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Profesionální ventilační systémy a jejich součásti

založeno 1982

AerService® je osvědčený italský výrobce stacionárních a mobilních filtračních odsavačů s více než 30letou tradicí výroby.

Spolehlivé a výkonné řešení filtrace a odsávání svářečských dýmů, prachu, vláken, výfukových plynů a olejových mlh.
Systémy jsou vhodným doplňkem pro svářečské provozy, řezací, brusičská a kovoobráběcí pracoviště.
Zařízení se vyznačují vysokou kvalitou provedení, promyšleným technickým řešením a přiměřenou cenou.
Kvalitní filtry s vysokou účinností umožňují dlouhé intervaly výměny a zajišťují tak ekonomický provoz.

Odsávací a filtrační systémy AerService® přirozeně doplňují prostředky osobní ochrany dýchacích cest CleanAIR® vyráběné společností MALINA – Safety s.r.o.

• Stacionární a centrální odsávací a filtrační systémy svářečských dýmů a prachu
• Mobilní odsávací a filtrační systémy
• Kloubová odsávací ramene v různých provedeních
• Odsávací svářečské a brusičské stoly

O SPOLEČNOSTI
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Kloubové odsávací rameno ARMOFLEX™ umožňuje snadné nastavení potřebné pozice díky 
vnitřní tříosé nosné konstrukci a robustnímu madlu.

Koncovka odsávacího ramene má manuálně nastavitelnou klapku, která umožňuje regulovat 
průtok vzduchu.

Vnější kryt ramene ARMOFLEX™ je vyroben z vícevrstvého PVC a je odolný proti vysokým 
teplotám a případnému kontaktu se svařovacím rozstřikem.

Dvě varianty provedení:
• IBFAC pro mobilní odsavače
• IBFA pro odsavače připevněné na zeď

Model Ø Délka Průtok Tlaková ztráta Hmotnost

mm mm m3 / h Pa kg

160/2

160

2000

1000 - 1200 průměrně 850

13

160/3 3000 14

160/4 4000 15

4000 mm 3000 mm 2000 mm 4000 mm 3000 mm 2000 mm

IBF IBSA

Mobilní odsavače
Armoflex IBFAC

Odsavače připevněné na zeď
Armoflex IBFA

Kloubové odsávací rameno ARMOTECH™ umožňuje snadné nastavení potřebné 
pozice díky vnější tříosé nosné konstrukci a robustnímu madlu.
Rameno je vyrobeno z ušlechtilé slitiny hliníku a proto je lehké a vysoce pevné.

Díky vnějšímu provedení nosné konstrukce ramene se uvnitř neusazují nečistoty 
a dochází tak k menším tlakovým ztrátám.
Koncovka odsávacího ramene disponuje manuálně nastavitelnou klapkou, která 
umožňuje regulovat průtok vzduchu.

Dvě varianty provedení:
• IBSA pro odsavače připevněné na zeď
• IBSAC pro mobilní odsavače

4000 mm 3000 mm 2000 mm

Verze Ø Délka Průtok Tlaková ztráta Hmotnost

mm mm m3 / h Pa kg

160/2

160

2000

1000 - 1200 průměrně 700

18 (IBSA) / 13 (IBSAC)

160/3 3000 26 (IBSA) / 21 (IBSAC)

160/4 4000 30 (IBSA) / 25 (IBSAC)
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Mobilní odsávací jednotka UNI2.0 je určena k odsávání škodlivých dýmů, které vznikají při svařování.
Pracuje na bázi recyklace vzduchu - nasává znečištěný vzduch, který přefiltrovaný vypouští zpět do prostoru.

Jednotka je vyráběna ve dvou verzích, UNI 2.0 T a UNI 2.0 E s použitím rozdílné technologie filtrace vzduchu. UNI 2.0 T používá k filtraci částicový 
HEPA filtr, zatímco UNI 2.0 E využívá filtr elektrostatický.

   Výhody:
• kompaktní rozměry
• vysoká mobilita (usazení na platformě s kolečky)
• možnost vybavení uhlíkovým filtrem, který odbourává nepříjemné pachy
• signalizace zanesení filtru
• kompatibilní s odsávacími rameny Armoflex™ a Armotech™
• snadná ovladatelnost
• regulace průtoku vzduchu

   Oblast použití:
• Odsávání svářečských dýmů a jiných škodlivin v těžkých provozech

Mobilní odsávací jednotka ICAF je ideální řešení pro odsávání a filtraci svářečských dýmů, odsávání 
škodlivin vzniklých při řezání plamenem, adsorpci malých koncentrací plynů, bezolejových par a pachů. 
Kvalitní velkoplošné filtry s aktivním uhlím zajišťují uživateli účinnou ochranu. Jednotka ICAF pracuje na bázi 
recyklace vzduchu - nasává znečištěný vzduch, který přefiltrovaný vypouští zpět do prostoru.

 Výhody:
• kompaktní rozměry
• vysoká mobilita (usazení na platformě s kolečky)
• teplotní a elektromagnetická ochrana
• signalizace nesprávné fáze
• vizuální signalizace nastavení
• možnost volby sacího výkonu
• kompatibilita s rameny Armoflex™ a Armotech™
• snadná ovladatelnost

 Oblast použití:
• těžké průmyslové provozy

ICAFODSÁVACÍ JEDNOTKA ODSÁVACÍ JEDNOTKA

Model Sácí výkon ventilátoru Efektivní sací výkon Účinnost filtrace Příkon Hlučnost Hmotnost Rozměry

m3 / h m3 / h % kW dB (A) kg mm

ICAF 160 2700 2000 98 0,8 < 73
182

v: 950
h: 950
š: 850ICAF 160-2 3500 3000 98 1,1 < 70

Verze Sácí výkon ventilátoru Efektivní sací výkon Účinnost filtrace Příkon Hlučnost Hmotnost Rozměry

m3 / h m3 / h % kW dB (A) kg mm

UNI 2.0 T
2500

1480 99,5
1,1 < 70 105

v: 1200
h: 800
š: 600UNI 2.0 E 1800 99,5

AIR
RECYCLING

AIR
RECYCLING
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Odsávací jednotka ICAP je určena k připevnění na zeď a je vhodná pro od-
sávání svářečských dýmů.
Jednotka ICAP pracuje na bázi recyklace vzduchu - nasává znečištěný 
vzduch, který přefiltrovaný vypouští zpět do prostoru.

   Výhody:
• kompaktní rozměry
• možnost montáže na zeď
• vysoce účinný třífázový motor
• možnost vybavení uhlíkovým filtrem, který odbourává nepříjemné pachy
• kompatibilita s rameny Armoflex™ a Armotech™
• snadná ovladatelnost
• regulace průtoku vzduchu
• účinnost filtrace 99,5 %

   Oblast použití:
• méně náročné průmyslové aplikace

Kompaktní přenosná jednotka AER101 slouží k odsávání dýmů vznikajících při svařování. 
Pracuje na bázi recyklace vzduchu - nasává znečištěný vzduch, který přefiltrovaný 
vypouští zpět do prostoru. Díky svým kompaktním rozměrům je snadno přenosná. 
Je vhodná spíše ke krátkodobým činnostem např. servisům, opravám, občasné-
mu svařování s menší koncentrací škodlivin. Filtr se skládá z lapače jisker, čás-
ticového a uhlíkového filtru. Flexibilní hadice o délce 2 metrů s magnetickým 
držákem umožní snadné upevnění bezprostředně u zdroje zplodin.

AERICAP

Sácí výkon ventilátoru Efektivní sací výkon Účinnost filtrace Příkon Hlučnost Hmotnost Rozměry

m3 / h m3 / h % kW dB (A) kg mm

2500 1300 85 1,1 < 72 20
v: 290
h: 750
š: 300

Sácí výkon ventilátoru Efektivní sací výkon Účinnost filtrace Příkon Hlučnost Hmotnost Rozměry

m3 / h m3 / h % kW dB (A) kg mm

2500 1300 99,5 1,5 < 73 100
v: 650
h: 550
š: 291

A

B

C

Předfiltr - zachytí částice větší než 10µm 

Částicový filtr - zachytí částice větší než 3µm

Aktivní uhlí - filtruje organické a anorganické plyny a páry

Filtry jsou schváleny 
dle následujících standardů 

CEN 779 - EUROVENT 4/4 - CEN EN 1822

Účinnost H12 99,98% 1 ≥ P > 0,3 µm

101

AIR
RECYCLING

AIR
RECYCLING



Components
Equipments

10

BA
Odsávané pracovní stoly značky AerService® jsou navrženy specificky pro účely filtrace kontaminantů vznikajících při většině průmyslových 
aplikací jako je sváření, broušení, řezání a leštění. Odsávané stoly jsou vyráběny v celé řadě velikostí s širokou škálou volitelného příslušenství. 
Vhodné zejména pro kovoobráběcí provozy, svářečské školy, apod.

Model Délka Sací průtok Pokles tlaku Rozměry Celková hmotnost Doporučený ventilátor

mm m3 / h Pa mm kg

BAF 10 1000 4000

500

1000 x 1080 x 900 90 BAFX 10 - 3kW - 4000 m3

BAF 15 1500 6000 1500 x 1080 x 900 110 BAFX 15 - 3kW - 5500 m3

BAF 20 2000 8000 2000 x 1080 x 900 130 BAFX 20 - 4kW - 7000 m3

BAF 30 3000 12000 3000 x 1080 x 900 180 BAFX 30 - 5,5kW - 9500 m3

ODSÁVANÉ PRACOVNÍ STOLY



MALINA - Safety s.r.o.

Luční 1391/11
Jablonec nad Nisou
466 01

Tel. +420 483 356 600
Fax. +420 483 356 601

obchod@malina-safety.cz
www.malina-safety.cz


