
Kompleksowe odpylanie hal przemys³owych



Zanieczyszczenia emitowane w trakcie procesów produkcyjnych maj¹ negatywne i destrukcyjny wp³yw na zdrowie 

pracowników. Bardzo wa¿nym elementem stajê siê zatem wyposa¿enie hali, w odpowiednie i skuteczne systemy 

wentylacji miejscowej lub strefowej.

In¿ynierowie NAAR Technik skompletowali w swojej ofercie wszystkie niezbêdne elementy dla wyposa¿enia spawalni, 

œrutowni, szlifierni i innych zak³adów obróbki metali w nowoczesne systemy wentylacyjne. W zale¿noœci od rodzajów 

realizowanych w zak³adzie procesów nasi pracownicy znajd¹ dla Pañstwa najkorzystniejsze i najbardziej ekonomiczne 

rozwi¹zania.
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ODPYLANIE POWIETRZA W HALACH PRZEMYS£OWYCH - NAAR TECHNIK

Do najskuteczniejszych metod usuwania zanieczyszczeñ 
powstaj¹cych w procesach spawalniczych i szlifierskich 
nale¿y zaliczyæ wychwytywanie emitowanych z procesu 
dymów i py³ów bezpoœrednio u Ÿród³a powstawania. 
Wentylacja punktowa niesie ze sob¹ wiele korzyœci i 
skutecznie chroni zdrowie pracowników. Dla realizacji 
odci¹gów punktowych oferujemy ramiona odci¹gowe, 
bezpoœrednie odci¹gi z uchwytów spawalniczych lub os³on 
narzêdzi, ssawy, okapy, sto³y spawalnicze z odci¹giem oraz 
zabudowy czêœciowe. 

Odci¹gi miejscowe

Odci¹gi punktowe pod³¹czane s¹ do indywidualnych urz¹dzeñ 
przejezdnych lub centralnej instalacji odpylania. Usuwane 
zanieczyszczenia filtrowane s¹ w filtrach przemys³owych o wysokiej 
skutecznoœci separacji. 
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Nie w ka¿dej spawalni b¹dŸ hali produkcyjnej da siê jednak stosowaæ odci¹gi miejscowe. Taka sytuacja ma miejsce w halach gdzie 
pracuje siê z elementami wielkogabarytowymi które musz¹ zostaæ spawane, szlifowane lub malowane w kilku miejscach. 
Jedynym skutecznym rozwi¹zaniem przy tego rodzaju aplikacjach jest odpylanie powietrza o w ca³ej przestrzeni hali. 

Filtrowentylacja strefowa Push Pull Eco

NAAR Technik  opracowa³ system odpylania powietrza dla 
spawalni, lakierni, œrutowni i stanowisk obróbki 
elementów wielkogabarytowych. Nasi in¿ynierowie 
zoptymalizowali pod wzglêdem inwestycyjnym jak 
i eksploatacyjnym system odpylania powietrza 
w powszechnie znanym uk³adzie Push Pull.

Stworzyliœmy kolejn¹ generacjê systemu - Push Pull Eco. 
System ten polega na zastosowaniu na hali wymuszonego 
ruchu powietrza kieruj¹cego dymy i py³y do odpylacza. 
Odpylacz po oczyszczeniu powietrza wdmuchuje je do hali. 
Ukùad skùada siæ z moduùów mogàcych pracowaã w maùych 

2jak i bardzo duýych halach. Jeden modu³ filtruje do 500 m  
hali. Uproszczony zostaù montaý i ustandaryzowane czæúci 
skùadowe instalacji.

Podstawowymi zaletami nowego systemu wentylacji strefowej Push Pull Eco s¹: niskie nak³ady inwestycyjne, zoptymalizowane 
koszty eksploatacyjne, wysoka skutecznoœæ filtracji dymów i py³ów, oszczêdnoœæ energii zwi¹zanej z koniecznoœci¹ ogrzewania hal.
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Swoje instalacje budujemy na solidnych fundamentach

Wspó³pracuj¹c z firm¹ NAAR Technik uzyskuj¹ Pañstwo pewnoœæ, ¿e wykonywane 
przez nas instalacje bêd¹ funkcjonowaæ zgodnie z Pañstwa oczekiwaniami.

Techniczne wykszta³cenie naszych pracowników zdobyte na renomowanych 
pañstwowych uczelniach wy¿szych oraz d³ugoletnie doœwiadczenia w innych 
przedsiêbiorstwach zwi¹zanych z bran¿¹ ochrony œrodowiska pozwalaj¹ zaoferowaæ 
naszym klientom najlepsze na rynku technologie.

Sta³a kontrola nad postêpem technologicznym, wspó³praca z najwiêkszymi 
œwiatowymi producentami urz¹dzeñ do ochrony powietrza i doœwiadczenie naszych 
in¿ynierów gwarantuje solidnoœæ i poprawne dzia³anie uruchamianych instalacji.

In¿ynierowie NAAR Technik, w swoich karierach zawodowych, byli odpowiedzialni za 
realizacjê instalacji odpylania i transportu pneumatycznego dla renomowanych 
œwiatowych firm i koncernów w bardzo szerokim zakresie ga³êzi przemys³u.
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