03080198
EP03080299
EP03080399
-

EP03081198
EP03081399
EP03081299
EP03081397
EP03081297
EP03081200

* Nadaje się do odciągu suchych, palnych pyłów w strefie 22

Cechy szczególne:
EUROSOG-W do okresowego użycia (odkurzacz na prąd przemienny
z trzema turbinami ssącymi).
EUROSOG-I-D zdefiniowany do pracy ciągłej (odkurzacz na prąd trójfazowy).
Ręczne czyszczenie (szczotki).
Czyszczone trwałe wkłady filtracyjne do nabycia dla klas pyłu M i H.
EUROSOG-W dostępne certyfikaty M i H.
EUROSOG-I-D dostępne certyfikaty M, H, H2 i B22*.
EUROSOG-I-D dostępny w wersji ATEX.
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NOWOŚĆ
w ofercie

Mobilny odpylacz DUSTOMAT 16 M
Zakresy stosowania:
Usuwanie pyłu z indywidualnych maszyn i ręcznych stanowisk
pracy.
Pyły sypkie – również pyły zagrażające zdrowiu.
Model

DUSTOMAT 16 M

Maksymalna wydajność

01

03.1

Zalety:
Niskie koszty eksploatacji dzięki trwałym, niezawodnym
wkładom filtracyjnym.
Mobilność w połączeniu z wysoką wydajnością odciągu.
Łatwe usuwanie pyłu poprzez odchylaną do tyłu obudowę filtra.
Nadaje się do niemal wszystkich rodzajów pyłu.

03.2

1140 m³/h

Średnica przyłącza

125 mm

Maksymalne sprężanie

2000 Pa

Napięcie

04

230/400 V

Moc silnika

1,3/1,1* kW

Powierzchnia filtra
Wymiary (dł. x szer. x wys.)

9,4 m²
1150 x 670 x 1470 mm

Masa

110 kg

Poziom hałasu

73 dB (A)

Nr katalogowe:
Czyszczenie pneumatyczne 230 V
Czyszczenie pneumatyczne 400 V
Pulsacyjne czyszczenie filtra Jet-Pulse 400 V

EP01009420**
EP01009421**
EP01009422

Cechy szczególne:
Dwie metody czyszczenia filtra:
- pneumatyczne Jet-Puls,
- pneumatyczne manualne.
Trwałe wkłady filtracyjne (klasa pyłu M).
Certyfikat M (DUSTOMAT-16 M).
Opcjonalnie z innymi oznaczeniami jakości dla specjalnych zastosowań.

05.1

* 400 V-wersja / ** Certyfikat M

05.2
NOWOŚĆ
w ofercie

Eliminator zapachów VACUMAT

05.3

Kompaktowe urządzenie z filtrem z węglem aktywnym do eliminacji zapachów i zanieczyszczeń gazowych.
VACUMAT eliminuje gazy i przykre zapachy wydzielające się podczas procesów technologicznych.
Lotne związki organiczne, zapachy i gazy odciągane są bezpośrednio do urządzenia za pomocą ramienia odciągowego, ssaw bądź
przewodów elastycznych. Następnie zanieczyszczone powietrze filtrowane jest na wkładach z węglem aktywnym.
Filtr z węglem aktywnym chroniony jest przez preseparator z filtrem wstępnym. W rezultacie uzyskujemy znaczną poprawę jakości powietrza w miejscu pracy.

05.4

W związku z cichą pracą urządzenia oraz jego kompaktowymi rozmiarami może ono pracować w bezpośrednim sąsiedztwie procesów produkcyjnych. Doskonała skuteczność filtracji, nowoczesna konstrukcja oraz wysokie osiągi powodują, że VACUMAT jest
idealną pomocą w miejscu Twojej pracy.

06

Zakresy stosowania:
Poprawa jakości powietrza wewnętrznego poprzez redukcję gazów i zapachów.
Adsorpacja zanieczyszczeń gazowych.
Do zastosowania z ramieniem odciągowym lub z systemem kanałów odciągowych.
Do zastosowania jako pojedynczy odciąg lub jednostka centralna.

Model

VACUMAT 2200

Maksymalna wydajność

2250 m³/h

Maksymalne podciśnienie

2550 Pa

Średnica wylotu

200 mm

Napięcie

400 V

Moc silnika

2,2 kW

Masa węgla aktywnego w filtrze
Wymiary (dł. x szer. x wys.)

25 kg
1050 x 800 x 1330 mm

Masa

218 kg

Poziom hałasu

71 dB (A)

Nr katalogowy

EP01007220

3. Urządzenia filtrowentylacyjne ESTA

07

Zalety:
Dwu stopniowy system filtracji.
Niski poziom hałasu.
Niskie koszty eksploatacyjne.
Łatwa wymiana wkładów filtrujących.
Mobilna i kompaktowa konstrukcja.

08
09

Cechy szczególne:
Prefiltr w celu zapewnienia większej trwałości filtra
głównego.
Główny filtr z granulatem węgla aktywnego o wysokiej
efektywności filtracji.
Licznik czasu pracy urządzenia.
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Stoły odciągowe szlifiersko-spawalnicze serii ESTA-A

NOWOŚĆ
w ofercie

Ergonomiczna, regulowana i stabilna konstrukcja z blachy stalowej zapewnia wygodne i bezpieczne warunki pracy. Stoły odciągowe serii A posiadają regulację wysokości blatu, są niezwykle wytrzymałe i bezpieczne.
Do wyciągu powietrza (bez filtracji), może być zastosowany wentylator. W wersji zaawansowanej stoły mogą
być podłączone do urządzeń filtracyjnych, gdzie czyste powietrze zawracane jest z powrotem do obszaru roboczego.

Zakresy stosowania:
Spawanie.
Szlifowanie.
Ostrzenie.

Zalety:
Odciąg bezpośrednio w miejscu pracy.
Kompaktowa budowa.
Mocna i zwarta konstrukcja.
Łatwy dostęp do zebranego pyłu.
Wersja z kratą wykonaną z drewna bądź PMA (beziskrowa)
zalecana w aplikacjach ATEX.

Cechy szczególne:
Stabilna konstrukcja.
Ocynkowana krata.
Szeroka regulacja wysokości (±100 mm).
Zbiornik na pył.
Króćce przyłączeniowe z obu boków.

Wersje specjalne / Akcesoria:
Panele boczne.
Tylna ścianka odciągowa.
Zintegrowana przepustnica.
Oświetlenie.
Wersja mobilna.
Wersja z drewnianym, PMA lub nierdzewnym grillem.
Wymiary na zamówienie.
Rotacyjny dysk do montażu dodatkowych narzędzi.
Wersja wzmocniona.

Model
Powierzchnia robocza
Średnica wlotu

A 880

A 1280

A 1680

A 2080

800 x 700 mm

1200 x 700 mm

1600 x 700 mm

2000 x 700 mm

160 mm

160 mm

200 mm

200 mm

Wymiary:
Standard
880 x 840 x 800 mm 1280 x 840 x 800 mm 1680 x 840 x 800 mm 2080 x 840 x 800 mm
Z panelami bocznymi i tylną 880 x 840 x 1600 mm 1280 x 840 x 1600 mm 1680 x 840 x 1600 mm 2080 x 840 x 1600 mm
ścianką odciągową
Nr kat. producenta:
Standard
Z panelami bocznymi
Z panelami bocznymi i tylną
ścianką odciągową
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EP02044010
EP02044011

EP02044020
EP02044021

EP02044030
EP02044031

EP02044040
EP02044041

EP02044012

EP02044022

EP02044032

EP02044042
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4. Urządzenia filtrowentylacyjne GRAM

01
02

NOWOŚĆ
w ofercie

03.1

V. Aa. Gram A / S - partner, któremu można zaufać!
Od ośmiu lat wspólnie z RYWAL-RHC!
Dysponując ponad 40-letnim doświadczeniem w rozwiązywaniu zadań w procesach odpylania w
wielu różnych branżach w całej Europie jesteśmy technicznie przygotowanie do dostarczania odpowiednich, inteligentnych i dopracowanych rozwiązań naszym klientom.

03.2

Oferujemy za pośrednictwem Platformy Filtrowentylacyjnej w Grupie RYWAL-RHC kompletną obsługę w zakresie doradztwa, dostarczania sprawdzonych produktów oraz budowy i uruchomienia
kompletnych instalacji.

04

Program produktów firmy V.Aa GRAM obejmuje niezwykle szeroką gamę: zaczynając od ramion odciągowych, stołów odciągowych, wentylatorów, urządzeń filtrujących, poprzez sterowniki, akcesoria
elektryczne i kontrolne na wyrobach wykonanych zgodnie z dyrektywą ATEX kończąc.

05.1

Nasze produkty mają za zadanie usuwania dymów, pyłów i wiórów, a następnie dostarczenie przefiltrowanego powietrza do środowiska naturalnego lub z powrotem do miejsca pracy ludzi.
V Aa. GRAM - partner z wizją i misją!

05.2

Nasza wizja: „dostarczyć naszym partnerom biznesowym i użytkownikom unikalne rozwiązania, które wyznaczają standardy w procesie usuwania zanieczyszczeń z powietrza.”
Nasza misja: „zaliczając się do europejskich dostawców rozwiązań w zakresie filtrowentylacji być
znaczącą organizacją sprzedaży usług i produktów, które zapewnią wzorowe partnerstwo i osiągnięcie wspólnej synergii.”

05.3
05.4
06
07
08
09

i
Jeżeli jesteś zainteresowany urządzeniem firmy GRAM prześlij zapytanie na adres: biuro@odpylamy.pl

4. Urządzenia filtrowentylacyjne GRAM
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5. Mobilne kabiny filtrowentylacyjne
Przenośne, składane kabiny spawalnicze, szlifierskie i lakiernicze ze zintegrowaną wentylacją
i filtracją powietrza.

NOWOŚĆ
w ofercie

Zintegrowany system filtracji odciąga pyły z kabiny chroniąc pracujących wewnątrz ludzi
oraz obszar dookoła kabiny przed zapyleniem. Dodatkowo obudowa kabiny ogranicza hałas
i w przypadku spawania chroni przed szkodliwym promieniowaniem świetlnym. Kabina wyposażona jest we własne oświetlenie.
Obudowa kabiny może być łatwo rozciągnięta lub złożona i przewieziona w inne miejsce
za pomocą wózka widłowego.
Dzięki dwustopniowemu systemowi filtracji możliwe jest zatrzymywanie dymów i pyłów podczas większości operacji takich jak:
spawanie,
szlifowanie,
gratowanie,
ręczne cięcie termiczne.
Kabina wyposażona jest we wkłady kieszeniowe w klasie od F7 do H13 (99,9%).
Mogą być również wyposażone we wkłady patronowe z czyszczeniem pneumatycznym.

Model

MWC 33

MWC 34

MWC 35

MWC 36

MWC 43

MWC 44

MWC 45

MWC 46

MWC 47

Szerokość

3m

3m

3m

3m

4m

4m

4m

4m

4m

Długość

4m

5m

6m

7m

4m

5m

6m

7m

8m

1,2 m

1,2 m

1,2 m

1,2 m

1,2 m

1,2 m

1,2 m

1,2 m

1,2 m

Długość po złożeniu
Wysokość przybliżona

2,55 m

2,55 m

2,55 m

2,55 m

2,55 m

2,55 m

2,55 m

2,55 m

2,55 m

Powierzchnia użytkowa

3x3m

3x4m

3x5m

3x6m

4x3m

4x4m

4x5m

4x6m

4x7m

EX18330000

EX18340000

EX18350000

EX18360000

EX18430000

EX18440000

EX18450000

EX18460000

EX18470000

Numer katalogowy

Dodatkowe akcesoria na zapytanie:
filtr metalowy przeciw iskrowy,
alarm wymiany wkładów,
falownik sterujący przepływem powietrza,
dodatkowy moduł filtra,
silikonowa ochrona do żłobienia,
ogrzewanie lub chłodzenie przestrzeni roboczej,
połączenie wylotu kanałem SPIRO.
Inne wersje na zapytanie.
Wkłady oczyszczane pneumatycznie zalecane są do wszystkich procesów generujących duże
ilości dymów i pyłów jak:
polerowanie,
spawanie,
szlifowanie,
żłobienie,
ręczne cięcie termiczne.
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6. Systemy filtrowentylacji ogólnej

01
02

System DILUTER

03.1
03.2
04
05.1
DILUTER – proste rozwiązanie problemu dymów spawalniczych!
Stałe oczyszczanie powierza wewnątrz hali spawalniczej.
Dymy spawalnicze składają się z gazów i pyłów, które unoszą się pod wpływem ciepła generowanego podczas spawania
i zawisają w postaci chmury nad warsztatem spawalniczym. DILUTER wymusza w kontrolowany sposób ruch powietrza
na określonej wysokości, a następnie filtruje powietrze, dzięki czemu obniża się stężenie szkodliwych czynników w powietrzu wewnątrz hali.

05.2

Oczyszczanie powietrza bez kanałów wentylacyjnych.
System Diluter składa się z 3 komponentów: urządzenia filtracyjnego, wentylatora promieniowego i Dilutera (specjalnie
opracowanej głowicy z sześcioma wielokierunkowymi dyszami nawiewnymi).
Urządzenie SCS jest filtrem z systemem automatycznego oczyszczania wkładu o łącznej powierzchni filtracyjnej 150 m²
ze skutecznością 99,9%. Urządzenie posiada zintegrowany mikroprocesorowy system kontroli wzrostu ciśnienia wokół
wkładu filtracyjnego oraz zintegrowane sterowanie prędkością wentylatora uzależnione od stopnia zatkania wkładu filtracyjnego. Utrzymywana jest stała wydajność systemu przez cały okres użytkowania.

05.3
05.4

Diluter wymusza ruch powietrza w warsztacie spawalniczym, dzięki oczyszczonemu powietrzu, które powraca do hali
poprzez dysze ustawiane pod względem kierunku i ilości nawiewanego powietrza. Wysokość ustawienia Dilutera jest
ściśle zależna od wysokości skondensowanej chmury dymu spawalniczego.
Diluter zapewnia, że pojawiająca się chmura dymu spawalniczego jest stale mieszana z czystym powietrzem w celu
zmniejszenia średniego stężenia czynników szkodliwych na całej hali.

06

DILUTER wspomaga również działanie wentylacji ogólnej, która funkcjonuje na każdej hali. Całkowita ilość wymieszanego przez Diluter powietrza zależy od ustawień urządzenia, wentylacji ogólnej i waha się od 0 do 100 000 m³/h.
Dodatkowo ruch powietrza wywołany pracą DILUTERA poprawia ogrzanie całej hali w okresie zimowym, ponieważ ciepłe powietrze nie kumuluje się pod stropem.
Urządzenie DILUTER nie wymaga wieszania dodatkowych kanałów wentylacyjnych, dzięki czemu jest łatwy w montażu
i ewentualnym przemieszczaniu.

Model
Powierzchnia pod urządzenie
Wysokość
Urządzenie filtrujące

Diluter System (EDS)
1,5 x 2,5 m
ok. 6 m
FCC 150-M o powierzchni 150 m² z fakturą SurfacePlus

Wydajność

99,8%

Podłączenie sprężonego powietrza

automatyczny system RoboCleanPlus®
5 bar

Wentylator

7,5 kW z obudową dźwiękochłonną

Wydajność

regulowana maksymalnie do 9000 m³/h

Sterowanie

CB-SCS z falownikiem

Rozprowadzanie powietrza
Efektywność

6. Systemy filtrowentylacji ogólnej

08

SCS-D

Filtr główny
Oczyszczanie

07

09

dysze nadmuchowe
wprowadzenie w ruch do 100 000 m³ powietrza
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System nawiewno-wywiewny
typu PUSH-PULL
System PUSH-PULL został opracowany dla utrzymania czystego powietrza w środowisku pracy. Jest to doskonałe rozwiązanie problemu dymów spawalniczych wewnątrz hali.
Wydajność i efektywność pracy spawacza w dużej mierze zależy od stworzonych warunków pracy. Skuteczne przeciwdziałanie kumulowaniu się czynników szkodliwych dla zdrowia w powietrzu prowadzi, do wyższej produktywności spawaczy i zmniejszenia absencji w pracy spowodowanej chorobami.

Kiedy powinno się stosować system typu PUSH-PULL do
oczyszczania powietrza.
kiedy odciąganie przy źródle jest niemożliwe,
kiedy spawane są duże, przestrzenne konstrukcje,
kiedy stanowiska spawalnicze nie mają stałej lokalizacji.

Czyste powietrze wewnątrz.
Dymy spawalnicze składające się z gazów i pyłów, unoszą się pod wpływem ciepła generowanego podczas spawania i zawisają w postaci gęstej chmury nad warsztatem spawalniczym.
System typu PUSH-PULL (nawiewno-wywiewny) wymusza w kontrolowany sposób ruch powietrza na określonej wysokości, oczyszczając ją z dymu, dzięki czemu obniża się stężenie szkodliwych czynników w powietrzu wewnątrz hali. W ten sposób drobny pył nie zdąży się schłodzić i opaść w strefę pracy ludzi, a środowisko pracy pozostaje czyste.
Wysoki poziom kontroli zadymienia przy zastosowaniu systemu typu PUSH-PULL (nawiewno-wywiewnego).
Kiedy spawane są duże gabarytowo elementy lub kiedy spawacz często musi zmieniać miejsce spawania, odciąganie dymów przy źródle ich powstawania jest utrudnione lub wręcz niemożliwe. W takich przypadkach opanowanie powstającej chmury dymu spawalniczego jest często jedynym skutecznym sposobem rozwiązania problemu.
System typu PUSH-PULL składa się z 5 komponentów: kanału ssącego, urządzenia filtrującego, wentylatora promieniowego i kanału powrotnego – nawiewnego oraz sterowania.
Opracowując system typu PUSH-PULL dla konkretnego pomieszczenia należy wziąć pod uwagę rodzaj spawania, wysokość formowania się chmury dymu, kubaturę i konstrukcję warsztatu
oraz ilość wypalanego materiału spawalniczego.

Przykłady systemu typu PUSH-PULL w różnych konfiguracjach:

W kształcie litery „U” z 1 filtrem i wentylatorem.
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System równoległy z 2 filtrami
i wentylatorami.

System segmentowy.
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System wyporowy
typu PUSH-PULL PRO

01
02

Nowoczesny system filtrowentylacji ogólnej spawalni.
Zasada działania.
Wytwarzany w miejscu spawania strumień termiczny transportuje ciepło i substancje szkodliwe do górnej
części hali, a w miejsce pracy ludzi i maszyn za pomocą nawiewników wyporowych.

03.1

W pomieszczeniu tworzą się więc dwie warstwy:
strefa robocza (warstwa czystego i świeżego powietrza),
strefa z substancjami szkodliwymi.

03.2
SPAWALNIA Z SYSTEMEM FILTROWENTYLACJI
WYPOROWEJ TYPU PUSH PULL PRO

przewód powietrza
dolotowego

04

SPAWALNIA BEZ ODCIĄGU

05.1

strefa z substancjami
szkodliwymi t~30...35°C

przewód powietrza
z kratkami wentylacyjnymi
powietrze dolotowe

strefa robocza
świeże powietrze t~20°C
stanowisko pracy

05.2

stanowisko pracy

Nawiewniki wyporowe tworzą warstwę czystego powietrza w strefie pracy ludzi. W wyniku powstawania ciepła technologicznego zabrudzone powietrze przemieszcza się do górnych warstw
wewnątrz pomieszczenia. Skoncentrowany dym spawalniczy w warstwie podsufitowej jest stosunkowo łatwy do odciągnięcia. Powietrze po oczyszczeniu z dymu i pyłu jest częściowo wyrzucane na zewnątrz, a częściowo kierowane z powrotem do hali. Wyrzucona część powietrza jest uzupełniana powietrzem zewnętrznym. Aby zrealizować to zadanie sterownik główny układu
reguluje otwarcie przepustnic w komorze mieszania oraz ilość dowiewanego świeżego powietrza.

05.3

Generalne zastosowanie:
wielkowymiarowe hale produkcyjne – spawalnie,
procesy spawalnicze z intensywnym obciążeniem termicznym oraz obciążeniem substancjami szkodliwymi
(zużycie drutu spawalniczego > 10 ton rocznie).

05.4

Wymagania:
przy założonej wysokości strefy roboczej 2,5 m wentylację warstwową można stosować tylko w halach
o wysokości min. H = 7,5 m.

06

Dlaczego system PUSH-PULL Pro?
100% elastyczności odciągu dymów spawalniczych,
doskonały wskaźnik efektywności energetycznej,
niskie koszty eksploatacji,
kompaktowa budowa sekcji przygotowania powietrza - Air Input Devices,
w pełni zautomatyzowane sterowanie (opcja),
bardzo wydajne filtry – technologia PC®,
najnowsze osiągnięcia w zakresie optymalizacji konstrukcji wentylatorów.

07
08
09

6. Systemy filtrowentylacji ogólnej
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