
Industrijsko prezračevanje



Reference

Odsesavanje plinov

Industrijske odsesovalne roke za različne namene

Laboratorijske odsesovalne roke

Filtri oljnih in emulzijskih megel

Filtri prahu, varilnih plinov in plinov pri laserskem oz. plazemskem razrezu

Mobilni in stacionarni fiksni filtri

Tipi: PR, PRX, R, RZ, RZX

Odsesavanje varilnih plinov, brusnega prahu in 
podobnih prašnih delcev, ki nastajajo pri različnih 
proizvodnih procesih. 
Izvedbe: standardna, bela, EX-ATEX
Premeri: 100, 125, 160 in 200mm
Dolžine: od 1,5 do 11m.

Tipi: ME, TERFU, TEX

Odsesavanje plinov, ki nastajajo pri procesih v 
laboratorijih, učilnicah, farmacevtski industriji in  
podobnih procesih.
Izvedbe: standardna, kislinsko odporna ESD, 
antistatična PP in EX izvedba.
Premeri: 50, 75 in 100mm
Dolžine: od 0,65 do 2,0m.

Tip: OF »Oil-mist«

Odsesavanje oljne in emulzijske megle pri obdelovalnih 
strojih v različnih industrijah tudi z HEPA filtri.
Kapaciteta: od 400 do 8.000 m3/h.

Tipi: CF, CFE

Filtri namenjeni odsesavanju varilnih plinov pri 
varjenju, laserskih in plazemskih plinov pri rezanju ter 
prahu pri različnih proizvodnih procesih.
Kapaciteta: od 1.000 do 12.000 m3/h.

Tip: MF, VF

Namenjeni predvsem za odsesavanje varilnih plinov
Kapaciteta: od 1.000 do 2.000 m3/h.

Color d.d. Inštitut Jožef Štefan Medpodjetniški izobraževalni 
center

Gostol-Gopan d.o.o.



Reference

Odsesavanje izpušnih plinov

Navijalni bobni za odsesavanje izpušnih plinov pri vozilih

Odsesovalne proge za osebna in tovorna vozila

Odsesovalne naprave pri merjenju izpušnih plinov

Odsesavanje izpušnih plinov s stensko napravo oz. motornim navijalom

Odsesovalni sistemi izpušnih plinov za posebne namene

Tipi: ARF, ARE, ARF-V, ARE-V

Specialni navijalni bobni za odsesavanje izpušnih 
plinov v avtomobilskih in podobnih delavnicah. 
Številne različne izvedbe omogočajo prilagodljivost 
posameznim primerom montaže.
Premeri: 100, 125, 160 in 200mm
Dolžine: od 7,5 do 15m.

Tip: ATS

Odsesovalne proge različnih presekov in dolžin 
namenjena za odsesavanje izpušnih plinov v 
delavnicah. Takšen način odsesavanja nam omogoča 
velik razpon dosega po celotni dolžini delavnice in 
delovnih mest.
Premeri in dolžine: od 100, 125, 160, do 200mm 
prilagodljive dolžine proge.

Namenjene za merilna mesta pri tehničnih pregledih.

Stenska naprava sestavljena iz ventilatorja, 
odsesovalne cevi in klešč. Motorno navijalo za 
odsesovanje v manjših avtomehanskih delavnicah in 
servisih.

Odsesavanje izpušnih plinov pri gasilskih  
intervencijskih vozilih – samodejni izklop, delovnih 
strojih in vlakovnih kompozicijah.

DARS d.d. AMZS d.d. Letališče Edvarda Rusjana 
Maribor

BMW Selmar, d.o.o.



Reference

Industrijski ventilatorji

Aksialni ventilatorji

Radialni ventilatorji

Strešni ventilatorji

Ognjevarni ventilatorji

Eksplozijsko varni  ventilatorji

Izvedbe s kvadratno ploščo ali okroglimi prirobničnimi 
priključki. Nizkotlačni oz. srednjetlačni, z aluminijastimi 
nastavljivimi lopaticami, poliamidnimi lopaticami in 
inox izvedba ohišja.
Pretok do: 129.000 m3/h

Izvedbe jekleno, Inox, lito oz. ohišje iz umetne mase, 
za nizke, srednje in visoke tlake, naprej oz. nazaj 
zakrivljene lopatice.
Pretok do: 140.000 m3/h

S horizontalnim in vertikalnim izpihom, temperaturno 
obstojni tudi do F400.
Pretok do: 30.000 m3/h

Aksialni, radialni, strešni ventilatorji, ventilatorski 
boksi, JET ventilatorji.
Temperaturno odporni do 400°C/2h, za vgradnjo v in 
izven požarne cone.
Pretok do: 129.000 m3/h

Aksialni in radialni ventilatorji z zaščito IP 55 in
ATEX II2G-EEX-d.
Pretok do: 34.000 m3/h

Električni pribor

Mehanski pribor

Zaščitna stikala, stikala za vklop-izklop, regulatorji, 
frekvenčni pretvorniki, diferenčna tlačna stikala, …

Zaščitne mrežice, strešice, podstavki, proti vibracijski 
vložki, prehodni elementi, prirobnice, fleksibilni 
priključki, …

Paloma d.d. Cinkarna Celje, d.d. Grammer Automotive 
Slovenija d.o.o.

Impol d.o.o.



Reference

Ventilatorji

Cevni  ventilatorji

Kanalski ventilatorji

Strešni ventilatorji

Aksialni ventilatorji

Odvodni ventilatorji za kuhinjske nape in drugo

PEM, PEL, PRS
Okroglo ohišje iz jeklene pločevine ali umetne 
mase, nastavitev hitrosti preko brezstopenjskega, 
stopenjskega regulatorja ali frekvenčnega pretvornika. 
Integrirano termično stikalo. Izvedbe tudi z EC motorji.

PELKI, KVT, RS
Oglato ohišje iz jeklene pločevine, nastavitev hitrosti 
preko brezstopenjskega, stopenjskega regulatorja ali 
frekvenčnega pretvornika. Vgrajena termična zaščita.
Izvedbe tudi z EC motorji.

PDHA, PDVA, PDVN, PDVNI
S horizontalnim in vertikalnim izpihom. Ohišje iz 
obstojnega aluminija, nastavitev hitrosti preko 
brezstopenjskega, stopenjskega regulatorja ali 
frekvenčnega pretvornika. Vgrajena termična zaščita.
Izvedbe tudi z EC motorji.

AW, AR
S kvadratno ploščo ali okroglim priključkom iz jeklene 
prašno barvane pločevine, nastavitev hitrosti preko 
brezstopenjskega, stopenjskega regulatorja ali 
frekvenčnega pretvornika.

PMPS, PMPX, PMPC
Ohišje iz jeklene pločevine, nastavitev hitrosti preko 
brezstopenjskega, stopenjskega regulatorja ali 
frekvenčnega pretvornika. Motor izven pretoka zraka, 
temp. obstojni do 80 oz. 120°C. Možnost odpiranja 
motorja za lažje čiščenje. Vgrajena lovilna posoda 
za maščobe in kondenz. Vgrajena termična zaščita. 
Izvedbe tudi z EC motorji.

Ventilatorski boksi

MINI, PISOT, PISOR
Oglato ohišje iz jeklene pločevine, toplotna in zvočna 
izolacija, nastavitev hitrosti preko brezstopenjskega, 
stopenjskega regulatorja ali frekvenčnega pretvornika. 
Možnost odpiranja motorja za lažje čiščenje. Vgrajena 
termična zaščita. Izvedbe tudi z EC motorji.

Aluminium Kety EMMI d.o.o. ELRAD International d.o.o. Talum, Tovarna aluminija d.d. ADK d.o.o. 



Reference

Cevi za industrijsko odsesavanje

Vzdolžno robljene in varjene cevi

Filtri in ciklonski izločevalniki

Namenjene so za prezračevanje in transport prašnih 
delcev, žita, lesne žagovine, strojnih opilkov in 
podobno. Hitro sestavljanje ali razstavljanje s hitro 
zateznimi obroči. 

Elementi so cevi, kolena, odcepi 30° in 45°, hlačni 
elementi, redukcije, drsne lopute in usmerne lopute. 
Elementi se spajajo s sponkami, hitro zateznimi 
obroči ali prirobnično.
Material je pocinkana ali barvana jeklena pločevina, 
debeline materiala so; 0.75, 0.9, 1, 2 in 3mm. 
Določene debeline tudi iz inox materiala.
Premeri cevi in elementov: od 50 do 1.000mm.

Namenjeni so za zbiranje odsesovanega materiala 
v industriji. Filtri so iz jeklene pločevine, okrogle 
oblike, samonosne konstrukcije. Filtri imajo konično 
dno v katerega se stekajo izločeni delci, ki se nato 
zbirajo v posodi ali vreči, ki je nameščena pod filtrom 
ali pa se transportirajo do skladiščnega mesta ali 
silosa.  

         ŽITO                         LES                      KOVINA

Perutnina Ptuj, d.d. Krka, d.d. Gorenje Surovina d.o.o. Adient Slovenj Gradec d.o.o.

Prezračevalne cevi in kanali

Spiralno robljene cevi in oblikovni elementi

Oglati prezračevalni kanali

SPIRO SAFE ‘’CLICK’’ s TESNILOM

Namenjene za prezračevanje, proizvedene iz obojestransko 
pocinkane jeklene pločevine (nanos cinka najmanj 275g/m2), 
tesnjenje oblikovnih kosov po stopnji tesnosti A po ÖNORM H 
6015.   Standardni premeri od 80 do 1500mm. Standardne 
dolžine 3000 mm. Debelina pločevine po ÖNORM H 6015. 
Dobavljivo tudi v aluminijasti oz. nerjaveči inox izvedbi.

Namenjeni za prezračevanje, proizvedeni iz obojestransko 
pocinkane jeklene pločevine (nanos cinka najmanj 275g/
m2). Standardne dolžine 1000 ali 1500mm. Debelina 
pločevine po ÖNORM H 6015. Dobavljivo tudi v aluminijasti 
oz. inox izvedbi.

Nov inovativen način spajanja, kjer s samo enim klikom 
spojimo cev z oblikovnim elementom.
Oblikovni elementi z dvojnim gumi tesnilom iz EPDM 
materiala, tesnjenje oblikovnih elementov po stopnji tesnosti 
C po DIN EN 12237, EN 13779. Standardni premeri od 63 do 
1250mm.

Razvlaževanje za bazene

Razvlaževanje za industrijo

Visoko zmogljive razvlaževalne naprave, ki so posebej 
razvite za uporabo v bazenski tehniki. Uporabljamo jih za 
uravnavanje vlažnosti v prostoru in odvajanje kondenza 
ter tako ustvarimo ugodno klimo v prostorih z bazeni in 
wellnesih. Zmogljivost izločanja: od 50 do 3050 l/24ur.

Visoko zmogljive industrijske razvlaževalne naprave, ki so 
posebej razvite za uporabo v industriji. Za živilsko industrijo 
izvedbe tudi v inox ohišju. Uporabljamo jih za uravnavanje 
vlažnosti v prostorih in odvajanje kondenza ter tako 
ustvarimo ustrezno klimo. Zmogljivost izločanja: od 50 do 
930 l/24ur.

Razvlaževanje



PICHLER Slovenija
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