TESS

Industriell ventilasjon

Systemkompetanse

Iteks erfaring fra entreprenør-, industri- og offshorebransjen
innen lufttekniske systemer og produkter sørger for optimaliserte
kvalitetsløsninger.

Semiautomatiske løsninger - Vi leverer komplette prosjekterte
system med trykkføler og frekvensomformere som regulerer
viftekapasitet etter antall brukere av anlegget.
God energiøkonomi.

TESS nettverk og nærvær gir en trygghet og høy grad av service.
Fokus på optimalt arbeidsmiljø og energieffektive løsninger kjennetegner våre systemer.

TESS går teknisk!
Vi tilbyr nå arbeidsmiljøløsninger
og teknisk avtrekksutstyr

Helautomatiske løsninger - Vi leverer komplette prosjekterte
system som detekterer når tilkoblede forurensende enheter benyttes,
anlegget starter da automatisk. Reguleres etter antall brukere.
Når tilkoblede enheter ikke benyttes mer, slås anlegget av.
Optimal energiøkonomi .

Automatikk
og energisparende
systemer

Vifter

Støvsuging

Mange løsninger for gjenvinning,
varme- og kjøling

•
•
•
•

Eksosavtrekkssystemer

Kontakt oss:
Sammensatte
løsninger

Produkter og systemer
•
•

Produkter

•
•
•
•

Kompressorrom
Pumpeskidder
Blowere
Vifter

Itek: Marius Nilsen
Tel. 37267000 / 91242328
marius@itek.no

Punktavsug for sveising, lodding og eksos
Industriell støvfjerning og
arbeidsplassventilasjon
Automatikk og styring
Prosess og energigjenvinning
Stålkonstruksjoner, skreddersydde produkter
Prosjektering og raske tilbud

Tess: Andre Knutsen
Tlf. 32844167/ 97643538
andre.knutsen@tess.no

Møter dine luftog avsugsbehov!

Høyvakuum
Støvsuging

Støvfiltre

Sveisekabiner og
løsninger

Ventilasjon
Sveise- og
støvavtrekk

GRTU
ventilasjonsaggregat
for industrielle
applikasjoner.

Sveisearmer
Armer fra Ø80 til Ø200
Lengder: 2, 3 og 4 meter.
Armerne kan kombineres
med utleggerarm for
ytterligere rekkevidde.
Opp til 8 meter.

Kompakte ventilasjonsaggregat

Bærbare og
mobile avtrekk
PM 180 - Mobil
avtrekks-enhet
for sveis, eksos og
annet. Ideell for
servicereparatører,
gårdsbrukere og
hvor andre avtrekk
ikke kommer til.

Sledekanal

Eksostromler

Sveise og eksosvifter
Vifter for små til store
luftmengder. Vifter for
både forurenset og
filtrert luft, også
høytempereratur vifter.
Viftene kan frekvensreguleres slik at de kan
brukes over et stort
arbeidsområde.

Sveisearmer,
teleskoparmer

Sveise- og slipebord
Størrelser:

Kan monteres innvendig,
eller utvendig på vegg/tak.
Effektiv roterende varmeveksler, integrert styring, kjøling/
varme, energivennlig.
Ideelt for små kontorer,
verksteder, eller andre lokaler
hvor man ønsker bedre
ventilasjon.

Eksosavtrekk

600x600x800
900x600x800
1200x600x800
Større størrelser på
forespørsel,
eksempelvis
2400x1000x800.
Kan også leveres med
bakkantsug.

Industrivifter
TESS kan sammen med Itek
levere store industrielle radial
og aksialvifter.
Viftene pr oduseres av
anerkjente internasjonale
produsenter.
Vår erfaring og kompetanse
optimalt viftevalg og drift.
Bruksområder er
prosessindustri, mekanisk industri, offshore, tuneller, og fler.

Sveise og støvfiltre
Filtre for alle typer støv, deriblant sveis, trestøv, papirstøv og
flere. Filtrene kommer med patronfiltre, trykkluftrensening og
utfelling i beholder i bunn. Effektive filtre som fjerner 99,9 % av
forurensede partikler.
Filtrert luft kan varmegjenvinnes i ventilasjonsaggregats veksler,
unngår stort varmetap.

Industrielle, skreddersydde
vifter, også offshore.

