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...Mere end 35 års erfaring med luftrensningAutoventilation

Prima-vent
- vi renser luften...
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Prima-vent

Historien

Prima-vent, der ligger i Esbjerg, renser
med markedets bedste og mest effektive
produktprogram. Prima-vent startede i
1970 med et fremsynet koncept indenfor
industriventilation, men siden da har vi
projekteret og installeret løsninger til både
træ, plast-, jern-, metal-, auto- samt
fødevareindustrien.

Det er meget vigtigt for os at have gode
relationer til vores kunder, da vi betragter
vores kunderelationer som partnerskaber,
hvor begge parter gerne skal have fordele
ud af det. Vi gør et stort stykke arbejde ud
af at skabe et win-win forhold til vores
kunder.

Ud over vores brede produktsortiment,
udvikler vi ligeledes totalløsninger som er
tilpasset hver enkelt kundes behov og
ønsker.

Fokus på kunden

Totalløsninger

Prima-vent

Vi står for stort set alle led i projektet og
værdikæden, lige fra udvikling, produk-
tion, levering, installation og service.

Vore dygtige ingeniører konstruerer og
tegner anlæggene med stor præcision,
hvilket sikrer et minimum af fejl når
anlæggene opføres i praksis.

Vi tilbyder serviceaftaler som kan
tilpasses den enkelte kundes specifikke
behov. Serviceaftalen inkluderer
servicecheck, reparationer, reservedele
samt støj- og luftmåling.

Husk at med et servicecheck minimeres
risikoen for irriterende driftsstop, og så er
det jo altid billigere at forebygge end at
helbrede...

Konstruktion &
Produktudvikling

Service Team
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Sand-Jensen Flensborg

Prima-vent
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Rumventilation

Energirigtig

Aggregaterne kan dobbeltkrydsveksles
hvorved en varmegenvinding på over 70%
opstår.

Opvarmning af indblæsningsluften kan ske
enten ved hjælp af vandvarmeflade, gas-
eller oliefyr indbygget i aggregat.

Vi leverer også komplet sprøjtekabine til
undervognsbehandling med vendbar
luftstrøm efter tværskylnings-princippet.
Udsugning samt indblæsning sker via
specialaggregat.

Prima-vent’s ventilationsaggregater kan
efter ønske leveres med påbygget
automatiktavle.

Varmeveksler

Aggregaterne opbygges med aluminiums-
ramme og låger i galvaniseret stål, samt
effektiv varme- og støjisolering med 40 mm
pladebatts for både ud- og indvendig
montage.

Indvendig montage

Udvendig montage på tag

Styretavler

Prima-vent
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Sugearme og højtryksanlæg

Prima-vent´s sugearme er designet for let
håndtering og energivenligt modtryk.

Armen er udstyret med gasstøddæmpere og
går utrolig let. Armen kan drejes og vendes i
flere led og giver et stort arbejdsområde.
Yderst er de monteret med et fleksibelt
hoved som kan vinkles korrekt ind mod
arbejdsstedet.

Over halvdelen af energiforbruget til svejse-
udsugning ligger ofte i modtrykket ved
svejsearmen. Prima-vent´s sugearm er
optimeret til et minimum af modtryk med ud-
vendige bærearme og et trompetformet
hoved, der giver mindst mulig tryktab.

Tryktab er ofte lig med støj. Med et lavt
tryktab vinder du ikke kun energi - også
støjniveauet i Prima-vent´s sugearm
reduceres til et meget lavt niveau.

Prima-vent´s sugearm leveres incl. væg-
konsol.

Som alternativ til vægmontage, kan
sugearmen monteres på en pylon.

Sugearmen kan fås i blå (RAL5010)
grå (RAL7040)

Støvsuge-/højtryksanlæg er velegnede til
autolakerings- og klargøringsværksteder,
samt jern og metalindustrien. Anlægget fås i
forskellige størrelser afhængigt af kundens
behov.

Et støvsuge-/højtryksanlæg kan anvendes
til alle former for tørt affald og er derfor også
velegnet til gulvsugning.

Hurtigt skift til andre mundstykker

StyringsboksMaskinanlæg

Prima-vent
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Slangeruller

Muligheder

Automatik

Prima-vent’s el-slangeruller kan leveres i

flere forskellige dimensioner, der er tilpasset

den enkelte kundes behov samt gældende

lovkrav. Som standard leveres rullerne med

mundstykke af gummi, men kan dog leveres

med andre mundstykker efter ønske og

behov.

El-slangerullerne leveres alle med

automatik for start/stop af ventilator.

Anvendelsesområder

El-slangeruller for anvendelse ved effek-

tiv udsugning af gasudstødning fra både

personvogne, lastvogne og entreprenør-

maskiner. El-slangerullerne kan ligeledes

leveres med et specielt mundstykke til

udsugning af svejserøg og andre spe-

cielle opgaver indenfor industrien.

Prima-vent
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Autolakering

Kombikabiner for sprøjtning og tørring

Standard kombika-

bine

Kabine med hjørneblæsere for hurtige-

re tørring

Nedbygget lift i

kabine

Prima-vent
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Prima-vent

Komplette løsninger til:

Rumventilation

Punktudsugning

Gasudsugning

Autolakering

Svejseudsugningsanlæg

Varme- og rumventilationsanlæg

Varmegenindvindingsanlæg

Støvsugningsanlæg

Gas-, damp- og limudsugningsanlæg

Vi producerer, installerer
og servicerer også:

Prima-vent


