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Nova generacija namiznih odsesovalnih rok  
z nepremagljivo fleksibilnostjo

Nederman predstavlja novo generacijo namiznih 
rok-FX50, FX75 in FX100. Roke predstavljajo 
najsodobnejšo tehnologijo, temelječo na Neder-
manovih dolgoletnih in širokih izkušnjah pri iskanju 
rešitev za zagotavljanje varnega in čistega delovnega 
okolja.

Roke so narejene iz anodiziranega aluminija, spoji 
pa so iz polypropena. Nudijo kompaktnost in trajnost 
v kombinaciji z lahkotnostjo in enostavnim uprav-
ljanjem. So specialno primerne za aplikacije, kjer 
je potreba po fleksibilnosti in lahki uporabi rok za 
odstranjevanje dima, plinov, prahu in majhnih delcev. 
Na primer, ko spajkamo, lepimo ali delamo s topili 
oziroma škodljivimi substancami. Nederman namizne 
odsesovalne roke so dizajnirane za zagotavljanje 
odsesovanja vrsto let brez problema.

Industrija, raziskovanje  
in izobraževalni programi
Namizne odsesovalne roke nudijo odlične rešiteve za 
več vrst proizvodenj. Lahko jih najdemo na primer v:
- Kemijski in farmacevtski industriji
- Elektro industriji
- Raziskovalnih laboratorijih
- Šolskih kemijskih laboratorijih  

in tehničnih delavnicah

Za hitro namestitev imamo linijo samozdružljivih 
delov z ventilatorji in filtri. Za bolj napredne ap-
likacije vam lahko nudimo rešitve po meri, da bi 
zagotovili potrebne zahteve.

Stropna, stenska,  
talna ali mizna montaža
Večnamenska montažna konzola dovoljuje  
kompletno svobodo ko planiramo  
postavitvene točke za roke. Lahko  
so montirane na stropove, stene,  
tla ali pa fiksno na nad  
delovnimi mesti. 
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Edinstveno manevriranje
Pri dveh oddaljenih spojih v roki se lahko roka vrti 
za 360°. To ji zagotavlja fleksibilnost zglobov in 
omogoča da postavimo napo tam, kjer jo potrebu-
jemo. Ko jo pravilno postavimo, lahko napo zak-
lenemo.

Dizajnirana za optimalno učinkovitost 
in nizek hrup
Računalniške simulacije smo uporabili pri razvoju 
nove serije roke, da bi naredili roke z optimalnim 
pretokom zraka in transportom delcev. Ti rezul-
tati so pokazali močno izboljšane rezultate glede 

pretoka zraka. S tem smo zmanjšali porabljeno 
energijo pri izbiri ventilatorjev.
Druga velika prednost končnega uporab-
nika je da so zmanjšali hrupnost. Odvisno 
od pretoka zraka, to pomeni zmanjšanje za 
približno 5 dB ali več, v primerjavi s podob-
nimi rokami na trgu. 

Roko lahko operativno podaljšamo z uporabo podaljšanega 
profila. Tako lahko pokrijemo več delovnih mest.

Zidna montaža
Priklop zgoraj

Stropna montaža
Priklop zgoraj

Montaža na tla
Priklop spodaj

Montaža ob mizo
Priklop spodaj

Možne montaže
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Model ORIGINAL je robustna 
in zanesljiva roka gibljiva v vseh 
smereh, primerna za aplikacije, 
kjer je majhna verjetnost elektro-
statike ali prisotnosti agresivnih 
kemikalij. Slika prikazuje roko  
s prosojno napo.

Model ESD/EX je načrtovan  
za uporabo v elektronski industriji 
in eksplozivnih okoljih, kjer je  
nevarnost elektrostatike. Roka je  
narejena iz prevodnih materialov,  
ki preprečujejo statično elektriko  
in iskre. Napa je narejena iz  
anodiziranega aluminija.

Model CHEM je narejen  
iz dvojne plasti anodiziranega 
aluminija. Roka je idealna za 
odsesavanje dima v agresivnih 
okoljih, kjer mora biti korozijska 
zaščita zagotovljena. Slika  
prikazuje prebarvano roko  
in korozivno odporno napo.

Roke za vsako aplikacijo

Večnamenska napa

Univerzalna mini napa in vmesnik
Nederman odsesovalne roke so opremljene  
z mini napo standardno - ni potrebe po dodat-
nem nastavku. Mini napa je tudi univerzalni 
nastavek za spojitev drugih nap. Metalno ali 
prozorno napo lahko dodamo direktno na 
mini napo, odvisno od velikosti roke.

Opcijsko večnamensko napo lahko  
uporabimo kot kupolo ali pa zaslonsko napo. 
Kot zaslon ima odlične lastnosti, je popol-
noma transparentna in ne povroča optičnih 
popačenj. Napa je enostavno nastavljiva, tako 
da ustreza kakršnikoli situaciji odsesavanja.

Nederman odsesovalne roke lahko uporabljamo  
v vseh tipih okolij, od proizvodenj kjer sestavljamo 
komponente, odsesavanju dima pri spajkanju do  
laboratorijev kjer je zaščita pred jedkimi  
 

in škodljivimi izparinami vitlnega pomena. Razvili 
smo tri različne modele, da bi pokrili širok spekter 
potreb:

Kovinska napa



FX32FX50FX75FX100
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Nova generacija Nederman namiznih rok je dobavljiva v 50, 75  
in 100 mm verzijah z ustreznimi zmožnostmi FX50:  

40-90m2/h, FX75: 70-175 m3/h in FX100: 200-500m3/h.

Celotna linija

Za majhen volumen  
namiznega odsesovanja 

služi 32 mm verzija,  
ki vključuje enojni sistem 

fleksibilne roke.
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Od samozdružljivih paketov do rešitev po meri

Nederman namizne roke so dobavljive v združljivem 
paketu, kateri vključuje ventilator in filter, 
ferkvenčnik, cevi, namizno konzolo in priključke. 
Komplet zagotavlja hitro in ustrezno rešitev za zago-
tavljanje čistega delovnega okolja brez dima.
Dobavljivih je šest različnih odsesovalnih kopletov. 

Za več informacij glejte ločene brošure ali obiščite  
www.nederman.com

V Nedermanu imamo oboje izdelke in izkušnje, 
potrebne za izdelavo primernih odsesovalnih 
rešitev, velikih ali majhnih. Naš tim projektantov 
in inženirjev vam bo pomagal pri zagotavljanju 
rešitev, posebno primernih za vaše potrebe.
Naša podporna služba obsega vsak korak - od 
posvetovanja in načrta do postavitve sistema in 
poprodajnih aktivnosti. Naše storitve glede načrtov 
so podprte s CAD pripomočki.

Nederman ima kompletno linijo ventilatorjev, filtrov  
in regulatorjev za vse velikosti odsesovalnih sistemov.

Naši samo setavljivi kompleti vsebujejo vse kar potrebujete.
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Smer priklopa * Premer (mm) Dolžine 
(mm)

ORIGINAL     
Art.št.

ESD/EX      
Art.št.

CHEM      
Art.št.

Zgoraj/Spodaj 32 1000 70502834 70502934 -

Zgoraj/Spodaj 50 700 70510144 70530144 -

Spodaj 50 1100 70510244 70530244 -

Spodaj 50 1500 70510444 70530444 -

Zgoraj 50 1100 70510344 70530344 -

Zgoraj 50 1500 70510544 70530544 -

Spodaj 75 1100 70540144 70560144 70550144

Spodaj 75 1500 70540344 70560344 70550344

Zgoraj 75 1100 70540244 70560244 70550244

Zgoraj 75 1500 70540444 70560444 70550444

Zgoraj/Spodaj 100 1200 70570144 70590144 70580144

Spodaj 100 1800 70570244 70590244 70580244

Zgoraj 100 1800 70570344 70590344 70580344

Zgoraj 100 2400 70570544 70590544 70580544

Dodatki Premer (mm) Dolžina 
(mm)

ORIGINAL   
Art.št.

ESD/EX     
Art.št.

CHEM    
Art.št.

Namizna konzola 32 70371761 70371761 -

Zidna konzola 32 70371760 70371760 -

Komplet konzola 50 / 75 / 100 250 70501144 70501144 70501144

Konzola 50 / 75 / 100 70501244 70501244 70501244

Profil za podaljšanje 50 / 75 / 100 1100 70501344 70501344 70501344

Konzola za mizo 50 / 75 / 100 70501444 70501444 70501444

Nape Premer (mm) Velikost 
(mm)

ORIGINAL     
Art.št.

ESD/EX         
Art.št.

CHEM           
Art.št.

Prirobična 32 150x160 70371525 - -

Kupolska 1/2 32 260x120 70371756 70371807 -

Kupola 1/1 32 Ø260 70371757 70371808 -

Kovinska 50 / 75 / 100 Ø280 70500444 70500544 70500444

Večnamenska 50 / 75 / 100 380x460 70500144 70500244 70500344

Reducirji 63 70500644 70500644 70500644

Reducirji 75 - 80 70500744 70500744 70500744

Reducirji 100 70500844 70500844 70500844

Reducirji 125 70500944 70500944 70500944

Cev (bela) 45 3000 70501644 - -

Cev (siva) 75 3000 70501544 - -

Cev (siva) 100 3000 70501744 - -

Cev (siva) 125 5000 70501844 - -

Cev ESD/EX (črna) 45 3000 - 70502044 -

Cev ESD/EX (črna) 75 3000 - 70501944 -

Cev ESD/EX (črna) 100 3000 - 70502144 -

Cev ESD/EX (črna) 125 3000 - 70502244 -

Cev (črna) 32 1500 70400052 - -

pokrov 70501044 - 70501044

Paleta izdelkov

* Opomba: Različni mehanizmi obračanja so opremljeni, odvisno od smeri priklopa

Priklop spodaj  
50/75/100 mm

Priklop zgoraj 50/75/100 mm

Priklop zgoraj/spodaj 32 mm

Profil za podaljšanje

Komplet konzola

Konzola

Namizna /  
Zidna konzola 32

Prirobična Kupolska 1/2 Kupola 1/1

Kovinska Večnamenska

Reducir  
63 mm

Konzola  
za mizo

Reducir  
75-80 mm

Reducir  
100 mm

Reducir  
125 mm

Cevi bele/sive 
45/75/100/125 mm

Cevi ESD/EX 
45/75/100/125 mm

Odsesovalne roke
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Odsesovalne roke Sistem za odsesavanje izpušnih plinov

Ventilatorji

Centralne / fiksne filter enote

Čistilna oprema Navijalci za cevi in kable

Prenosne in mobilne filter enote

Filtri

Nederman rešitve  
za optimalno delovno okolje
Zdravje in varnost sta naša glavna skrb. Sodelovanje s kupci  
je pomembno pri iskanju rešitev in izdelkov, da bi izboljšali 
delovne pogoje in storilnost. V 60-letnem posvečanju 

izboljšanja delovnih pogojev v industriji je Nederman postal 
vodilni svetovni proizvajalec opreme za odsesavanja dima, 
prahu in navijalcev za cevi in kable.

AB Ph. Nederman & Co Nederman International
Sydhamnsgatan 2, SE-252 28, Helsingborg, Sweden 

Tel: +46 42 18 87 00, Fax: +46 42 20 89 53  
E-mail: international@nederman.se

www.nederman.com


