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UDSUGNINGSANLÆG FOR INDUSTRI OG
VÆRKSTEDER HOS FLEXAIR
Har din virksomhed behov for ny og effektiv udsugning til
jeres værksted eller produktionsområde? Eller måske
udbygning og optimering af jeres eksisterende løsning? Så
er du kommet til det helt rette sted. Vi hos FlexAir kan
hjælpe med den helt rigtige udsugning – dimensioneret
og tilpasset netop jeres opgave og behov.

VENTILATION MED VARMEGENVINDING
Optimering og energibesparelse er i dag i stor fokus
blandt mange virksomheder. Energipriserne er på et højt
niveau, og det kan uden tvivl mærkes i mange brancher –
særligt indenfor industrien.
Samtidig ønskes der et behageligt og friskt indeklima, som
forbedrer medarbejdernes effektivitet. Derfor vælger
mange virksomheder at investere i udsugningsanlæg, der
kombineres med varmegenvinding for at udnytte og
spare på energien mest muligt.
Her er vi hos FlexAir behjælpelige med vores varmegenvindingsanlæg som en god løsning.

HVORFOR VÆLGE FLEXAIR?
Det er ganske enkelt. Fordi vores store og brede erfaring
giver din virksomhed sikkerhed for en korrekt og
veldimensioneret udsugnings - eller ventilationsløsning –
til den helt rigtige pris!

Varmegenvindingsanlæg installeret på fabrik
for ventilering af produktionsområder med
frisk luft.

Udsugningsanlæg med patronfilter for
støvfiltrering og med efterfølgende
varmegenvinding af udsuget luft

Højeffektiv varmegenvinding for fabrik.

KONTAKT OS I DAG FOR MULIGHEDER OG LØSNINGER
RING TIL OS PÅ TELEFON 70 22 44 40
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UDSUGNING OG VENTILATION FOR ALLE TYPER AF INDUSTRI
RUMVENTILATION MED
VARMEGENVINDING
Leveres med kapaciter fra 1000 m3/t
opefter – dimensioneret efter behov.
Kan monteres med varmeflade,
vandbåren, gasfyr eller varmepumpe.
For indendørs eller udendørs placering.
Udført i galvaniseret og epoxylakeret
stålplade med brandhæmmende og
lyddæmpende isolering.
Kan som standard leveres med
frekvensomformere der giver
energirigtig drift.

UDSUGNINGSANLÆG

HVEM HAR BEHOVET?

Udsugning af svejserøg, evt. med
filtrering hvis nødvendigt.
Bortsugning og filtrering af olietåger fra
CNC-maskiner og bearbejdningscentre.
Afsugning og filtrering af røg og støv fra
plasma- og laserskæring.
Udsugning af dampe og gasser.
Udsugning af slibestøv ved
bearbejdnings- og
produktionsprocesser.
Eller en helt anden løsning baseret på
jeres behov.

Simpelt og let forståelig betjening
på Dansk.

Jern- og Metalindustri – genanvendelse
af overskudsvarme i forbindelse med
svejseudsugning, udsugning fra laser- og
plasmaskæring samt almen ventilation i
værksteder og produktion.
Plastindustri – genanvendelse af
overskudsvarme fra støbemaskiner med
returindblæsning af frisk og forvarmet luft
til produktionsområdet.
Auto- og entreprenørværksteder –
rumventilation og opvarmning af
værksteder med genanvendelse af varme
i udsuget luft.
Almen industri, værksteder og lager –
ventilering og evt. opvarmning af lokaler
med varmegenvinding af den udsugede
luft for optimal energiudnyttelse.

DISSE VIRKSOMHEDER HAR UDSUGNINGS & VENTILATIONSANLÆG FRA FLEXAIR
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