
Insta lac je odpylania przemys³owego



Firma NAAR Technik specjalizuje siê w odpylaniu przemys³owym. 

G³ówna ide¹ naszych dzia³añ jest filtracja powietrza i likwidacja 

uci¹¿liwych zanieczyszczeñ na stanowiskach pracy.

Cech¹ charakterystyczn¹ naszych instalacji jest w³aœciwy dobór 

urz¹dzeñ i materia³ów w taki sposób aby zapewniæ naszym 

klientom najbardziej optymalny stosunek jakoœci do ceny i kosztów 

eksploatacyjnych.

Realizujemy kompleksowe instalacje od koncepcji, opracowania 

projektu, doboru odpowiednich urz¹dzeñ, do wykonawstwa, 

uruchomieñ i przeprowadzenia szkoleñ z obs³ugi w zak³adach 

naszych inwestorów.

Odpylanie
przemys³owe
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KOMPLEKSOWE REALIZACJE INSTALACJI ODPYLANIA PRZEMYS£OWEGO

Nasze instalacje budujemy w zale¿noœci od przeznaczenia 

z szerokiego asortymentu przewodów wentylacyjnych takich jak 

systemy spiro, systemu rur galwanizowanych ³¹czonych na 

szybkoz³¹cza umo¿liwiaj¹cych ³atwe czyszczenie, systemy rur 

stalowych spawanych ³¹czonych ko³nierzowo. W specjalnych 

aplikacjach stosujemy stale nierdzewne wysokiej klasy. Wszystkie 

instalacje montowane s¹ przez nas na systemowych 

podwieszeniach posiadaj¹cych stosowne certyfikaty lub na 

odpowiednio zaprojektowanych podporach.

Instalacje

Automatyka i sterowanie

Ka¿da z realizowanych przez NAAR Technik instalacja mo¿e zostaæ wyposa¿ona w dowolne systemy sterowania i automatyki. 

W ofercie naszej firmy znajd¹ Pañstwo szereg uk³adów rozruchowych i steruj¹cych dla instalacji pocz¹wszy od najprostszych po 

najbardziej zaawansowane umo¿liwiaj¹ce obni¿enie kosztów eksploatacyjnych czy te¿ wspó³pracuj¹ce z nadrzêdnymi systemami 

sterowania BMS. Zdajemy sobie sprawê, ¿e odpowiednio opracowany algorytm automatyki stanowi wa¿ne dope³nienie 

i podwy¿sza jakoœæ naszych instalacji.

Zlecone zadania realizujemy w taki sposób aby nie wymaga³y czêstych czynnoœci obs³ugowych i nie absorbowa³y pracowników. 

Ka¿dy uk³ad sterowania jest przygotowany przez nas indywidualnie, tak aby móg³ spe³niæ wszelkie wymagania naszych klientów.
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Ochrona przed wybuchem i po¿arem

Instalacje odpylania poza sw¹ efektywnoœci¹ powinny byæ przede wszystkim bezpieczne. W bardzo wielu przypadkach dla tego 

typu aplikacji mo¿e wyst¹piæ zagro¿enie zap³onu b¹dŸ wybuchu py³u. W ofercie NAAR Technik znajd¹ Pañstwo równie¿ uk³ady 

zabezpieczeñ instalacji przed po¿arem i wybuchem w postaci systemów gaszenia iskier, systemów supresji (bariery HRD), 

membran eksplozyjnych, i uk³adów odsprzêgania wybuchu py³u.

W zakresie ochrony przed wybuchem oferujemy doradztwo techniczne, dobór najw³aœciwszych rozwi¹zañ, badania 

wybuchowoœci py³ów w certyfikowanych laboratoriach, realizacje instalacji zabezpieczeñ przeciwwybuchowych oraz ich serwis. 

Wszystkie realizowane instalacje posiadaj¹ certyfikaty ATEX. 

Filtry, odci¹gi miejscowe

W ofercie NAAR Technik znajda Pañstwo kompleksowe 

wyposa¿enie dla instalacji odpylaj¹cych takie jak wyci¹gi 

miejscowe: ssawy stanowiskowe, ssawy szczelinowe, okapy, 

odci¹gi sto³owe, ramiona wyci¹gowe. W przypadku ograniczeñ 

w mo¿liwoœci zastosowania odci¹gów miejscowych stosujemy 

strefow¹ wentylacjê ca³ego zak³adu zwan¹ popularnie „push - pull”. 

Dobór odpowiednich elementów instalacji jest uzale¿niony od ich 

przeznaczenia. 

Dla filtracji zanieczyszczeñ w zale¿noœci od aplikacji stosujemy filtry 

workowe, filtry patronowe, filtry mg³y olejowej, filtry mokre, 

skrubery, p³uczki, cyklony, separatory statyczne i mechaniczne, 

odkurzacze przemys³owe. Bazujemy na sprawdzonych 

i niezawodnych urz¹dzeniach najwiêkszych œwiatowych 

producentów. Wszystkie dostarczane komponenty posiadaj¹ 

stosowne atesty i certyfikaty.

Przegl¹dy, serwis, gwarancja
NAAR Technik szczególn¹ uwagê zwraca na zapewnienie 

niezawodnoœci zainstalowanych urz¹dzeñ. Wszystkie instalacje 

objête s¹ przez nas okresowymi przegl¹dami i serwisem 

gwarancyjnym i pogwarancyjnym. Takie funkcjonowanie serwisu 

pozwala nam unikaæ powa¿nych przestojów i zapobiegaæ awariom 

zapewniaj¹c oszczêdnoœæ czasu i pieniêdzy naszych inwestorów.
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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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