CENTRALNE
ODSESOVALNE
IN FILTRIRNE NAPRAVE
Čisti zrak za boljše zdravje in delovno okolje.
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PREDSTAVITEV

ODSESOVALNE
NAPRAVE

Odsesovalne naprave so namenjene za intenzivno in profesionalno industrijsko
odsesavanje dimnih in prašnih delcev v mnogih industrijskih panogah. Čisti
zrak omogoča dobre delovne pogoje in dviguje zadovoljstvo zaposlenih. Tako
za vaše zdravje kot tudi za okolje je pomembno, da se moteči delci in aerosoli,
ki nastajajo ob obdelovanju, ne zadržujejo v zraku, ampak jih odsesavamo,
zbiramo v posodah in ustrezno deponiramo. Ohranjanje kakovosti produktov
in storitev ter daljša življenska doba strojev je zagotovo vaša prioriteta, zato so
odsesovalni sistemi
investicija v prihodnost.

INOVATIVNE
REŠITVE

VISOKA
KAKOVOST

ENOSTAVNO
VZDRŽEVANJE

VARNOST IN
ZANESLJIVOST

Reguliranje frekvence in
število izpihov filtrov in
pritisk izpihanega zraka.

Kakovostna izdelava
preprečuje kontaminiranje
očiščenega zraka.

Hitro snemljive in mobilne
zbirne posode za lažje
odstranjevanje odpada.

Z dodatnimi varnostnimi elementi
je možno odsesavanje vnetljivih in
eksplozivnih snovi.

Odsesovalna naprava
ON-1,5, ON-2,2 in ON-3
Osnovne lastnosti
• Odsesovanje do 3.100 m3/h.
• Filter čisti izpihovlna cev s šobami, ki rotira znotraj filtra in
jo poganja reduktor.

•

Možna je regulacija frekvence izpiha, število obratov in
pritisk izpihanega zraka.

Prednosti
• Velika filtrirna površina in samodejno čiščenje filtrov
• Primerna zbirna posoda, katere velikost se prilagaja.
Možna je tudi namestitev jumbo vreče.

•
•

Naprava je na kolesih, kar omogoča hitro premikanje.

•

Večji razmiki med pliti filtra omogočajo boljše čiščenje,
manjši padec tlaka pri prehodu zraka skozi filter in manjšo
porabo stisnjenega zraka.

•
•

Z namestitvijo cevi je možno tudi točkovno odsesavanje in
uporaba naprave kot industrijski sesalec.

ON-1,5

ON-2,2

Max pretok (m /h)

1600

2520

3100

Tlak (Pa)

1200

2100

2500

Možna je nadgradnja naprave s frekvenčnim regulatorjem s
katerim nastavljamo sesalno moč naprave.

Motor (kW)

1,5

2,2

3

Preprosta uporaba na različnih delovnih mestih.

Filtrirna površina (m2)

12

20

20

Izpihovanje

Vibracijsko

Samodejno

Samodejno

Varnost
Za odsesavanje vnetljivih in eksplozivnih snovi namestimo
razbremenilne lopute in protipožarne ampule. Samodejno
zaznajo previsoko temperaturo in ogenj ter pogasijo požar
(tudi v primeru izpada elektrike).

Model
3

ON-3

Višina (mm)

1740

2200

2200

Dolžina (mm)

750

900

900

Širina (mm)

750

900

900

S
Φ esalna cev (mm)

110

180

180

Teža (kg)

92

190

200

Odsesovalna naprava
ON-4, ON-5,5, ON-7,5,
ON-11, ON-15 in ON-18,5
Osnovne lastnosti
• Visoka zmogljivost odsesovanja, velik pretok zraka do 14.080 m3/h.
• Zaslon na dotik za prijaznejše upravljanje naprave.
• Samočiščenje filtrov z avtomatskim izpihom.
Prednosti
• Naprava sama zazna zamašenost filtrov na podlagi razlik v diferenčnem
tlaku in poveča število izpihov.

•
•
•

Enostavno odstranjevanje odpada s pomočjo mobilnih zbirnih posod.

•
•
•

Hitro in lahko premikanje naprave zaradi gibljivih koles.

•
•
•

Možnost izbire različnih materialov filtrov glede na odsesovan medij.

Dolga življenjska doba naprave zaradi avtomatskega čiščenja filtrov.
Ohišje odporno proti vremenskim vplivom in primerno za notranjo
ali zunanjo postavitev.
Naprava je vnaprej sestavljena in pripravljena za takojšnjo uporabo.
Prečiščen zrak običajno speljemo iz prostora, pozimi pa lahko z loputo
preusmerimo zrak nazaj v prostor in s tem prihranimo pri ogrevanju.
Glasnost naprave ustreza predpisanim standardom.
Možnost ročnega ali avtomatskega nastavljanja zmogljivosti
odsesavanja glede na potrebe.

Varnost
Možnost vgraditve protiekspozijskih loput in protipožarnih ampul, ki
skrbijo za razbremenitev in samodejno gašenje.

Aplikacije
• Za visoke stopnje zasičenosti z dimom in prahom, kjer ni možno
točkovno odsesavanje.

•

Za velike obrtne delavnice, kjer je glavna dejavnost varjenje, rezanje,
brušenje, prašno barvanje, peskanje ip.

•

Za robotske varilne linije, laserske razreze, plazme in plamenska
obdelovanja.

•

Za kovinsko, lesno, avtomobilsko ali živilsko industrijo.

Model

ON-4

ON-5,5

ON-7,5

ON-11

ON-15

ON-18,5

Max pretok (m3/h)

4700

6250

7600

8300

13100

14080

Tlak (Pa)

3200

4400

4900

5400

5800

6400

Motor (kW)

4

5,5

7,5

11

15

18,5

Filtrirna površina (m2)

40-66

60-109

80-152

100-195

120-238

140-281

Izpihovanje

Samodejno

Samodejno

Samodejno

Samodejno

Samodejno

Samodejno

Višina (mm)

2300

2300

2300

2300

2300

2300

Dolžina (mm)

2500

3200

3900

4700

3900

4500

Širina (mm)

900-1100

900-1100

900-1100

900-1100

1900

1900

ΦSesalna cev (mm)

225

250

300

350

400

450

Teža (kg)

840

950

1100

1300

1480

1600

Kako deluje?
3.

Prikaz delovanja

1.

Ventilator enakomerno sesa onesnažen zrak, ki vstopi v
napravo skozi enega izmed vhodov.

2.

Onesnažen zrak potuje skozi filter, ki je prepusten do 1
mikrona. Odpadni delci se ujamejo na navpično nameščenem
filtru, ki omogoča lažji padec delcev v zabojnik.

3.

1.
1.
2.

Topel in očiščen zrak izstopi iz naprave nazaj v prostor.
Lahko ga odvajamo tudi izven prostora.

Ključni elementi
Radialni ventilatorji

Zbirne posode za odpad

Odsesovalne naprave imajo vgrajene
kakovostne radialne ventilatorje z zaprtim
rotorjem. Omogočajo pretok zraka od
1.600 m3/h do 12.600 m3/h.

Pod filtri so integrirane posode za zbiranje
odsesovanih delcev. Napolnjenost lahko
kotroliramo zgozi namenska okenca.
Na posodah so ročaji in kolesa za lažje
in hitrejše praznjenje.

Protipožarne ampule in
protieksplozijske lopute
Pri odsesavanju vnetljivih snovi je nujna
namestitev protipožarnih ampul. Ob
nastanku ognja se ampula samodejno
aktivira in pogasi požar, tudi v primeru
električnega izpada. Lopute pa skrbijo za
razbremenitev tlaka v notranjosti naprave.

Dušilci zvoka
Za boljše delovne pogoje poskrbimo s
kvadratnimi dušilci zvoka, ki absorbirajo
hrup, nastajajoč med obratovanjem
odsesovalne naprave in izpihovanjem
filtrov. Notranji del je iz perforirane
pločevine ovite s filcem in stekleno volno,
obdan z zunanjim plaščem.

Filtri
Glede na namen in potrebe odsesavanja, vam svetujemo primerno
obliko, velikost in material filtra, ki bo zagotovil primerno filtrirno
površino in s tem kvalitetno čiščenje zraka.
Uporabljamo filtre patron s plisirnim
sistemom, ki daje največjo možno
učinkovitost pri filtraciji. Zgiban
material in tehnološko dovršen patron
zagotavlja enakomeren medprostor
med gubami in temu ustrezen pretok
zraka ter dolgotrajno učinkovitost filtra.
Ogrodje filtra je lastna izdelava, filtrirne
materiale pa dobavljamo od priznanih
proizvajalcev.

•
•
•
•

Celulozni filtri (za odpraševanje);
Oljeodporni in vodoodporni filtri (filtracija oljne megle);
Ognjeodporni filtri s teflonsko preobleko (za vnetljive delce);
Antistatični filtri (za odvajanje statične elektrike).

Rezervoar stisnjenega zraka
in elektromagnetni ventili
Napravo priključimo na izvor stisnjenega
zraka, ki napolni za to namenjen rezervoar.
Elektromagnetni ventili pa nadzorujejo
frekvenco izpihov.

Različne oblike filtrov za različne
velikosti filtrirnih površin

Večjo filtrirno površino dajejo globoki pliti

Dodatne
možnosti razširitve
Zvezdasti dozatorji

Odsesovalne linije

Po potrebi vgrajujemo zvezdaste
dozatorje, ki preprečujejo vdor zraka in
natančen odvod večjih delcev iz ciklona.

Po potrebi uredimo transporno linijo za
lažjo distribucijo odpadkov kot so opilki,
granulati, žagovina, oblanci ip.

Cikloni
Pri odsesavanju večjih količini odpadnih
delcev je priporočena uporaba ciklonov.
Pri pravilni izbiri jepotrebno upoštevati, da
so cikloni manjših dimenzij učinkovitejši
kot večji, zato je bolje izbrati dvojni manjši
ciklon. Pretok se giblje od 800 do 20.000
m3/h.

Zunanji vodni filter
Pri odsesavanju isker priporočamo
dodatno namestitev vodnega filtra, ki
pred vstopom snopa isker v odsesovalno
napravo pogasi iskre in preprečuje
možnost vžiga. Primerno pri plazemskem
rezanju in večjemu brušenju.

Pribor za distribucijo
odsesovanega medija
Spiro cevi od fi 100 do 1400 mm,
regulacijske lopute, transportni ventilatorji
razni spojni in oblikovni kosi, večja zbirna
korita, vijačni transporterji, sesalne nape,
nosilci jumbo vreč, pritrdilne konzole in
objemke.

Primer uporabe odsesovalne naprave v povezavi z laserjem.

MOŽNOSTI NADGRADNJE

GARANCIJA IN SERVIS

V primeru, da se vaše potrebe odsesovanja spremenijo,
vam opravimo ponovne meritve pretokov in podtlakov ter
na podlagi sprememb ustrezno prilagodimo napravo ali
svetujemo nadgradnjo.

Vse odsesovalne naprave Rehar so izdelane na sedežu
podjetja in imajo 12-mesečno garancijo z možnostjo
podaljšanja. Na voljo so tudi nadomestni deli in dodatna
oprema.

O nas
Podjetje Rehar d. o. o. ima že več kot 30 letno tradicijo v
kovinarstvu in proizvodnji različnih izdelkov po naročilu.
Lastna lakirnica za prašno barvanje in peskalnica sta
spodbudili razvoj naprav za odsesavanje in filtriranje zraka. Za
zagotavljanje kakovosti je pripomoglo večletno raziskovanje
in izpopolnjevanje naprav, ki pa jih še danes odlikuje uspešna
lastna proizvodnja.

Kovinopasarstvo Rehar d. o. o.
Zaloška Gorica 12
3301 Petrovče
Slovenija
T: +386 (0)3 710 20 20
M: +386 (0)70 401 802
E: info@rehar.com

www.rehar.com
www.rehar-systems.com

