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NEW

Profesionální filtrační jednotka 
s automatickou regenerací

                                                         Plymovent pečuje o vzduch, který dýcháte.
Nabízíme produkty, systémy a služby, které
zajišťují čistý vzduch na pracovišti, a to
kdekoliv na světě.

Respektujeme životní prostředí a dodáváme 
vysoce kvalitní výrobky. Zkušenosti získané v 
průběhu mnoha let a náš upřímný závazek k 
požadavkům zákazníka nám umožňují 
poskytnout Vám to pravé řešení, které 
potřebujete.

PLYMOVENT NABÍZÍ KOMPLEXNÍ 
ŘEŠENÍ PRO  ČIŠTĚNÍ VZDUCHU

Plymovent má již více než 40 let zkušeností v oboru 
čištění vzduchu. Máme nejen rozsáhlé znalosti v 
oblasti odsávání a filtrace škodlivin ze svařování,
brusného prachu a olejové mlhy v kovozpracujícím 
průmyslu, ale specializujeme se také na odstranění 
výfukových plynů vozidel. 

TECHNICKÉ SPECIFIKACE *

WallPro Single WallPro Double WallPro PowerPlus

Počet odsávacích ramen 1 2 1

Průměr ramene 160 mm / 200 mm 160 mm / 200 mm 200 mm 

Délka ramene 3 m / 4 m 3 m / 4 m 3 m / 4 m 

Výkon ventilátoru 1,1 kW 2,2 kW 2,2 kW 

Filtrační plocha 20 m2 20 m2 20 m2 

Třída svařovacích dýmů W3 dle ISO-EN 15012-1:2013 W3 dle ISO-EN 15012-1:2013 W3 dle ISO-EN 15012-1:2013 

Materiál filtru PTFE membrána na BiCo polyesterovém vláknu PTFE membrána na BiCo polyesterovém vláknu PTFE membrána na BiCo polyesterovém vláknu

Kapacita odsávání Standard Power PowerPlus

           Ø 160 mm 1000 m3/h 2 x 1000 m3/h -

           Ø 200 mm 1450 m3/h 2x 1450 m3/h 1800 m3/h 

Hlučnost

           Bez tlumiče 75 dB(A) 76 dB(A) 76 dB(A)

           S tlumičem 67 dB(A) 71 dB(A) 71 dB(A)

* Technický list produktu s kompletními technickými parametry naleznete u svého obchodního zástupce.

*  Kompletní seznam konfigurací naleznete u svého obchodního zástupce.

PŘÍKLADY MOŽNÝCH KONFIGURACÍ *

WallPro Single s odsávacím 

ramenem připevněným k jednotce

WallPro Double s odsávacími 

rameny připevněnými k jednotce

WallPro Single s odsávacím 

ramenem připevněným mimo 

jednotku

Volitelně: 

Rozšiřovací sada 

odpadní nádoby

WALLPRO



ODSTRAŇUJETE ZPLODINY ZE 

SVAŘOVÁNÍ EFEKTIVNĚ?

My ano. Odstranění svařovacích dýmů ve svařovně, 
zejména přímo u zdroje, výrazně přispívá k lepšímu 
pracovnímu prostředí. Zdrojové odsávání zůstává i 
nadále tou nejúčinnější metodou zachycení a 
odstranění svařovacích zplodin přímo z dýchací zóny 
svářeče.

Máme více než 40 let zkušeností. Plymovent se 
specializuje na odsávání a filtraci svářecích dýmů. 
Nabízíme vysoce kvalitní řešení, která udržují 
koncentrace škodlivin ze svařování v zákonných limi
tech, to vše v souladu s mezinárodními směrnicemi. 

Veškerá naše odsávací a filtrační zařízení jsou určena 
primárně k odstranění a regulaci škodlivin ze svařování
v kovoprůmyslu k ochraně svářečů a osob pracujících 
v jejich blízkosti. Výsledkem jsou pak lepší pracovní 
výkony, zvýšená produktivita a nižší absence z důvodu 
nemocí. 

WALLPRO

Odsávací jednotka svařovacích dýmů Plymovent
WallPro s automatickým systémem čištění filtru je 
navržena pro potřeby profesionálních svářečů. 

Je vhodná pro širokou škálu aplikací, při nichž dochází 
ke vzniku svářovacích dýmů, stejně jako pro jiné 
prašné aplikace. Může být používána s jedním nebo 
dvěma odsávacími rameny a nabízí také speciální 
model PowerPlus pro intenzivní svařování s 
velmi vysokou produkcí škodlivin. WallPro je 
vyvinuto v souladu s nejnovějšími poznatky v oblasti 
technologie čištění filtru a s unikátním konceptem 
bezprašné údržby, který zajišťuje bezpečnost pro 
každého - svářeče, jeho bezprostřední okolí i techniky 
údržby. 

WallPro s ramenem KUA

VÝHODY

Jednotky WallPro v sobě spojují jedinečné vlastnosti. 
Mezi hlavní výhody patří: 

Bezpečné pracovní prostředí díky vysoce účinné 
filtrační kazetě s PTFE membránou. 
Vhodné pro svářecí dýmy vznikající při svařování 
jak běžné, tak nerezové oceli; v souladu s normou 
ISO-EN 15012-1:2013 klasifikace W3 *.

Nízké provozní náklady a dlouhá životnost filtru 
díky jedinečné kombinaci funkcí, které optimalizují 
čištění filtru: 
- funkce offline čištění filtru ** společně s tlakově
  řízeným čištěním pro mimořádnou účinnost.
- filtrační kazeta s PTFE membránou je pro 
  samočistící systémy tou nejvhodnější ***.
- systém čištění filtru pomocí zesilovač pulzů RamAir™ 
  čistí filtr efektivně a ekonomicky.

Přizpůsobení Vašim konkrétním potřebám díky 
možnosti volby ze tří úrovní výkonu odsávání:
- Standard při středně silné produkci škodlivin.
- Power při středně silné až silné produkci škodlivin.
- PowerPlus pro aplikace s velmi vysokou produkcí 
  škodlivin. 

Velká škála odsávacích ramen. 
Unikátní koncept bezprašné údržby zajišťuje 
bezpečné pracovní prostředí nejen během sváření, 
ale i při údržbě filtračního zařízení. 

WALLPRO POWERPLUS

Jednotky WallPro lze přizpůsobit Vašim podmínkám díky 
třem výkonům odsávání. Nejvýkonnější verzí je WallPro 
PowerPlus; jedná se o kombinaci odsávacího ramene s 
největším průměrem (200 mm) a nejvýkonnějším 
ventilátorem. 

Tato jednotka má kapacitu odsávání 1800 m³/h. Pro 
srovnání - standardní model má kapacitu 1000 m³/h. Tato 
jednotka je speciálně určena pro aplikace, při nichž dochází 
ke vzniku velkého množství dýmů nebo prachu, jako jsou 
robotické svařování, svařování při vysokých proudech a 
svařování pomocí plněných elektrod. 

BEZPEČNÁ A BEZPRAŠNÁ ÚDRŽBA

Jednotky WallPro umožňují bezprašnou údržbu s cílem 
minimalizovat expozici prachem a škodlivinami během 
nejběžnějších servisních činností: 

Bezprašné sejmutí odpadní nádoby pomocí uzavření 
klapky mezi nádobou a filtrační jednotkou; sejmutí je 
možné i za provozu jednotky. 
Bezprašná výměna filtru díky systému bag-in/bag-out.
Dlouhé servisní intervaly.

WALLPRO

POWERPLUS

V případě recirkulace filtrovaného vzduchu při svařování 
nerezové oceli je v řadě zemí vyžadována klasifikace W3. 
Offline čištění je čištění filtrační kazety pomocí pulzů stlačeného 
vzduchu při vypnutém ventilátoru. Tato metoda čištění je běžně 
používána v centrálních filtračních systémech a je známá svou 
bezkonkurenční účinností. A nyní je i standardní součástí jednotek 
Plymovent WallPro. 
Membrána zachycuje nečistoty na povrchu filtračního materiálu a brání 
tak jeho pronikání hluboko do filtru. Jedná se o velmi efektivní a vysoce
účinnou konstrukci filtru pro samočistící systémy.

VLASTNOSTITři úrovně výkonu odsávání: 
Standard, Power a PowerPlus.

Zpětná klapka mezi 
odsávacím ramenem 
a krytem filtrační 
jednotky. 

Unikátní koncept bag-in/
bag-out pro bezprašnou 
údržbu a výměnu filtru.

Montáž až dvou 
odsávacích ramen 
přímo na jednotku 
nebo na zeď. 

Uzavírací klapka mezi 
odpadní nádobou a 
filtrační jednotkou 
umožňuje bezprašné 
vyprázdnění nádoby i 
za provozu jednotky.

Snadná obsluha pomocí ovládacího panelu.

Vysoce účinný filtr s PTFE membránou 

na BiCo polyesterovém vláknu.

Samočistící systém se zesilovačm 

pulzů RamAirTM.

Inovativní dvojité
těsnění AllTightTM.

*

**

***

ÚČINNÉ 

VÝKONNÉ

BEZPEČNÉ



ODSTRAŇUJETE ZPLODINY ZE 

SVAŘOVÁNÍ EFEKTIVNĚ?

My ano. Odstranění svařovacích dýmů ve svařovně, 
zejména přímo u zdroje, výrazně přispívá k lepšímu 
pracovnímu prostředí. Zdrojové odsávání zůstává i 
nadále tou nejúčinnější metodou zachycení a 
odstranění svařovacích zplodin přímo z dýchací zóny 
svářeče.

Máme více než 40 let zkušeností. Plymovent se 
specializuje na odsávání a filtraci svářecích dýmů. 
Nabízíme vysoce kvalitní řešení, která udržují 
koncentrace škodlivin ze svařování v zákonných limi
tech, to vše v souladu s mezinárodními směrnicemi. 

Veškerá naše odsávací a filtrační zařízení jsou určena 
primárně k odstranění a regulaci škodlivin ze svařování
v kovoprůmyslu k ochraně svářečů a osob pracujících 
v jejich blízkosti. Výsledkem jsou pak lepší pracovní 
výkony, zvýšená produktivita a nižší absence z důvodu 
nemocí. 

WALLPRO

Odsávací jednotka svařovacích dýmů Plymovent
WallPro s automatickým systémem čištění filtru je 
navržena pro potřeby profesionálních svářečů. 

Je vhodná pro širokou škálu aplikací, při nichž dochází 
ke vzniku svářovacích dýmů, stejně jako pro jiné 
prašné aplikace. Může být používána s jedním nebo 
dvěma odsávacími rameny a nabízí také speciální 
model PowerPlus pro intenzivní svařování s 
velmi vysokou produkcí škodlivin. WallPro je 
vyvinuto v souladu s nejnovějšími poznatky v oblasti 
technologie čištění filtru a s unikátním konceptem 
bezprašné údržby, který zajišťuje bezpečnost pro 
každého - svářeče, jeho bezprostřední okolí i techniky 
údržby. 

WallPro s ramenem KUA

VÝHODY

Jednotky WallPro v sobě spojují jedinečné vlastnosti. 
Mezi hlavní výhody patří: 

Bezpečné pracovní prostředí díky vysoce účinné 
filtrační kazetě s PTFE membránou. 
Vhodné pro svářecí dýmy vznikající při svařování 
jak běžné, tak nerezové oceli; v souladu s normou 
ISO-EN 15012-1:2013 klasifikace W3 *.

Nízké provozní náklady a dlouhá životnost filtru 
díky jedinečné kombinaci funkcí, které optimalizují 
čištění filtru: 
- funkce offline čištění filtru ** společně s tlakově
  řízeným čištěním pro mimořádnou účinnost.
- filtrační kazeta s PTFE membránou je pro 
  samočistící systémy tou nejvhodnější ***.
- systém čištění filtru pomocí zesilovač pulzů RamAir™ 
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Nabízíme produkty, systémy a služby, které
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PLYMOVENT NABÍZÍ KOMPLEXNÍ 
ŘEŠENÍ PRO  ČIŠTĚNÍ VZDUCHU

Plymovent má již více než 40 let zkušeností v oboru 
čištění vzduchu. Máme nejen rozsáhlé znalosti v 
oblasti odsávání a filtrace škodlivin ze svařování,
brusného prachu a olejové mlhy v kovozpracujícím 
průmyslu, ale specializujeme se také na odstranění 
výfukových plynů vozidel. 

TECHNICKÉ SPECIFIKACE *

WallPro Single WallPro Double WallPro PowerPlus

Počet odsávacích ramen 1 2 1

Průměr ramene 160 mm / 200 mm 160 mm / 200 mm 200 mm 

Délka ramene 3 m / 4 m 3 m / 4 m 3 m / 4 m 

Výkon ventilátoru 1,1 kW 2,2 kW 2,2 kW 

Filtrační plocha 20 m2 20 m2 20 m2 

Třída svařovacích dýmů W3 dle ISO-EN 15012-1:2013 W3 dle ISO-EN 15012-1:2013 W3 dle ISO-EN 15012-1:2013 

Materiál filtru PTFE membrána na BiCo polyesterovém vláknu PTFE membrána na BiCo polyesterovém vláknu PTFE membrána na BiCo polyesterovém vláknu

Kapacita odsávání Standard Power PowerPlus

           Ø 160 mm 1000 m3/h 2 x 1000 m3/h -

           Ø 200 mm 1450 m3/h 2x 1450 m3/h 1800 m3/h 

Hlučnost

           Bez tlumiče 75 dB(A) 76 dB(A) 76 dB(A)

           S tlumičem 67 dB(A) 71 dB(A) 71 dB(A)

* Technický list produktu s kompletními technickými parametry naleznete u svého obchodního zástupce.

*  Kompletní seznam konfigurací naleznete u svého obchodního zástupce.

PŘÍKLADY MOŽNÝCH KONFIGURACÍ *

WallPro Single s odsávacím 

ramenem připevněným k jednotce

WallPro Double s odsávacími 

rameny připevněnými k jednotce
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ramenem připevněným mimo 

jednotku

Volitelně: 

Rozšiřovací sada 

odpadní nádoby

WALLPRO




