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60 3. Sisätilojen ilmanvaihtojärjestelmät

AIRTECH P10

Likaantuneen ilman puhdistamiseksi työtiloissa.

Kuvaus

AIRTECH P10 

Puhaltimen maksimivirtaama              10 000 m³/h

Moottorin teho  11,0  kW

Suodatusaste  ≥ 99 %

Mitat   800 x 1 200 x 3 990 mm 
(Leveys, sis. kanavat 4 500 mm, syvyys, sis. Suihkut 1 455 mm)

Tekniset tiedot

AIRTECH P10

Suitable for

further information 
on page 70

her informatmattioionfffffufufufururtf h

POWER
SPRAY-SYSTEM

WWWWWWOOOOOOOWWWWWWWEWEWEWEWEWERRRRRRRRRPPPOPOPOPOPOOOPPPPPOPOPO
YAY-SYYSTEMRASSPRS

I N C L U D I N G

TEKA AIRTECH -sarja on yksittäin seisova 
suodatussysteemi. Niiden käyttöalueena ovat 
pääasiassa teollisuus- ja hitsaavat yritykset 
joissa ei voi käyttää savua suoraan lähteessä 
poistavia imujärjestelmiä tai joissa käytetään 
AIRTECH-yksikköä tuotantotilojen ilman 
lisäpuhdistukseen. Likainen ilma imetään 
imukanaviin, jotka sijaitsevat yksikön 
kummallakin puolella noin 3 metrin 
korkeudella, ja ohjataan suodatinosaan. 

Hiukkaset tarttuvat suodatinpatruunan 
pintaan. Suodatinpatruunat puhdistetaan 
automaattisesti ilmalla etukäteen määrätyillä 
väleillä. Hiukkaset vapautuvat suodattimen 
pinnalta ja putoavat roska-astiaan. 

Puhdistettu ilman ohjataan takaisin tiloihin, 
suuttimilla joista jokaista voidaan erikseen 
säätää. Näin likainen ilma kulkee paremmin 
kohti imukanavia.  

Turvallisuusvarusteena yksikkö on varustettu 
hiukkasanturilla puhtaan ilman puolella. Tällä 
tavalla järjestelmää seurataan jatkuvasti, jotta 
suodattimen vuodoilta voidaan suojautua. Jos 
laite ei toimi oikein, puhaltimet sammuvat 
automaattisesti. Samalla yksikkö antaa 
näkyvän varoitussignaalin ja hälytysääni soi.   

AIRTECH-sarja on sertifioitu standardin DIN 
EN ISO 15012-1 mukaan ja sillä on IFA:n 
hyväksyntä (Saksan sosiaalivakuutuslaitok-
sen työterveysinstituutti – tunnettu 
aiemmin nimellä BGIA) hitsaussavuluokalle 
W3 kiinteänä hitsaussavun imuyksikkönä.  

Monenlaiset pölyt ja hitsaussavut ovat 
helposti syttyviä. Hitsaavan yrityksen tulee 
käyttää asianmukaisia toimia tällaisten 
erityisvaarojen torjumiseksi.      

Erityisesti on varmistettava, että mitään 
palavaa ei imeydy yksikköön. Jos 
työskentelet räjähdysarkojen pölyjen 
kanssa, pyydä erityistä tarjousta 
ATEX-direktiivin mukaisesti. 
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Saatavilla olevat versiot

AIRTECH P10 

Pyydä tarjous

Tällaisten yksiköiden käyttö ei vapauta 
vastuuhenkilöä velvollisuudesta tarjota 
asianmukaisia henkilösuojalaitteita 
työntekijöille.  

Kun työskentelet ruostumattoman 
teräksen kanssa, imuelementtiä on 
pakko käyttää.  
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62 3. Sisätilojen ilmanvaihtojärjestelmät

AIRTECH Keskusimu- ja suodatusyksikkö

Kuvaus

HUOMAA

!Mikäli yksikköä käytetään syöpää 

aiheuttavien aineiden suodatukseen, 

konsultointikäynti käyttökohteessa on 

pakollinen toimenpide! 
  

AIRTECH Keskusimu- ja suodatusyksikkö

Puhaltimen maksimivirtaama                        18 000 – 30 000 m3/h

Moottorin teho                                                  11,0 – 22,0 kW

Tekniset tiedot

AIRTECH P30

   
   Schweißrauch-

   abscheideklasse W3

IFA 1005016      

Likaantuneen ilman puhdistamiseksi valmistustiloissa. 
Tämä yksikkö on IFA-sertifioitu hitsaussavuluokkaan W3.

Soveltuu

further information 
on page 70

her info rmatmattioionfffffufufufururtf h

POWER
SPRAY-SYSTEM
OOOOOOOWWWWWWEWWEEWEWEWERRRRRRRRRPPPOPOPOPOPOPOOPPPPPOPOPO

YAY-SYYSTEMRASSPRS

I N C L U D I N G

Suodatusyksiköt on varustettu kategorian BIA 
M mukaisilla suodatinpatruunoilla 
(suodatusaste ≥ 99 %) ja ne on kehitetty 
erityisesti puhdistusjärjestelmään, jossa on 
yhdistetty näyttöohjausyksikkö ja POWER 
SPRAY-järjestelmä. Tämä yhdistelmä takaa 
suodatinpatruunoiden erinomaisen 
puhdistustehon, niin että optimaalinen 
erotusteho voidaan varmistaa koko käytön 
ajan. 

Suodatusyksikkö on saanut IFA-sertifikaatin 
normin DIN EN ISO 15012-1 mukaan. 

Paikallinen imu suoraan kohteesta ei usein 
riitä täyttämään ammatillisia päästörajoja eikä 
poistamaan ihmisille koituvia riskejä. Tästä 
syystä on tarpeen myös huolehtia tilojen 
lisäilmanvaihdosta. Savu ja -pölyhiukkaset 
poistetaan noin 3-4 m  korkeudessa 
poistokanavien kautta ja suodatetaan 
myöhemmin. Puhdistettu ilma palautetaan 
huoneeseen katon korkeudelta suuttimien 
kautta.  

AIRTECH-poistojärjestelmän etuja ovat 
optimaalinen pölynpoistoteho (kasettien pitkä 
käyttöikä, korkea imuteho), käyttäjäystävälli-
syys ja vähäinen huoltotarve. Koska putkia ei 
tarvita, yksikön paikan voi valita joustavasti.

Jos ilma palautetaan työtilaan, lämmityskus-
tannukset laskevat huomattavasti. On 
kuitenkin varmistettava, että Saksan 
vaarallisten aineiden lainsäädäntöä (GefstoffV) 
noudatetaan.

Suodatusaste �          ≥ 99 %
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Vakiovarusteet

 ► Kotelo, valmistettu vankasta teräslevystä 

(jauhemaalaus sisältä ja ulkoa)

Ei kulu, ei vaadi huoltoa, täysautomaattinen 

puhdistus POWER SPRAY-järjestelmän avulla

Suodatinkotelo, ilman tuloaukot molemmilla puolilla

Puhdistusjärjestelmä, paineilmasäiliö

Puhallin, äänieristetty kotelo

Suodatinpatruunat, kategoria BIA M

Imukanava

Hiukkasanturi

Näyttöohjausyksikkö

Suodatusaineella (esipäällystys)

PE-pussi roska-astiaan

 ►

 ►

 ►

 ►

 ►

 ►

 ►

 ►
 ►
 ►

Saatavissa valinnaisena

 ► Imuputket

Tasonilmaisin (roska-astiaan)

Putkien liitäntäratkaisu

 ►

 

►

Saatavissa olevat versiot

AIRTECH Keskusimu- ja suodatusyksikkö puhdasta sisäilmaa varten

Puhaltimen maksimivirtaama                       18 000 m³/h 24 000 m³/h 30 000 m³/h

Moottorin teho Wk 0,22Wk 0,51Wk 0,11

Suodattimen pinta-ala 324 m2 (9 x 36 m2) 324 m2 (9 x 36 m2) 432 m2 (12 x 36 m2)

AIRTECH P18 AIRTECH P24 AIRTECH P30 

Pyydä tarjous        Pyydä tarjous                                 Pyydä tarjous 

A B C D Suuttimien määrä

AIRTECH P18 1 440 mm 1 440 mm 3 200 mm 6 538 mm 17

AIRTECH P24 1 880 mm 1 600 mm 3 510mm 6 810 mm 20

AIRTECH P30 1 880 mm 1 600 mm 3 510 mm 6 810 mm 24

Mitat

A
C

B

D


