AIR TOWER
Katmanlı havalandırma prensibinde hava çekişine yönelik
Tak-Çalıştır Filtre Kulesi

Temiz hava,
sağlıklı çalışanlar,
başarılı bir şirket
Emisyonların oluştukları yerde çekilmesi –
Kaynak yapılan yerlerde duman ve ince toz
partikülleri gibi istenmeyen yan ürünler havaya
karışır. Kısmen kanserojen olan bu maddelerin
doğal olarak solunmasına izin verilmemelidir,
nihayetinde sağlıklı uzman personel değerli bir
varlıktır. İşverenler çalışanlarını zararlı maddeler
sonucu maruz kalacakları sağlık risklerine
karşı korumakla yükümlüdür. Tehlikeli Madde
Yönetmeliği ve Meslek Odası Direktifleri bunu
gerektirmektedir.

Boru bağlantısız filtre kulesi – Sağlığı tehdit
eden kaynak dumanları konsantrasyonu çalışma
yeri sınır değerini aşacak kadar yüksekse
müdahale edilmelidir. Pencerelerin açılması ve
kısaca havalandırma kabul edilebilir çözümler
olmaktan çıkmıştır. Hızla artan ısıtma masrafları
dışında, bu yöntem etkisizdir ve Meslek Odası
şartlarını karşılamamaktadır. Buna karşın çekiş ve
filtre sistemleri kendilerini kanıtlamışlardır ancak
bunların da daima emisyonların oluştuğu yere
yerleştirilmesi mümkün değildir.
NOVUS Airtower mekan havası teknolojisi ile
bunu başarmaktadır. Rakipsiz avantajı ile ikna
edici: Geleneksel çekiş çözümlerinden farklı
olarak ensek olarak kullanılabilen Airtower'ın
boru bağlantısı yoktur.

3,00

mg/m3

eski

1,25

mg/m3

yeni

Alveolar toz için düşürülmüş sınır değer:
Çalışanlarınız tehlike altında mı?
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İki Prensipli Usta:
Katmanlı havalandırma
ve Tak-Çalıştır
Tak-Çalıştır prensibi – Daima aynı çalışma
yerinde ve aynı çalışma yüksekliğinde kaynak
yapıldığı çok enderdir. Bu sebeple etkili bir çekiş
için teknolojinin esnek olması gerekir. Airtower
değişken kaynak çalışma yerleri için özel olarak
geliştirilmiştir. Bu çekiş ustası "Tak ve Çalıştır"
prensibiyle boru bağlantısı olmaksızın çalışır ve
hemen kullanıma hazırdır: Yerleştirin, elektrik ve
basınçlı hava bağlantısını yapın ve çekin. NOVUS
Airtower forklift yuvaları ve vinç halkalarıyla her
yere hızlı ve kolay bir şekilde yerleştirilebilir.

Katmanlı havalandırma
Tabandan çıkış

0,1 mg/m3

Katmanlı havalandırma prensibi – Tehlikeli
maddelerin yerel olarak emisyon kaynağında ve
tamamen çekilmesi mümkün olmadığında, filtre
kulesiyle mekan havasına yönelik teknik bir çözüm
sunulur. Kirli hava cihazın üst yüzünden çekilir,
filtrelenir ve ardından temiz hava olarak taban
yakınlarından cereyansız olarak geri verilir. Tam
olarak çalışanların bu havayı soluduğu yere. Ve
270 derecelik geniş bir alana dağıtılarak. Airtower
bunu yaparken, meslek odası tarafından tavsiye
edilen ve en iyi hava sirkülasyon türü kabul edilen
katmanlı havalandırma prensibine göre çalışır.

Katmanlı havalandırma
3m yükseklikte çıkış

0,4 mg/m3

Karıştırarak
havalandırma

0,9 mg/m3

Katmanlı havalandırma
sayesinde en yüksek temizlik derecesi
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SON DERECE GÜRÜLTÜSÜZ İŞLETİM
ideal ses yalıtımı.
YAN PANELLER
Yüksek teknoloji ürünü polikarbonattan.
Çarpmalara karşı dayanıklı Çizilmeye karşı
dayanıklı Isıya karşı dayanıklı

İDEAL FİLTRE ORTAMI
Her bir uygulama alanı için
YUVARLAK TASARIM
270° hava dağılımı
Cereyansız geri akış

VİNÇ HALKALARI
Esnek yerleştirme için
NOVUS LOGOLIGHT
Önemli her şey tek bakışta

KUMANDA
Renkli ekranlı
AYRI OLARAK ÇIKARILABİLİR ÇEKMECECE
Kaba ve ince partiküller için
FORKLİFT YUVALARI
Değişken yerleştirme

+
+
+
+

çekici tasarımla birleştirilmiş gelişmiş fonksiyonlar
tam otomatik işletim modu
soluma alanında 270° cereyansız, filtrelenmiş mekan havası
gürültüsüz ve enerji verimli işletimde pazar lideri

Çalışanların favorisi:
Dışarıdan estetik
İçerden güçlü
En zorlu talepleri karşılayan dış muhafaza:
++ ileri teknoloji ürünü polikarbonattan hafif
konstrüksiyon yan kaplama
++ çarpmalara ve çizilmelere karşı dayanıklı
++ ısıya karşı dayanıklı
++ renkli ekrana sahip basit kumanda paneli
++ 270 derece hava dağılımı için yuvarlak tasarım
++ kurulum ve işletmeye alma hizmeti
++ müşterinin isteğine uygun renkler
++ 1,5 m/sn'den düşük cereyansız geri akış

100 %

80 %

Önemli olan içerdiği değerler:
++ son derece esnek ve kişisel olarak yerleştirilebilir
++ masraflı boru bağlantısı tesisat ve montaj
çalışmaları yok
++ ısıtma masraflarından %70'e varan oranda
tasarruf
++ gürültüsüz ve enerji verimli işletimde pazar
lideri
++ uyarlanabilir kapasite artırımı
++ tam otomatik işletim modu sayesinde, çalışanlar
tarafından yüksek kabul oranı
++ optimize edilmiş hava akışı
++ 5.000-20.000 m³/h hava temizliği
++ enerji verimli kontrol sayesinde azami filtre
kartuşu ömrü

11 kW

5,5 kW

2,5 kW

60 %
Kirlilik
Günlük çizelge

Filtre performansı
tam otomatik

Azami enerji tasarrufuyla
tam otomatik işletim
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01
YUKARIDAN ÇEKIŞ

04
TEMİZ HAVA KALİTESİNİN
KONTROLÜNE YÖNELİK
İNCE TOZ FİLTRESİ (KAYNAK
BUHARI DURUMUNDA)

03
%99'UN ÜZERİNDE FİLTRELEME

02
KABA PARTİKÜLLERİN
AYRILMASI

DERECESİNE SAHİP ANA FİLTRE
VE TAM OTOMATİK TOZDAN
ARINDIRMA

05
CEREYANSIZ HAVA ÇIKIŞI
VE 270° DAĞILIM

A I R T O W E R V E R İ M PA K E T İ
Standart fan isteğe bağlı olarak entegre kontrol birimli bir ila dört EC mavi-fan ile
değiştirilebilir. Bu da enerji tüketiminde %60'a varan oranda düşüş sağlar. Gürültü
seviyesi 5 - 10 db(A) azalır ve belirgin bir şekilde iyileşen bir performans kaydedilir.
Bu şekilde AirTower en sessiz ve enerji verimli filtre kuleleri arasında yer almaktadır.
Standart

Verimlilik

Son derece güvenilir:
Kir partiküllerinin yüzde 99,5'inden
fazlası yok olur
Katmanlı havalandırmayı destekleyen termal
akımlar – Kaynak işlemi sırasında Airtower'ın
havayı katmanlı havalandırma yoluyla temizlemek
için kullandığı termal akımlar oluşur. Kirli hava
cihazın üst yüzünden çekilir ve ardından üst çekiş
kanalı üzerinden filtre elemanlarına doğru saptırılır.
Hava burada bir süzgeç ile filtre kartuşlarına eşit
oranda dağıtılır.

Partiküllerin yüzde 99,5'inden fazlası kirli havadan
filtrelendikten sonra temiz hava filtre kartuşunun
üst tarafından çıkar. Bir fan temiz havayı taban
yakınlarında bulunan hava çıkışlarına yönlendirir,
hava filtrasyon sürecinin ardından bu çıkışlardan
cereyansız olarak mekana geri verilir. Güvenlik için
fandan önce ek bir ince toz filtresi bulunur.

%70
Katmanlı havalandırma dış hava
oranını azaltır ve ısıtma masraflarını %70'e
varan oranda düşürür.
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PE R F O R M A N S K A D E M E L E R I – A I R TO W E R F

FT 10.000 F

FT 5.000 F

U YG U L A M A A L A N L A R I

FT 15.000 F

FT 20.000 F

T E M I Z L E N E N M E K A N I ÇE R I Ğ I

6.600 m 3

5.000 m 3

3.300 m 3
1.700 m 3

I FA W 3 S E R T I FI K A S I

H AVA A K I Ş H AC M I
5.000 m³/h
10.000 m³/h
		15.000 m³/h
			20.000 m³/h

Bu sertifika ilgili cihaz için istenen ayırma
verimliliğini belgelendirir. Bu şekilde cihaz
hava sirkülasyonlu işletimde kullanılabilir.
Tehlikeli madde yönetmeliği §10 uyarınca
münferit onaya gerek kalmaz.

PE R F O R M A N S K A D E M E L E R I – A I R TO W E R M , A I R TO W E R O

FT 5.000 M

FT 10.000 M

FT 15.000 M

FT 20.000 M

FT 3.000 O

FT 6.000 O

FT 9.000 O

FT 13.000 O

Dört performans kademesi,
üç uygulama alanı,
bir mucize silah
Uygulama alanları – Airtower duman
partikülleri, aerosoller ve gaz şeklinde hava
kirleticileri gibi farklı teknik işleme proseslerinden
kaynaklanan emisyonlarda kullanılabilir. İlgili
özel gerekliliklere uygun olarak, üç uygulama
alanından her biri için bir model geliştirilmiştir.
Airtower F – Kaynak dumanı için filtre kulesi
Airtower M – Yağ ve emülsiyon sisi için filtre kulesi
Airtower O – Koku için filtre kulesi
Performans kademeleri – Airtower her ölçekten
mekanda kullanıma uygundur. İlgili hava akış
hacmine yönelik olarak optimize edilmiş olan her
bir model (hava akış hacmine ilişkin olarak) dört
performans kademesinde edinilebilir. Bu şekilde
her bir mekan boyutu için uygun model bulunur.
Airtower F – 5.000, 10.000, 15.000, 20.000
Airtower M – 5.000, 10.000, 15.000, 20.000
Airtower O – 3.000, 6.000, 9.000, 13.000

İsteğe bağlı teslimat kapsamı
++ Airtower F için IFA W3'e göre test edilmiş
model.
++ Gaz temizliği ve koku azaltmaya yönelik aktif
karbon emdirilmiş filtre keçeleri
++ Isıtma ve soğutma fonksiyonuna yönelik ısı
eşanjörleri ile klima cihazı olarak kullanım.
++ Hava kalitesi sensörü ile (kablolu veya kablosuz)
güç kumandası
++ Uzaktan kumanda
++ Programlanabilir çalışma süresi ile tam otomatik
işletim
Opsiyon paketleri
++ Airtower Verim Paketi
Enerji tasarrufu ve gürültü azaltma
++ Airtower Nano Filtre Kartuşu Paketi
Nano fiber katmanlı filtre kartuşları sayesinde
azalan işletim masrafları
++ Airtower Uzaktan Bakım Paketi
en hızlı servis için
++ Airtower Güvenlik Paketi
Uçuşan kıvılcımlar ve yangın tehlikesinde

Airtower karşılığını veriyor.
Kişisel amortisman hesabınız için
iletişime hesaba geçin!
www.novusair.com
11

PE R F O R M A N S K A D E M E S İ – A I R TO W E R D O U B L E C L E A N E R

ÇE K I Ş KO L L A R I

Yükseklik 0,8 m - 2,8 m
Standart 1,5 m
120 °

Normal çalışma konumunda
2,4 m - 2,8 m yarıçap

FT 5.000 DC

BELİRGİN
AVANTAJLAR
ENERJİ VERİMLİ VE
KURULUMU HIZLI

A I R T O W E R UZ A K TA N K U M A N DA PA K E T İ
Airtower'a ilişkin tüm önemli bilgiler akıllı telefonunuza gelsin!
İster işletim durumuna, arızalara ister yakında yapılması gereken
bakım çalışmalarına ilişkin bildirimler olsun - İşletmeci olarak siz
veya Servis ve Satış Ortağınız SMS ile bilgilendirilirsiniz. Sistemin
çalıştırılıp kapatılması da bu şekilde gerçekleştirilebilir.

PE R F O R M A N S K A D E M E L E R İ – A I R TO W E R PI PE

FT 5.000 P

FT 10.000 P

FT 15.000 P

FT 20.000 P

Airtower ailesinin bireyleri
ile kaynak dumanının lokal
olarak toplanması
Kaynak dumanının lokal olarak çekilmesi için iki
özel model tasarlandı.
Airtower Pipe – Bu filtre kulesi sabit bir boru
tesisatı sistemine bağlanabilir. Bu durumda,
sadece en fazla 16 adet kaynak çalışması
alanından kirli havanın lokal olarak çekilmesine
uygun olur. Avantajları arasında kış aylarında
enerji verimli hava sirkülasyonlu işletim ve düşük
kurulum gideri bulunur. Sessiz Airtower Pipe
dört farklı performans kademesinde edinilebilir.
Airtower Pipe – 5.000, 10.000, 15.000, 20.000
Airtower DoubleCleaner – İki esnek ve kolay
hareket eden çekiş kolu ile DoubleCleaner
kaynak dumanının lokal olarak yakalanması
ve mekan havası temizliği kombinasyonuna
yöneliktir. DoubleCleaner diğerlerinin yanı
sıra enerji verimli hava sirkülasyonlu işletim,

esnek konumlandırılabilen çekiş kolları ve kolay
yerleştirme ile puan kazanıyor. DoubleCleaner
5.000 performans kademesinde edinilebilir.
İsteğe bağlı teslimat kapsamı
++ güç kontrolü için frekans dönüştürücü
++ koku azaltmaya yönelik aktif karbon emdirilmiş
filtre keçeleri
++ sistemin gerektiğinde bağlanması
++ uzaktan kumanda
Opsiyon paketleri
++ Airtower Nano Filtre Kartuşu Paketi
Nano fiber katmanlı filtre kartuşları sayesinde
azalan işletim masrafları
++ Airtower Uzaktan Bakım Paketi
en hızlı servis için
++ Airtower Güvenlik Paketi
Uçuşan kıvılcımlar ve yangın tehlikesinde

Esnek çekiş kolları sayesinde DoubleCleaner
kaynak işlemine çok yaklaşır.
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En iyi sonuçlar,
memnun müşteriler:
Kapsamlı Sorunsuz Hizmet
Bütünsel Çözümler – NOVUS müşterileriyle
yüz yüze görüşür. Birlikte her bir istek ve özel
talebe göre uyarlanmış ideal çözümler üretiriz.
Sunduğumuz 360° Hizmet tüm proje alanlarını
kapsar: Danışmanlık ve planlama, konstrüksiyon,
montaj ve işletmeye almanın yanı sıra kontrol,
bakım ve servis.

Tüm durumlar için filtre teknolojisi –
Her evrede geçerli değerimiz: Mevcut ve
gelecekteki emisyon sınır değerlerinin
sağlanmasına yönelik akıllı filtre teknolojilerinin
geliştirilmesi ve gerçekleştirilmesi. Her
bir uygulama için tam olarak uygun filtre
teknolojisini sunarız. Hizmetlerimiz arasında
optimize kullanıcı kontrolü ve sensör
teknolojisi, enerji verimliliği (Çevre yönetimi
sistemlerinin ISO EN 14001 standardına göre
sertifikalandırılmasında önem arz eder),
amortisman ve ekonomiklik hesabı ve çalışma
yerinde ince toz ölçümü.

Danışmanlık

Bakım
+
Servis

Takip
+
Kontrol

Planlama

360° Hizmet
Konstrüksiyon

İşletmeye alma
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Montaj
+
Kurulum

Vizyonumuz:
Solumak için temiz hava
bugün ve yarın
Hava teknolojisinde sürdürülebilirlik – Temiz
hava bizim için önemli. Bu sebeple NOVUS 2007
yılından beri hava ve tozdan arındırma teknolojisinde dünyamızı yaşanılır kılan sürdürülebilir
çözümlere odaklanmaktadır.
Deneyimli geliştiricilerden ve işlem teknisyenlerinden oluşan ekibimiz, birbirinden çok farklı
müşteri gereksinimlerine özel ürünler tasarlar

ve gerçekleştirir. Araştırma ve geliştirme
konusunda bir üniversite ve enstitü ağı ile
yakın işbirliği içinde çalışmaktayız.
Şirketimiz sürdürülebilir teknolojileri ve bunların
daha da geliştirilmesini enerji ve hammadde
tasarrufu için bir fırsat olarak görmektedir. Bu
çevre üzerinde olumlu etkiye sahip olmasının
yanında masrafları da azaltır.
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Bu broşürde gösterilen ürün renkleri aslından farklı olabilir.

İletişim bilgileri
Novus air GmbH
Zaschendorfer Weg 1
D-01689 Weinböhla/Dresden
Telefon +49 (0) 352 43 . 47 99 0
Faks +49 (0) 352 43 . 47 99 11
info@novusair.com . www.novusair.com

Yerel Satış Ortağınız

Yardım Hattı
0800 NOVUS 80
0800 66887 80

