air tower
Wieża filtracyjna Plug & Play do odciągu dymów i pyłów w halach
na zasadzie wentylacji warstwowej

Czyste powietrze,
zdrowi pracownicy,
wzorowe przedsiębiorstwo
Emisje należy odsysać w miejscu ich powstawania – Tam gdzie się zgrzewa lub spawa, gdzie
powstają niepożądane wyziewy, dymy, gazy
i zawiesiny drobin w powietrzu oraz kurz.
Wdychanie tych zanieczyszczeń jest zabronione
ze względu na to, że są one przynajmniej
częściowo rakotwórcze, a przecież zdrowie
pracowników jest nie do przecenienia.
Pracodawcy mają obowiązek zapewnić swym
pracownikom ochronę przed działaniem
substancji lub zanieczyszczeń szkodliwych dla
zdrowia. Stanowi o tym niemiecka Ustawa o
Substancjach Niebezpiecznych (GefStoff V) oraz
dyrektywy stowarzyszeń branżowych.

Wieża filtracyjna bez rurociągu – Jeśli stężenie
szkodliwych dla zdrowia dymów spawalniczych
jest na tyle wysokie, że przekracza wartość graniczną dla miejsca pracy, wtedy na taką sytuację
należy odpowiednio zareagować. Otworzyć
okna i krótki przeciąg stanowi wystarczające
rozwiązanie. Abstrahując od wrastających w tym
momencie kosztów ogrzewania jest to jednak
nieefektywne i nie odpowiada wytycznym stowarzyszeń branżowych. W przeciwieństwie do
tego sprawdziły się systemy odciągowe i filtracyjne, które jednak nie zawsze można posadowić w
miejscu, gdzie powstają emisje.
Zapewnia to Airtower NOVUS ze swą techniką
wentylacyjną. Przekonuje do siebie bezsprzeczną zaletą: w porównaniu do innych rozwiązań
odsysania, elastycznie stosowany Airtower nie
wymaga kanałów lub orurowania.

3,00

mg/m3

stary

1,25

mg/m3

nowy

Najwyższy stopień oczyszczenia
dzięki wentylacji warstwowej
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Geniusz dwóch zasad:
wentylacja warstwowa
połączona z Plug & Play
Zasada Plug & Play – Spawanie prowadzi się
rzadko kiedy na jednym i tym samym stanowisku
pracy i rzadko kiedy na stałej wysokości roboczej.
W celu efektywnego odsysania rozwiązanie musi
być wobec tego elastyczne. Airtower została
specjalnie zaprojektowana dla zmieniających
się stanowisk spawalniczych. Istotą odsysania
jest praca bez kanałów lub rurociągów według
zasady „Plug & Play“ i jest natychmiast do
użycia: posadowić, podłączyć prąd i sprężone
powietrze i już można odsysać. Przy użyciu
wózka widłowego i zaczepów dla dźwigu można
wieżę wentylacyjną wszędzie szybko i łatwo
posadowić.

Wentylacja warstwowa
Nawietrznik
przyposadzkowy

0,1 mg/m3

Zasada wentylacji warstwowej – Jeśli lokalne
i pełne odessanie substancji szkodliwych w
miejscu ich powstawania nie jest możliwe, wtedy
kłania się rozwiązanie techniki wentylacyjnej
z wieżą filtracyjną na czele. Następuje
zassanie zanieczyszczonego powietrza, jego
przefiltrowanie i bezprzeciągowe wtłoczenie
jako czyste powietrze do oddychania przez
kratki przyposadzkowe. Dokładnie tam, gdzie
przebywają pracownicy. I do tego w rozszerzonym
polu działania rozpościerającym się na 270
stopniach. Przy tym, Airtower pracuje na zasadzie
wentylacji warstwowej, co jest zalecane przez
stowarzyszenia branżowe i co oznacza najlepszy
rodzaj cyrkulacji powietrza.

Wentylacja warstwowa
Nawietrznik na
wysokości 3 metrów

0,4 mg/m3

Wentylacja mieszana

0,9 mg/m3

Najwyższy stopień oczyszczenia
dzięki wentylacji warstwowej
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BARDZO CICHA PRACA
optymalna izolacja akustyczna.
POSZYCIE BOCZNE
wykonane z poliwęglanu o
zaawansowanej technologii.
Odporność na uderzenia,
zadrapania, na wysoką temperaturę.

OPTYMALNE MEDIA FILTRACYJNE
do wszelkich zakresów zastosowań
OKRĄGŁA KONSTRUKCJA
rozdział powietrza pod kątem 270°,
bezprzeciągowy strumień
powrotny powietrza

+
+
+
+

ZACZEPY DLA DŹWIGU
w celu dowolnego posadowienia
NOVUS Logolight
Przegląd wszystkiego co ważne

STEROWANIE
z kolorowym wyświetlaczem
OSOBNO WYJMOWANE SZUFLADY
dla cząstek zgrubnych i drobnych
MOCOWANIA DLA UCHWYCENIA
PRZEZ WÓZEK WIDŁOWY
dowolne posadowienie.

pomysłowa funkcjonalność wpływa na odpowiedni design
w pełni zautomatyzowane tryby pracy
lider na rynku w aspekcie cichej i energooszczędnej eksploatacji
270° kąt bezprzeciągowego rozprowadzania przefiltrowanego
i czystego powietrza do strefy pobytu ludzi

Ulubieniec pracowników:
Z zewnątrz estetyczny
Wewnątrz silny
Powłoka zewnętrzna spełnia najwyższe
wymagania:
+ poszycie boczne o lekkiej konstrukcji z
poliwęglanu o wysokim stopniu
zaawansowania technicznego
+ odporność na uderzenia i zarysowanie
+ odporność na wysoką temperaturę
+ nieskomplikowany panel obsługi z kolorowym
wyświetlaczem
+ okrągła konstrukcja dla rozdziału powietrza
pod kątem 270 stopni
+ możliwość usługi posadowienia i rozruchu
+ kolor powłoki malarskiej według życzeń Klienta
+ bezprzeciągowy strumień powrotny o
prędkości poniżej 1,5 m/s

Do parametrów i cech wewnętrznych
zalicza się:
+ nadzwyczajna elastyczność i indywidualizacja
stosowania
+ brak konieczności kładzenia kosztownych kanałów i rur oraz uniknięcie prac montażowych
+ do 70 % oszczędności kosztów
+	lider na rynku w aspekcie cichej i energooszczędnej eksploatacji
+ możliwość zwiększenia przepustowości w
zależności od potrzeb
+ w pełni zautomatyzowana praca i akceptacja
ze strony pracowników
+ optymalizacja strumienia rozdziału powietrza
+ oczyszczanie powietrza z wydajnością
5.000 - 20.000 m³/h
+ maksymalna żywotność wkładów filtracyjnych
dzięki układowi sterowania optymalizującemu
zużycie energii

100 %

80 %

60 %

11 kW

5,5 kW

2,5 kW

Zanieczyszczenie
krzywa dzienna

Wydajność filtra
w pełni zautomatyzowana

W pełni zautomatyzowana praca z
maksymalną oszczędnością energii
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01
ODSYSANIE
Z GÓRY

04
FILTR DOKŁADNY DO KONTROLI JAKOŚCI POWIETRZA
CZYSTEGO (W PRZYPADKU
DYMU SPAWALNICZEGO)

03
FILTR GŁÓWNY ZE STOPNIEM

02
SEPARACJA ZGRUBNYCH

FILTRACJI > 99 % I W PEŁNI
ZAUTOMATYZOWANE OCZYSZCZANIE FILTRA

DROBIN
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BEZPRZECIĄGOWY WYLOT
POWIETRZA I JEGO
ROZDZIAŁ POD KĄTEM 270°

A i r t o w e r PA K I E T S PR AW N O Ś C I O W Y A I R TO W E R
Opcjonalnie, zastępujemy standardowy wentylator na maksymalnie cztery wentylatory blue EC ze zintegrowanym sterownikiem. Daje to zmniejszenie zużycia prądu nawet
do 60%. Poziom hałasu zmniejsza się o 5 – 10 dB(A) i następuje znaczne polepszenie
właściwości użytkowych. W ten sposób, Airtower należy do wież filtracyjnych o najniższej emisji hałasu i najwyższej sprawności energetycznej.

Standard Efektywność

Niezwykła niezawodność:
Znika ponad 99,5 procent drobin
zanieczyszczeń
Strumienie termiczne wspomagają wentylację warstwową – Podczas spawania występują
strumienie termiczne wykorzystywane przez
Airtower w celu oczyszczania powietrza w wyniku wentylacji warstwowej. Zanieczyszczone
powietrze zostaje zassane na górze urządzenia,
a następnie poprzez górny kanał zasysający kierowane jest do elementów filtracyjnych. Tutaj
zostaje zupełnie jak na sicie jednolicie rozdzielone
na wkłady filtracyjne.

Po tym, gdy ponad 99,5 procent drobin zostanie
odfiltrowane z zanieczyszczonego powietrza,
z górnej części wkładów filtracyjnych wylatuje
oczyszczone powietrze. Wentylator przetłacza je
do nawietrzników przyposadzkowych pozwalających na wprowadzenie go po procesie filtracji do
pomieszczenia w sposób niewywołujący przeciągów. Dla pewności, przed wentylatorem znajduje
się jeszcze osobny dokładny filtr drobin.

70 %
Wentylacja warstwowa zmniejsza
udział powietrza zewnętrznego
i zmniejsza koszty ogrzewania nawet o 70%.
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S topnie wydajności – A I R TO W E R F

FT 5.000 F

FT 10.000 F

Z akresy zastosowa ń

FT 15.000 F

FT 20.000 F

O czyszczona atmosfera w
pomieszczeniach

6.600 m 3

5.000 m 3

3.300 m 3
1.700 m 3

S trumie ń przepływu obj ę tościowego
powietrza
5.000 m³/h
10.000 m³/h
		 15.000 m³/h
			 20.000 m³/h

C ertyfikat I FA W 3
Certyfikat poświadcza wymagany stopień separacji
realizowanej przez dane urządzenie. Można je w ten
sposób eksploatować w trybie powietrza obiegowego. Indywidualne czynności odbiorowe według §10
niemieckiej Ustawy o Substancjach Niebezpiecznych.

S topnie wydajności – 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

Cztery stopnie wydajności,
trzy zakresy stosowania,
cudowne urządzenie
Dziedziny zastosowań – Airtower można stosować w przypadku emisji z różnych technologicznych procesów obróbczych, gdzie powstają drobiny dymy, aerozole i gazowe szkodliwe składniki
powietrza. Dobrana do indywidualnych wymagań Klienta i dla każdego z zakresów zastosowań
zaprojektowano odpowiedni model.
Fumes – wieża filtracyjna do dymu spawalniczego
Mist – wieża filtracyjna do mgły olejowej
Odor – wieża filtracyjna do zapachów
Stopnie wydajności – Airtower przystosowana
jest do pracy w halach wszelkiej wielkości. Została
zoptymalizowana do danego strumienia przepływu objętościowego powietrza i każdy z modeli jest
dostępny w czterech różnych stopniach wydajności (w odniesieniu do strumienia przepływu objętościowego powietrza), W ten sposób, dla każdej
wielkości hali można dobrać właściwą wersję.
Fumes – 5.000, 10.000, 15.000, 20.000
Mist – 5.000, 10.000, 15.000, 20.000
Odor – 3.000, 6.000, 9.000, 13.000

Opcjonalny zakres dostawy
+ wersja wykonania Airtower F sprawdzona
przez IFA W3
+ maty filtracyjne impregnowane węglem aktywnym do oczyszczania gazu i redukcji hałasu
+ zastosowanie jako urządzenie wentylacyjne z
wbudowanymi wymiennikami ciepła w funkcji
grzania lub chłodzenia
+ sterowanie wydajnością czujnikiem jakości
powietrza w pomieszczeniu (przewodowo lub
bezprzewodowo)
+ radiowa obsługa zdalna
+ w pełni zautomatyzowana praca dzięki
programowanemu czasowi włączenia
Pakiety opcjonalne
+ pakiet sprawnościowy Airtower Oszczędność
energii i zmniejszenie poziomu hałasu
+ Airtower z pakietem wkładów nanofiltracyjnych
zmniejszone koszty eksploatacji dzięki
wkładom filtracyjnym z nakładką nanowłókien
+ pakiet zdalnego sterowania radiowego Airtower
w celu możliwie najszybszego serwisowania
+ pakiety bezpieczeństwa wieży Airtoweryjnej
w przypadku występowania snopów iskier i
zagrożenia pożarowego

ì
Prosimy skontaktować się z nami w celu
przeprowadzenia indywidualnego rachunku
amortyzacji kosztów zakupu!
www.novusair.com
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S TO PI E Ń W Y DA J N O Ś C I – A I R TO W E R D ouble C leaner

RAMIONA
O D S YSA JĄC E

Wysokość 0,8 m - 2,8 m
Standard 1,5 m
120 °

Promień 2,4 m - 2,8 m
w normalnej pozycji pracy

FT 5.000 DC

OCZYWISTE
ZALETY
SPRAWNOŚĆ ENERGETYCZNA I SZYBKOŚĆ
ZAINSTALOWANIA

PA K I E T S E R W I S OWA N I A ZDA L N E G O A IRTOWER
Wszystkie ważne informacje o Airtower otrzymają Państwo na swój
smartfon! Czy to komunikaty o stanie pracy, o zakłóceniach lub prowadzonych pracach serwisowych - poprzez SMS będą Państwo informowani
jako eksploatator lub też Państwa serwis albo parter handlowy. W ten
sposób można sterować włączaniem i wyłączaniem instalacji.

S TO PN I E W Y DA J N O Ś C I – 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

Uchwycenie dymu spawalniczego w
miejscu jego powstawania dzięki
indywidualistom z rodziny Airtower
Dla lokalnych odciągów dymów spawalniczych
zaprojektowano dwa modele specjalne.
Airtower Pipe – Wieżę filtracyjną można podłączyć do stacjonarnego systemu kanałów W tej
wersji nadaje się wyłącznie do lokalnych odciągów zanieczyszczonego powietrza z maksymalnie 16 stanowisk spawalniczych. Do zalet należy
energooszczędny tryb pracy w powietrzu obiegowym zimą oraz niskie koszty zainstalowania.
Airtower Pipe o niskiej emisji hałasu występuje w
czterech stopniach wydajności. Airtower Pipe –
5.000, 10.000, 15.000, 20.000
Airtower DoubleCleaner – Ze swoimi dwoma
elastycznymi i łatwymi w poruszaniu ramionami
odsysającymi, model DoubleCleaner jest przystosowany do podwójnego działania polegającego
na odciąganiu dymu spawalniczego oraz na
oczyszczaniu powietrza w pomieszczeniu. Wyróżnia się przy tym energooszczędnym trybem pracy

w powietrzu obiegowym, elastycznie pozycjonowanymi ramionami odsysającymi i łatwością posadowienia. Model DoubleCleaner występuje na stopniu
wydajności 5.000.
Opcjonalny zakres dostawy
+ falowniki do regulacji wydajności
+ impregnowane węglem aktywnym maty filtracyjne w celu zmniejszenia intensywności zapachów
+ podłączenie instalacji według potrzeby
+ radiowa obsługa zdalna
Pakiety opcjonalne
+ Airtower z pakietem wkładów nanofiltracyjnych
zmniejszone koszty eksploatacji dzięki wkładom
filtracyjnym z nakładką nanowłókien
+ pakiet zdalnego sterowania radiowego Airtower
w celu możliwie najszybszego serwisowania
+ pakiety bezpieczeństwa Airtower
w przypadku występowania snopów iskier i
zagrożenia pożarowego

Ze swymi elastycznymi ramionami odsysającymi, model
DoubleCleaner pracuje bardzo blisko procesów spawania.
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Optymalne wyniki, zadowoleni
Klienci: Nasz stale działający
i uwalniający od trosk serwis
Kompleksowe rozwiązania – NOVUS spotka
się ze swymi klientami w oko w oko. Wspólnie
projektujemy zoptymalizowane rozwiązania,
które dostosowane są do indywidualnych życzeń i wszelkich specyficznych wymagań. Nasz
serwis na 360° obsługuje wszelkie dziedziny
realizacji projektu: Doradztwo i projektowanie,
konstrukcja, montaż i rozruch oraz kontrola,
konserwacja i serwis.

Technika filtracyjna dla wszystkich zastosowań – We wszystkich fazach obowiązuje maksyma: projektowanie i realizacja inteligentnej techniki
filtracji w celu dotrzymania dzisiejszych wartości
granicznych emisji oraz być może obowiązujących
w przyszłości. Dla każdego przypadku zastosowań
proponujemy dokładnie dostosowaną technikę
filtracji. Do zakresu naszych usług należą optymalnie dostosowane do zadań danej instalacji Klienta
układy sterowania, np. tryb pracy, oczyszczanie i
sensoryka, zapewnienie sprawności energetycznej (ważne przy certyfikacji systemu zarządzania
ekologią według EN 14001), sporządzanie obliczeń
amortyzacji i ekonomiki inwestycji oraz pomiary
występowania pyłów w miejscu pracy.

Doradztwo
Konserwacja
instalacji
+
serwis

Monitorowanie
+
kontrola

Projektowanie

Serwis

Konstrukcja

Rozruch
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360°
Montaż
+
instalacja

Nasza wizja:
Czyste powietrze do oddychania
dziś, jak i jutro
Zasada zrównoważonego rozwoju w technice
wentylacyjnej – Czyste powietrze leży nam na
sercu. Z tego powodu, NOVUS od roku 2007 koncentruje swe zainteresowania na ekologicznych
rozwiązaniach w zakresie techniki odpylania i
obróbki powietrza, co powoduje, że świat staje
się przyjemniejszy. Nasz zespół doświadczonych
projektantów i techników procesowych konstru-

uje i produkuje wyroby dostosowane do różnych
wymagań Klientów. Nasz dział badawczo-rozwojowy ściśle współpracuje z wieloma uniwersytetami i instytutami. Nasze przedsiębiorstwo traktuje
technologie według filozofii zrównoważonego
rozwoju i ich dalsze twórcze rozwijanie jako
szansę oszczędzania energii i surowców. Ma to
swoje pozytywne skutki w sensie ekologicznym i
jednocześnie obniża koszty.
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Zaprezentowane w broszurze kolory produktów mogą różnic się w stosunku do oryginału.

Dane kontaktowe
Novus air GmbH
Zaschendorfer Weg 1
D-01689 Weinböhla/Niemcy
Telefon +49 (0) 352 43 . 47 99 0
Fax +49 (0) 352 43 . 47 99 11
info@novusair.com . www.novusair.com

Nasze przedstawicielstwo handlowe dla Państwa:

Infolinia 0800 NOVUS 80
0800 66887 80

