
VŠEOBECNÝ POPIS

ODSÁVACIE RAMENÁ
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Envirotech BLUEONE je nové odsávacie rameno pre stredné a ťažké
aplikácie. Rameno má hadicu DN 160 alebo DN 200 a vnútorný
podporný systém malého prierezu, ktorý dáva ramenu priaznivú
kombináciu tlakovej straty a pohyblivosti. BLUEONE je odsávacie
rameno vysokej kvality. Je vyrobené z vysokokvalitnej a pevnej ocele,
ktorá odoláva iskrám, chemikáliám a teplu. Plochý tvar odsávacej
hubice optimalizuje silu odsávania. Všetky časti sú rezané laserom s
maximálnou presnosťou.
Tajomstvom je moderná technológia rovnobežníka. Rameno sa
jednoducho pohybuje a udržuje svoj polohu. Odsávacia hubica
ramena sa môže pohybovať v uhle 110° všetkými smermi.

BLUEONE 1,5 m  D.160/200mm

Blueone 1,5m je perfektné odsávacie rameno pre školy, malé
pracoviská a miesta s nízkym stropom. Účinný extraktor vhodný na
umiestnenie na pracovné stoly.

Mimoriadne ľahké na pohyb
Vďaka rovnobežníkovej technológii sa dá ramenom veľmi
jednoducho pohybovať, pričom je schopné zachovavať nastavenú
polohu. Odsávaciu hubicu môžeme ohýbať viac ako 110st. vo
všetkých smeroch.

Halogénová žiarovka
Do hubice je možné jednoducho vložiť 20 W halogénovú žiarovkovú
cartridge.

Odsávacie rameno vysokej kvality
Blueone 1,5m je rameno vysokej kvality. Dlhá pevná oceľová hubica
odoláva iskrám, chemikáliám a vysokým teplotám. Plochý tvar pri
vstupe do hubice vytvára priamy sací efekt, čo optimalizuje výkon
odsávania. Všetky diely sú delené laserom pre maximálnu presnosť.

Vzdelávacie zariadenia a malé pracoviská

Obj.číslo Obj.číslo Obj.číslo

d=160mm d=200mm

456-110-003 456-110-004

OBJEDNÁVKY

Blueone  1,5m vrátane konzoly

Ventillátor P-Max 1300/0,37 kW/ 3-fázy P-11
Ventillátor P-Max 2100/0,75 kW/ 3-fázy P-12

Ventillátor P-Max 2100 TURBO /0,75 kW/ 3-fázy P-13

Ventillátor P-Max 2100 TURBO /0,75 kW/ 1-fáza 220 V P-15
Halogénová žiarovka - cartridge P-019 P-081

Transformátor 220/12V pre cartridge P-20

BLUEONE 2-3 m  D.160/200mm

Moderné flexibilné odsávacie rameno
Kompaktný a hladký design. Verzia D.200 je určená najmä pre ťažký
dym, prach a plyny. Konštrukcia a vlastnosti sú rovnaké ako u
Blueone 1,5m.

Mimoriadne ľahké na pohyb
Vďaka rovnobežníkovej technológii sa dá ramenom veľmi
jednoducho pohybovať, pričom je schopné zachovavať nastavenú
polohu. Odsávaciu hubicu môžeme ohýbať viac ako 110st. vo
všetkých smeroch.

Halogénová žiarovka
Do hubice je možné jednoducho vložiť 20 W halogénovú žiarovkovú
cartridge.

Odsávacie rameno vysokej kvality
Blueone 2-3m je rameno vysokej kvality. Dlhá pevná oceľová hubica
odoláva iskrám, chemikáliám a vysokým teplotám. Plochý tvar pri
vstupe do hubice vytvára priamy sací efekt, čo optimalizuje výkon
odsávania. Všetky diely sú delené laserom pre maximálnu presnosť.



Obj.číslo Obj.číslo Obj.číslo

d=160mm d=200mm

BluOne 4 m vrátane konzoly 456-140-003

456-150-003 456-150-004

456-140-004

BluOne 5 m vrátane konzoly

Ventillátor P-Max 1300/0,37 kW/ 3 -fázy

Ventillátor P-Max 2100  /0,75 kW/ 3-fázy P

P

-

-

012

011

Ventillátor P-Max 2100 TURBO /0,75 kW/ 3-fázy P-013

Ventillátor P-Max 2100 TURBO /0,75 kW/ 1-fáza 220 V P-015

OBJEDNÁVKY

Obj.číslo Obj.číslo Obj.číslo

d=160mm d=200mm

BluOne 2 m vrátane konzoly 456-120-003

456-130-003 456-130-004

456-120-004

BluOne 3 m vrátane konzoly

Ventillátor P-Max 1300/0,0,37 kW/ 3-fázy

Ventillátor P-Max 2100  /0,75 kW/ 3-fázy P

P

-

-

12

11

Ventillátor P-Max 2100 TURBO /0,75 kW/ 3-fázy P-13

Ventillátor P-Max 2100 TURBO /0,75 kW/ 1-fáza 220 V P-15

OBJEDNÁVKY

Moderné flexibilné odsávacie rameno
Kompaktný a hladký design. Je určený najmä pre ťažký dym, prach
a plyny, pre priemyselné zváranie a opravy v autoservisoch.  Dosah
za, pod, aj okolo celého auta.

Mimoriadne ľahké na pohyb
Vďaka rovnobežníkovej technológii sa dá ramenom veľmi
jednoducho pohybovať, pričom je schopné zachovavať nastavenú
polohu. Odsávaciu hubicu môžeme ohýbať viac ako 110 vo všetkých
smeroch.

Halogénová žiarovka
Do hubice je možné jednoducho vložiť 20 W halogénovú žiarovkovú
cartridge.

Odsávacie rameno vysokej kvality
Blueone Minior je rameno vysokej kvality. Dlhá pevná oceľová hubica
odoláva iskrám, chemikáliám a vysokým teplotám. Plochý tvar pri
vstupe do hubice vytvára priamy sací effekt, čo optimalizuje výkon
odsávania. Všetky diely sú delené laserom pre maximálnu presnosť.

BLUEONE 4-5 m  D.160/200mm

BLUEONE crane 4-5-6-7-8-9 D.160/200 mm

Blueone Minior je perfektné odsávacie rameno pre školy, malé
pracoviská a miesta s nízkym stropom. Účinný extraktor vhodný na
umiestnenie na pracovné stoly.

Odsávanie veľkých priestorov
Odsávacie rameno Flexi Crane je určené pre zváracie pracoviská,
pracoviská na zmiešavanie chemikálií, brúsenie , t.j. tam, kde je
potrebný veľký dosah ramena (pracovný rádius až do 9m)

Kĺbové oporné rameno s guľkovým ložiskom a
rovnobežníkovou technológiou
Horizontálne oporné rameno je mimoriadne flexibilné vďaka guľkovým
ložiskám a systému kotúčových bŕzd. Horizontálne rameno je schopné
uniesť 60 kg. Technológia rovnobežníka umožňuje veľmi ľahký pohyb
hubice.

Vzdelávacie zariadenia a malé pracoviská

Obj.číslo Obj.číslo Obj.číslo

d.160mm d.200mm

BlueOne Crane 4m (2m+2m) 456-240-003 456-240-004

456-250-003 456-250-004BlueOne Crane 5m (2m+3m)

456-260-003 456-260-004BlueOne Crane 6m (2m+4m)

456-271-003 456-271-004BlueOne Crane 7m (2m+5m)

456-251-003 456-251-004BlueOne Crane 5m (3m+2m)

456-261-003 456-261-004BlueOne Crane 6m (3m+3m)

456-270-003 456-270-004BlueOne Crane 7m (3m+4m)

456-280-003 456-280-004BlueOne Crane 8m (3m+5m)

456-262-003 456-262-004BlueOne Crane 6m (4m+2m)

456-272-003 456-272-004BlueOne Crane 7m (4m+3m)

456-281-003 456-281-004BlueOne Crane 8m (4m+4m)

456-290-003 456-290-004BlueOne Crane 9m (4m+5m)

Konzola ventilátora s otočnou prírubou P-045 P-151

Ventilátor 1300/0,37kW/3-fázy P-011

Ventillátor P-Max 2100  /0,75 kW/ 3-fázy P-012

Ventillátor P-Max 2100 TURBO /0,75 kW/ 3-fázy P-013

Ventillátor P-Max 2100 TURBO /0,75 kW/ 1-fáza 220 V P-015
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Halogénová žiarovka - cartridge P P- -019 081

Transformátor 220/12V pre cartridge P-20



BLUETWO D.100/125/160/200 mm, 1,5-2-3-4 m

BLUEONE  Supermax 1,5 –2- 3 - 4 m, D. 160/200mm
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Vďaka rovnobežníkovej hydraulickej technológii sa dá ramenom
veľmi jednoducho pohybovať, pričom je schopné zachovavať
nastavenú polohu. BlueTwo je robustné zariadenie s dlhou
životnosťou aj v tých najťažších pracovných podmienkach.

Voľný prietok vzduchu po celej dĺžke ramena. Hydraulicky ovládaná
konštrukcia umožňuje jednoduchú manipuáciu a 100% stabilitu vo
všetkých polohách

Vysokokvalitný výrobok

Rameno Blueone Supermax  s otočnou prírubou

Rameno Blueone Supermax  s otočnou prírubou

Dlhá pevná oceľová hubica odoláva iskrám, chemikáliám a vysokým
teplotám. Má zabudovanú nastaviteľnú klapku. Vnútorný materiál
hadice je hladký s dlhou životnosťou. Všetky diely sú delené laserom
pre maximálnu presnosť.

s montážou na strop pre dĺžky 1,5-2-3-4. Ramená majú pevnú otočnú
prírubu s 8 otvormi pre skrutky M8. C/c 230mm

s montážou na stôl pre dĺžky 1,5-2-3-4. Ramená majú pevnú otočnú
prírubu s 8 otvormi pre skrutky M8. C/c 230mm

Patentovaná hubica

Rameno Blueone Filter Supermax bez otočnej príruby

Patentovaná hubica

Hubicu je možné ohýbať viac ako 110 st. vo všetkých smeroch.

s montážou na vhodnej opore pre dĺžky 1,5-2-3-4.

Hubicu je možné ohýbať viac ako 110 st. vo všetkých smeroch.Perfektná vyváženosť

Rovnobežníková konštrukcia a vonkajšie oporné rameno

Na stenu Na stôl Na filter

Obj.číslo Obj.číslo Obj.číslo Obj.číslo Obj.číslo

d.100mm d.125mm d.160mm d.200mm

BlueTwo 1,5 m(0,25 m+1,5m) vrátane konzoly

BlueTwo 1,5m (0,5 m+1,5m) vrátane konzoly

BlueTwo 2m (0,25 m+2m) vrátane konzoly

BlueTwo 2m(0,5 m+2m) vrátane konzoly

BlueTwo 3 m (0,2 5 m+3m) vrátane konzoly

BlueTwo 4 m (0,5m+0,6 m+3m) vrátane konzoly

Konzola ventilátora a vstup P-088 P-016 P-089

Ventilátor 1300/0,37kW/3-fázy P-011

Ventillátor P Max 2100  /0,75 kW/ 3 fázy P 012

Ventillátor P-Max 2100 TURBO /0,75 kW/ 3-fázy P-013

Ventillátor P-Max 2100 TURBO /0,75 kW/ 1-fáza 220 V P-015

Obj.číslo Obj.číslo Obj.číslo Obj.číslo Obj.číslo

d.100mm d.125mm d.160mm d.200mm

BlueTwo Crane 4 m(2m+2m)

BlueTwo Crane 5 m(2m+3m)

BlueTwo Crane 6 m(3m+3m)

BlueTwo Crane 7 m(4m+3m)

BlueTwo Crane 8 m(5m+3m)

Konzola ventilátora s otočnou prírubou P

P

-045 P-151

Konzola ventilátora a vstup -088 P-088

Ventilátor P Max 1300/0,37kW/3 fázy P 011

Ventillátor P Max 2100  /0,75 kW/ 3 fázy P 012

Ventillátor P Max 2100 TURBO /0,75 kW/ 3 fázy P 013

Ventillátor P-Max 2100 TURBO /0,75 kW/1-f. 220 V P-015

Obj.číslo Obj.číslo
d=160mm d=200mm

Blueone Supermax na strop 1,5m , vrátane otočnej príruby 456-310-003

456-410-003

456- 40-0035

456-410-001

456-540-001

456-311-003

456-411-003

456- 50-0035

456-411-001

456- 50-0015

456-312-003

456- -003420

456- -003560

456-420-001

456- 60-0015

456-320-003

456- -003421

456- -003570

456-421-001

456- 70-0015

456-321-003

456- -003430

456- -003580

456-430-001

456- 80-0015

456-322-003

456- -003440456-440-001

456-330-003

456-331-003

456-332-003

456-340-003

456-341-003

456-342-003

456-310-004

456-410-004

456- 40-0045

456-410-002

456- 40-0025

456-311-004

456-411-004

456- 50-0045

456-411-002

456- 50-0025

456-312-004

456- -004420

456- -004560

456-420-002

456- 60-0025

456-320-004

456- -004421

456- -004570

456- -002421

456- -002570

456-321-004

456- -004430

456- -004580

456- -002430

456- -002580

456-322-004

456- -004440456- -002440

456-330-004

456-331-004

456-332-004

456-340-004

456-341-004

456-342-004

Blueone Supermax na strop 2m , vrátane otočnej príruby

Blueone Supermax na strop 3m , vrátane otočnej príruby

Blueone Supermax na strop 4m , vrátane otočnej príruby

Blueone Supermax na stôl 1,5m , vrátane otočnej príruby

Blueone Supermax na stôl 2m , vrátane otočnej príruby

Blueone Supermax na stôl 3m , vrátane otočnej príruby

Blueone Supermax na stôl 4m , vrátane otočnej príruby

Blueone Supermax 1,5m , bez otočnej príruby

Blueone Supermax 2m , bez otočnej príruby

Blueone Supermax 3m , bez otočnej príruby

Blueone Supermax 4m , bez otočnej príruby

BLUETWO D.100/125/160/200 mm,Crane 4-5-6-7-8 m

Super-Max Crane je rameno vhodné na pracoviská, ktoré zaberajú
veľký priestor. Nie je to len vďaka rozťažnosti ramena, ale horizontálne
rameno s dvoma guľkovými ložiskami a diskovými brzdami je veľmi
ľhko ovládateľné a pohyblivé. Vonkajšia hydraulická štvoruholníková
konštrukcia umožňuje jednoduchú manipuláciu s hubicou a zaisťuje
100% stabilitu.

Odsávacie rameno pre veľké priestory



Super-Max  SMSV D. 75/100/125/160/200 mm
Rameno s otočnou prírubou 1,5-2-3-4 m

Odsávacie rameno SUPER-M D.110mm 1,5-2-3-4 m
vyrobené z zrkadlovo leštenej  nehrdzavejúcej ocele,
odolnej voči kyselinám.

Rameno odsáva plyny, prach a dym priamo pri zdroji, pred
kontamináciou celého pracoviska a inhaláciou znečisteného vzduchu.
Získate lepšie pracovné prostredie, menšie opotrebovanie zariadení a
nižšie náklady na čistenie.

(nie elektrolyticky) čo umožňuje dezinfekciu chemikáliami.

Vďaka vonkajšej rovnobežníkovej hydraulickej konštrukcii je možné
jednoducho pohybovať hubicou , pričom je zaručené 100% stabilita.

Vďaka rovnobežníkovej hydraulickej technológii sa dá ramenom
veľmi jednoducho pohybovať, pričom je schopné zachovavať
nastavenú polohu. Supermax SMSV je robustné zariadenie s dlhou
životnosťou aj v tých najťažších pracovných podmienkach.

Super-Max SMSV má opornú konštrukciu z vonkajšej strany
V hadici nebráni nič voľnému prietoku vzduchu
Lepšie odsávanie pre ventilátory daného typu
Nižší stupeň hlučnosti

Bez znečistenia oporného ramena a trecích spojov

-

-

-

Veľmi znečistené pracovné prostredie.

Konzola na stenu s otočnou prírubou

Rameno Super-M je určené pre pracoviská s veľkým znečistením
najmä vo farmaceutickom, chemickom priemysle a pri výrobe
potravín. Každý detail zariadenia je vyrobený zo zrkadlovo leštenej
nehrdzavejúcej ocele-konzola, rovnobežníková konštrukcia, držadlo,
hubica, klapka, skrutky a matice.

umožňuje flexibilný pohyb blízo steny. Rameno je možné otáčať až o
360.

Všetky ukončenia hadice sú chránené

Vysokokvalitný výrobok

pre maximálnu hygienu.

Dlhá pevná oceľová hubica odoláva iskrám, chemikáliám a vysokým
teplotám. Má zabudovanú nastaviteľnú klapku. Vnútorný materiál
hadice je hladký s dlhou životnosťou. Všetky diely sú delené
laserom pre maximálnu presnosť.

Dym, prach a plyny.

Celý povrch ramena je zrkadlovo leštený

Perfektná vyváženosť

Perfektná vyváženosť
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Obj.číslo Obj.číslo Obj.číslo

Obj.číslo Obj.číslo Obj.číslo

d.75mm d.100mm

d.125mm d.160mm d.200mm

Super

Super

-

-

Max SMSV 1,5 m vr

Max SMSV 1,5 m vr

á

á

tane oto

tane oto

č

č

nej konzoly

nej konzoly

Super

Super

-

-

Max SMSV 2 m vr

Max SMSV 2 m vr

á

á

tane oto

tane oto

č

č

nej konzoly

nej konzoly

Super

Super

-

-

Max SMSV 3 m vr

Max SMSV 3 m vr

á

á

tane oto

tane oto

č

č

nej konzoly

nej konzoly

Super

Super

-

-

Max SMSV 4 m vr

Max SMSV 4 m vr

á

á

tane oto

tane oto

č

č

nej konzoly

nej konzoly

Ventil

Ventil

á

á

tor P

tor P

-

-

Max 1300/0,37kW/3

Max 1300/0,37kW/3

-

-

f

f

á

á

zy

zy

P-011

Ventill

Ventill

á

á

tor P

tor P

-

-

Max 2100  /0,75 kW/ 3

Max 2100  /0,75 kW/ 3

-

-

f

f

á

á

zy

zy

P-012

Ventill

Ventill

á

á

tor P

tor P

Max 2100 TURBO /0,75 kW/ 3

Max 2100 TURBO /0,75 kW/ 3

f

f

á

á

zy

zy

P 013

Ventill

Ventill

á

á

tor P

tor P

-

-

Max 2100 TURBO /0,75 kW/ 1

Max 2100 TURBO /0,75 kW/ 1

-

-

f

f

á

á

za

za

P-015

Obj.číslo Obj.číslo Obj.číslo

Priama
hubica

67°
hubica

150°
hubica

Super-M D.110mm/1.5m (0,25m+1,5m).

Super-M D.110mm/1.5m (0,5m+1,5m).

Super-M D.110mm/2m (0,25m+2m).

Super-M D.110mm/2m (0,5m+2m).

Super-M D.110mm/3m (0,5m+3m).

Super-M D.110mm/4m 0,5m(0,6m+3m).

Klapka, pevná pre D.110mm hubicu. Odolná voči kyselinám

456- 0-00461

456- 0-00462

456- -004630

456- -004640

456- 0-00361

456- 0-00362

456- -003630

456- -003640

456- 0-00261

456- 0-00262

456- 0-00263

456- -002640

456-610-001

456- 10-0117 456- 10-0217

456-610-000

456-710-031

456- 0-00162

456- 1-01171 456- -021711

456- 0-00062

456- 1-0 171 3

456- 0-00163

456- 0-01172 456- 0-02172

456- 0-00063

456- 0-0 172 3

456- 0-00164

456- -011721 456- -021721

456- 0-01173

456- 0-01174

456- 0-02173

456- 0-02174

456- 0-00064

456- -0 1721 3

456- 0-0 173 3

456- 0-0 174 3

Odolné voči kyselinám, zrkadlovo leštené



Odsávacie rameno SUPER-M D.160mm 1,5-2-3-4 m
vyrobené z zrkadlovo leštenej  nehrdzavejúcej ocele,
odolnej voči kyselinám.

Odsávacie rameno SUPER-PM  D. 110/160mm 1,5-2-3-4 m
s hubicou a držadlom zo zrkadlovo leštenej nehrdz. ocele.
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Rameno odsáva plyny, prach a dym priamo pri zdroji, pred
kontamináciou celého pracoviska a inhaláciou znečisteného
vzduchu.  Získate lepšie pracovné prostredie, menšie opotrebovanie
zariadení a nižšie náklady na čistenie.

Hubica a držadlo sú vyrobené zo zrkadlovo leštenej nehrdzavejúcej
ocele odolnej voči kyselinám.

Veľmi znečistené pracovné prostredie.

Dym, prach a plyny.
Všetky ukončenia hadice sú chránené

Rameno Super-M je určené pre pracoviská s veľkým znečistením
najmä vo farmaceutickom, chemickom priemysle a pri výrobe
potravín. Každý detail zariadenia je vyrobený zo zrkadlovo leštenej
nehrdzavejúcej ocele-konzola, rovnobežníková konštrukcia, držadlo,
hubica, klapka, skrutky a matice.

Rameno odsáva plyny, prach a dym priamo pri zdroji, pred
kontamináciou celého pracoviska a inhaláciou znečisteného vzduchu.
Získate lepšie pracovné prostredie, menšie opotrebovanie zariadení a
nižšie náklady na čistenie.

pre maximálnu hygienu.

Celý povrch ramena je zrkadlovo leštený

Chemický, potravinársky a farmaceutický priemysel .
Perfektná vyváženosť.

Hadica a hubica d.160 sú určené pre aplikácie, kde je potrebný
prietok 800-1200m3/h.

Perfektná vyváženosť.

(nie elektrolyticky) čo umožňuje dezinfekciu chemikáliami.

Rameno Super-PM sa používa tam, kde sa kontroluje, meria, váži,
plní, mieša, vyprázdňuje, balí a pod. Vydrží chemicky znečistené
prostredie vďaka hubici a rúčke z nehrdzavejúcej ocele.

Vďaka vonkajšej rovnobežníkovej hydraulickej konštrukcii je možné
jednoducho pohybovať hubicou , pričom je zaručené 10% stabilita.

Hubica d.110 je vyvinutá v spolupráci s jedným z najväčších
chemických spoločností. Rovná hubica je vhodná na prach, hubica
67 na prach a 150 na plyny. Hubica 150 vytvára „tornádo“ efekt, t.j.
zvyšuje kapacitu odsávania plynov.

Vďaka vonkajšej rovnobežníkovej hydraulickej konštrukcii je možné
jednoducho pohybovať hubicou , pričom je zaručené 100% stabilita.

Dym, prach a plyny.

Prášková povrch. úprava s hubicou a držadlom z nehrdz. ocele.

Obj.číslo

Super-M D.160mm/1.5m (0,25m+1,5m).

Odolné voči kyselinám, zrkadlovo leštené

Super-M D.160mm/1.5m (0,5m+1,5m).

Super-M D.160mm/2m (0,25m+2m).

Super-M D.160mm/2m (0,5m+2m).

Super-M D.160mm/3m (0,5m+3m).

Super-M D.160mm/4m 0,5m(0,6m+3m).

Klapka, pevná pre d.160mm hubicu. Odolná voči kyselinám

Obj.číslo Obj.číslo Obj.číslo Obj.číslo

D.110mm
Priama hubica

D.110mm
67°hubica

D.110mm
150°hubica

D.160mm
hubica

Super-PM 1,5m(0,25m+1,5m)

Super-PM 1,5m(0,5m+1,5m)

Super-PM 2m(0,25m+2m)

Super-PM 2m(0,5m+2m)

Super-PM 3m(0,5m+3m)

Super-PM 4m(0,5m+0,6m+3m)

Klapka, pevná. Odolná voči kyselinám
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456- -003711

456- -003811456- -0 1811 3 456- -0811 11 456- -0811 21
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456- 0-00382456- 0-082 31 456- 0-082 11 456- 0-082 21

456- -003721

456-8 -00321456-8 -021 31 456-8 -021 11 456-8 -021 21

456- 0-00373

456- 0-00383456- 0-083 31 456- 0-083 11 456- 0-083 21

456- 0-00374

456- 0-00384456- 0-084 31 456- 0-084 11 456- 0-084 21
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