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NAMIOTY I
PARAWANY
OCHRONA
W TRAKCIE
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TROTEC
SKORZYSTAJ Z
INNOWACJI.
ODNALEŹĆ
PRZYSZŁOŚĆ.

Międzynarodowy sukces –
12 oddziałów w Europie
Azji i Ameryce Południowej.

GRUPA TROTEC
Specjalistyczna wiedza wykorzystana w odpowiedni sposób gwarantuje
idealne warunki do osiągnięcia sukcesu.
Nasza działalność rozpoczęła się od własnej
produkcji systemów klimatyzacji. Od założenia w 1994 roku Dział Trotec Trade jest
najważniejszą częścią całej firmy. Zajmuje się
on organizacją pracy działów rozwojowych i
produkcyjnych działających na terenie Europy
i Azji oraz wszystkich punktów serwisowych,
a także tworzeniem i realizacją oferty
szkoleniowej.
Dział Trotec Trade Dział ten zajmuje się realizacją zleceń.
Dział zajmuje się wyposażaniem przemysłu i
rzemiosła w profesjonalne rozwiązania systemów klimatyzacyjnych. Nasza oferta obejmuje
kompletny zestaw maszyn i urządzeń pomiarowych oraz specjalne namioty robocze i
parawany ochronne. Celem naszego działania
jest oferowanie innowacyjnych rozwiązań
technicznych po najbardziej atrakcyjnych
cenach. Dzięki temu, na przestrzeni kilkudziesięciu lat działalności, stworzyliśmy nie tylko
ofertę dla przemysłu, lecz także dla odbiorców indywidualnych i prywatnych.
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Od przenośnego urządzenia
kompaktowego do stacjonarnego
systemu klimatyzacyjnego
Grupa Trotec należy do światowych liderów w
produkcji mobilnych i stacjonarnych urządzeń
klimatyzacyjnych. Dział Trotec Trade oferuje
całą gamę urządzeń od mobilnych, małych
urządzeń do stacjonarnych systemów przemysłowych. Do naszej oferty należą osuszacze i
nawilżacze powietrza, urządzenia grzewcze i
klimatyzacyjne, odświeżacze powietrza oraz
wentylatory.
Innowacyjne urządzenia pomiarowe do
kontroli, lokalizacji i wykrywania.
Jesteśmy międzynarodowym liderem także w
dziedzinie przenośnych urządzeń pomiarowych. Zajmujemy się rozwojem, produkcją i
sprzedażą innowacyjnych mierników stosowanych w branży klimatyzacyjnej, budownictwie,
kontroli emisji i jakości, przemysłowym utrzymaniu w ruchu oraz lokalizacji i wykrywaniu.

„Mobilne parawany ochronne firmy Trotec zapewniają
dyskrecję i ochronę ofiarom wypadków w trakcie
udzielania im pierwszej pomocy.“
Herbert Tschimben, Kofler Fahrzeugbau OHG

„Niezależnie od warunków pogodowych: DZIĘKI MOŻLIWOŚCI
ZASTOSOWANIA WYSOKIEJ KLASY NAMIOTÓW MONTAŻOWYCH FIRMY TROTEC MOŻEMY PRACOWAĆ PRZEZ CAŁĄ DOBĘ.“
Ulrich Thurmann, Röhn-Montage Fernmeldebau GmbH

PRZYKŁADY
ZASTOSOWAŃ
Z KTÓRYCH JESTEŚMY DUMNI.

„Obszar naszej działalności jest szczególny. Zajmujemy się uszczelnianiem i naprawami powierzchni wodoszczelnych oraz nakładaniem powłok w szybach zbiorników i kanałów zgodnie z przepisami
o domowych instalacjach hydraulicznych (WHG).
Przemyślane namioty robocze firmy Trotec oraz mobilny ogrzewacz
do namiotów IDS 30 F sprawdziły się w naszej codziennej pracy.““
Herbert Wille, atestowany zakład WHG, 10 pracowników, 4 pojazdy robocze

"Dzięki parawanom ochronnym firmy Trotec
jesteśmy chronieni przed wzrokiem ciekawskich.
Znów mamy spokój i ciszę podczas naszych działań."
Marcel Schneiderwind, zastępca kierownika Komendant Straży Pożarnej w Langerwehe

Bogata oferta namiotów
i parawanów ochronnych
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TY DECYDUJESZ
O PRZERWIE.
Namioty montażowe dla
profesjonalistów.
Do wczoraj zespół montażowy działał zgodnie
z planem. Dzisiejsze deszcze zagrażają uzgodnionemu harmonogramowi.
Nikt nie wie, co przyniesie jutro.
Skorzystaj z oferty firmy Trotec. Niezależnie od
warunków atmosferycznych:
Zastosowanie wypróbowanych w wichurze i
deszczu namiotów montażowych firmy Trotec
zapewnia skuteczność zespołu wykonującego
zlecone prace.
Zastosowanie naszych profesjonalnych
namiotów montażowych umożliwia uniknięcie
niepotrzebnych opóźnień i gwarantuje niższe
koszty wykonywania zleceń oraz wyższy
poziom satysfakcji klientów.
Dotyczy to wszystkich czynności wykonywanych
na zewnątrz budynków, na przykład czynności
dotyczących szybów i skrzynek rozdzielczych,
pomp kanalizacyjnych oraz w przypadku
inspekcji i prowadzenia prac ziemnych,
kanalizacyjnych, kanałowych i drogowych.
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Wytrzymałe namioty firmy Trotec są również idealnym wsparciem dla służb ratowniczych, straży
pożarnej, policji i organizacji zajmujących się
pomocą techniczną. Idealnie sprawdzą się w
trakcie udzielania pomocy ofiarom wypadków,
przechowywaniu materiałów, jako ochrona przed
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi lub
jako osłona miejsca popełnienia przestępstwa.

Zalety praktyczne:
n

Przebiegający dookoła paski odblaskowe
zwiększają poziom bezpieczeństwa

n

 szystkie zamki błyskawiczne posiadają
W
rzepowe paski przeciwdeszczowe.

n

Wytrzymałe stopy z metalu

n

Praktyczna torba transportowa

SZYBKO DO NAMIOTU!
Szybkie ustawianie
namiotu jest jednocześnie bardzo
łatwe i może zostać wykonane
tylko przez jedną osobę.

1.

2.

3.

KAŻDY SZCZEGÓŁ
DO PROFESJONALNE ROZWIĄZANIE.
1. Inteligentna konstrukcja
Nasze namioty stosują wiele innowacyjnych
rozwiązań i cech. Przykładem mogą być małe
wymiary po złożeniu oraz wytrzymała torba
transportowa. Ustawienie namiotu firmy Trotec nie wymaga stosowania żadnych narzędzi,
kątowników oraz śrub i trwa jedynie kilka sekund. Stabilny szkielet z prętów wykonanych z
włókna szklanego jest zintegrowany w powłoce namiotu. Inteligentnie skonstruowana
rama wewnętrzna z przegubami z tworzywa
sztucznego oraz przemyślany system mocowania ze zintegrowanymi śrubami mocującymi skutecznie stabilizuje cały namiot.

2. Wysokiej jakości wykonanie
Wszystkie zamki błyskawiczne posiadają
rzepowe paski przeciwdeszczowe, zwijane
ściany boczne i komfortowe opaski zatrzaskowe. Wyposażenie to zapewnia komfortowe
wchodzenie do namiotu. Przebiegające
dookoła, żółte pasy odpływowe i obciążające i
odblaskowe zapewniają optymalny poziom
bezpieczeństwa.

4.

3. Stabilność i odporność
Duża zaleta dla użytkowników i zespołów
montażowych:
Każdy namiot firmy Trotec jest wykonany z
materiałów o najwyższej jakości. Zapewnia to
stabilność i odporność na zużycie, długą
żywotność oraz bardzo mały spadek wartości.
Przeważająca zaleta: Nasze namioty nie wymagają żadnej konserwacji i są przystosowane
do mycia urządzeniami wysokociśnieniowymi.

1. Rozpakuj

4. Gwarancja naturalnego
oświetlenia

Powłoka namiotów jest wykonana z wysokiej
jakości, powlekanego PCV. Gwarantuje to
naturalne oświetlenie, warunkujące bezpieczeństwo i komfort pracy w namiocie i
umożliwia prawidłowe rozpoznawanie
kolorów wiązek elektrycznych.

2. Wystarczy jedna osoba

5. Stabilność po ustawieniu
Po ustawieniu na stabilnym podłożu, wytrzymałe, metalowe stopy gwarantują stabilność
w każdej sytuacji roboczej.

5.

3. Ustaw

4. Gotowe!
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NASZ STANDARD
WYZNACZA STANDARDY.
Namioty montażowe z dachem
spadowym i płaskim.
Znając potrzeby profesjonalistów, firma Trotec
oferuje zajmujące małą przestrzeń namioty z
dachem spadowym, praktyczne sześciany i
komfortowe namioty z kwadratową podłogą.
Przedstawione wersje namiotów stanowią
jedynie małą część naszej ogromnej oferty
namiotów o różnej wielkości i wyposażeniu.
Przykrycie dużych powierzchni roboczych
możliwe jest poprzez zastosowanie wielu
namiotów połączonych zamkami błyskawicznymi. Przekaż nam swoje indywidualne
potrzeby.
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Zalety praktyczne:
n

Idealna ochrona przed deszczem i niską
temperaturą

n

 ontaż przez jedną osobę w przeciągu
M
kilku sekund

n

Konstrukcja samonośna

n

 ysokiej jakości poliester zapewniający
W
naturalną barwę światła

n

 ożliwość czyszczenia wodą pod
M
ciśnieniem

PROSIMY O KONTAKT,
ROZWIĄŻEMY KAŻDY
PROBLEM!

WARIANTY NAMIOTÓW.
ZESTAWIENIE OFERTY NAMIOTÓW
MONTAŻOWYCH.

Oprócz naszej standardowej palety
produktów, oferujemy także cały
szereg rozwiązań specjalnych.

Namiot roboczy TE (dach spadowy)

Seria TE (dach spadowy)
Nr art.

Typ

Długość

Szerokość Wysokość

4.110.002.050

180 TE

180 cm

180 cm

170 cm

4.110.002.070

250 TE

250 cm

200 cm

190 cm

4.110.002.080

300 TE

300 cm

200 cm

200 cm

Inne wielkości i konfiguracje oraz wersje specjalne
są dostępne na zamówienie. Oferujemy także kolory
specjalne oraz wersje Corporate Design.
Dach spadowy stosowany w serii TE namiotów zwraca
uwagę solidnością wykonania, stabilnością konstrukcji
oraz odpornością na czynniki atmosferyczne i inne
warunki otoczenia.

Dostępne w kolorach
żółtym, czerwonym,
niebieskim
i białym!

Namiot roboczy K (dach płaski)

Seria K (dach płaski)
Nr art.

Typ

Długość

Szerokość Wysokość

4.110.003.050

180 K

180 cm

180 cm

200 cm

4.110.003.060

210 K

210 cm

210 cm

200 cm

4.110.003.070

250 K

250 cm

250 cm

200 cm

4.110.003.090

180x250 K

180 cm

250 cm

200 cm

Inne wielkości i konfiguracje oraz wersje specjalne
są dostępne na zamówienie. Oferujemy także kolory
specjalne oraz wersje Corporate Design.
Duża powierzchnia podłogi, materiał zapewniający
naturalną barwę światła oraz solidne wykonanie,
gwarantujące całkowitą wodoszczelność. To niektóre
z zalet przemawiających za namiotami serii K.

Namiot roboczy KE (dach płaski)

Namioty robocze serii KE oferują wystarczająco dużą
przestrzeń, są wykonane z wytrzymałego, wodoodpornego materiału i posiadają dwa dodatkowe zamki
błyskawiczne, umożliwiające całkowite zwinięcie i
otwarcie strony namiotu.

Seria KE (dach płaski)
Nr art.

Typ

Długość

Szerokość Wysokość

4.110.003.045

120 KE

120 cm

120 cm

150 cm

4.110.003.046

120 KE

120 cm

120 cm

200 cm

4.110.003.055

180 KE

180 cm

180 cm

200 cm

4.110.003.065

210 KE

210 cm

210 cm

200 cm

4.110.003.075

250 KE

250 cm

250 cm

200 cm

4.110.003.085

300 KE

300 cm

300 cm

215 cm

7.310.000.029

350 KE

350 cm

350 cm

215 cm

4.110.003.095

180x250 KE

180 cm

250 cm

200 cm

4.110.003.096

250x180 KE

250 cm

180 cm

200 cm

Inne wielkości i konfiguracje oraz wersje specjalne
są dostępne na zamówienie. Oferujemy także kolory
specjalne oraz wersje Corporate Design.
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WERSJE SPECJALNE:
NASZ NAJWYŻSZY STANDARD.
W przypadku wersji specjalnych staramy się
maksymalnie uprościć ich nietypową specyfikę.
Jesteśmy w stanie spełnić niemalże wszelkie
wymagania: Oferujemy takie wyposażenie jak
dodatkowe okna i regulowane wejścia oraz
komfortowe ogrzewanie i wentylacja.
Okna. Potrzebujesz jeszcze więcej światła?
Oferujemy możliwość umieszczenia modułów
okien w ścianach bocznych różnych
modeli namiotów.
Regulowane wejścia do namiotów.
Potrzebujesz dodatkowego wejścia lub innej
wersji wejścia do namiotu? Oferujemy możliwość wykonania drzwi trójkątnych i innych.
Otwory zasilające. Potrzebujesz zapewnić
optymalne parametry klimatyczne dla
pracujących wewnątrz namiotu spawaczy?
Istnieje możliwość wykonania jednego lub
wielu otworów wentylacyjnych.
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Zapoznaj nas ze swoimi potrzebami.
Zastosuj wzornictwo Corporate Design swojej
firmy i zmień namioty montażowe w widoczny
znak i świadectwo zaangażowania:
Umożliwiamy nadruk symbolu firmy oraz
kolorów przedsiębiorstwa. Także w przypadku
namiotów montażowych w wersji Corporate
Design stosujemy zasadę maksymalnej
dowolności. Dotyczy to zarówno wszystkich
modeli z dachami spadowymi oraz płaskimi,
jak i ich różnych wersji wielkości i kolorów
oraz wersji specjalnych.

WERSJE SPECJALNE:

PROSIMY O KONTAKT,
ROZWIĄŻEMY KAŻDY
PROBLEM!
Oprócz naszej standardowej palety
produktów, oferujemy także cały
szereg rozwiązań specjalnych.

OKNO
Dodatkowe okno foliowe
w kształcie trójkąta.
Nr art. 6.400.000.028

OTWÓR WENTYLACYJNY,
SERIA KE
Dodatkowe otwory wentylacyjne dla namiotów roboczych serii KE.
Nr art. 6.400.000.024

TRÓJKĄTNE DRZWI
TYLNEJ ŚCIANY
Dodatkowe
wejście tylne.
Nr art. 6.400.000.010

PASKI ODBLASKOWE
Pasek odblaskowy jest
szary, jego szerokość
wynosi 5 cm oraz jest
wyceniany w metrach.
Nr art. 6.400.000.026

SWOBODNA WIDOCZNOŚĆ
NA ZEWNĄTRZ:
Na życzenie, ściany namiotów mogą
być wykonane z całkowicie przezroczystej folii.
Zapewnia to swobodną widoczność
wokół namioty w trakcie prowadzenia
w nim prac.
ZAMEK BŁYSKAWICZNY
We wszystkich modelach.
Długość 1 m:
Nr art. 6.400.000.020
Długość 2 m:
Nr art. 6.400.000.022

OTWÓR ODPOWIETRZAJĄCY
Do odprowadzania
gazów spalinowych.
Nr art. 6.400.000.025

UCHWYTY
Po prostu przenieś z
jednego miejsca
ustawienia do innego.
Nr art. 6.400.000.065

WYLOT
Do węża powietrznego
służącego do doprowadzania świeżego powietrza
lub do usuwania kurzu z
wnętrza namiotu.
Nr art. 6.400.000.027

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

TORBA TRANSPORTOWA
Typ 180:
Nr art. 6.400.000.004
Typ 250:
Nr art. 6.400.000.006
Typ 300:
Nr art. 6.400.000.008

ŚLEDŹ TALERZOWY
Przystosowany do mocowania magnetycznego.
Długość 200 mm:
Nr art. 6.400.000.014
Długość 400 mm:
Nr art. 6.400.000.018

ZBIORNIK NA WODĘ
Zbiornik na wodę z PVC
do mobilnego mocowania
namiotów.
Długość 2000 mm:
Nr art. 6.400.000.011

ELEMENT ŁĄCZĄCY
do łączenia
2 namiotów.
Typ 180 TE:
Nr art. 6.400.000.015
Typ 250 TE:
Nr art. 6.400.000.016

MOCOWANIE MAGNETYCZNE

DŹWIGNIA DO ŁATWEGO
ODŁĄCZANIA MAGNESU
Odkręć zaczep pierścieniowy
od magnesu, przykręć
dźwignię, odczep magnes.
Gotowe.
Nr art. 6.400.000.075

DO bezpiecznego mocowania do powierzchni
metalowych.
Przystosowany do
śledzi talerzowych.
Nr art. 7.200.000.020

PASEK NAPINAJĄCY
Długość 2,5 m, zz 2 haczykami i regulacją długości.
Nr art. 7.210.000.036

NAMIOT DO POMIESZCZEŃ
CZYSTYCH /
NAMIOT DO ZBIERANIA PYŁU:
Idealny do dostarczania świeżego
powietrza lub do pracy w zapyleniu.
Miejsce pracy jest całkowicie
osłonięte namiotem. Za pomocą
węża powietrznego cząsteczki pyłu
są zasysane bezpośrednio do
oczyszczacza powietrza.
Namiot można szybko rozstawić i
nie ma potrzeby instalowania
ścianki przeciwpyłowej.
Praktycznym rozwiązaniem,
szczególnie w pomieszczeniach o
wysokich sufitach i dużych halach,
jest namiot do zbierania pyłu.

Masz pytania?
Prosimy o kontakt ze
specjalistą w dziedzinie
namiotów firmy Trotec:
UCHWYT Z PRZYSSAWKĄ
Do zaczepiania pasów
mocujących na gładkich
powierzchniach szklanych
z tworzywa sztucznego lub
metalu.
Nr art. 6.400.000.080

TORBA DO PRZECHOWYWANIA WYKONANA Z PCV
Do przechowywania śledzi
talerzowych, pasów mocujących, przyssawek itp.
Nr art. 6.400.000.013

KOŁNIERZ TELESKOPOWY
Z trójnikiem na gumowych
podporach.
Nr art. 6.400.000.038

SKÓRZANY PASEK Z
MAGNETYCZNYM
UCHWYTEM
Zapewniają dostępność magnesów „pod ręką” i możliwość korzystania z obu rąk.
Nr art. 7.400.000.086

Pawel Surmiak
Tel. +48 22 30753-60
info-pl@trotec.com
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HEATBOX – REWOLUCYJNE ROZWIĄZANIE
DO OGRZEWANIA NAMIOTÓW I HAL.
Ogrzewanie wnętrz z zastosowaniem ogrzewaczy elektrycznych
jest łatwe, czyste, uniwersalne i nie
powoduje powstawania hałasu.
Nowatorskie urządzenie Heatbox pozwala na
skorzystanie z wszystkich zalet ogrzewania
elektrycznego w połączeniu z niespotykanym
dotychczas potencjałem do oszczędzania.
Zintegrowany sterownik powietrza
zapewnia bezstopniową regulację
dopływu świeżego powietrza

Klapa konserwacyjna znajduje się na
wysokości elementów sterowania
ogrzewacza elektrycznego i może
być zabezpieczony kłódką przed
możliwością manipulacji i zmiany
ustawionego stopnia ogrzewania.
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Heatbox posiada przyłącza wlotowych i
wylotowych kanałów powietrznych i pozwala
na sterowanie ilością mieszanego i cyrkulowanego powietrza. Dzięki zastosowaniu zintegrowanego sterownika powietrza wewnętrznego, ilość świeżego powietrza może być
bezstopniowo i dowolnie zmieniana w
graniach od większej ilości świeżego powietrza w przypadku namiotów mieszkalnych
do 100% cyrkulacji w przypadku namiotów
magazynowych.
Urządzenie pozwala na wyeliminowanie kosztownego, ciągłego ogrzewania zimnego
powietrza zewnętrznego. Wykorzystanie
powietrza regeneracyjnego z wnętrza
namiotu, ogrzewanego na przykład przez
znajdujące się tam osoby, umożliwia zmniejszenie zużycia energii nawet o 70%.

Zalety praktyczne:
n

 pecjalne przystosowanie do
S
ogrzewaczy elektrycznych firmy Trotec

n

Konstrukcja odporna na czynniki atmosferyczne

n

Umożliwia oszczędność nawet
70 % zużycia energii

n

 ezstopniowa regulacja ilości składu powietrza
B
cyrkulacyjnego i zewnętrznego w ogrzewanym
strumieniu

n

Zwiększenie komfortu mieszkalnego

n

Dodatkowa izolacja akustyczna

Moduł Heatbox jest stworzony specjalnie w
celu wykorzystania nagrzewnic elektrycznych
TEH 70, TEH 100 oraz TDE 95.

A

ZASADA DZIAŁANIA
I POTENCJAŁ OSZCZĘDNOŚCI.

20 °C

Gorące powietrze

Ilustracje przedstawiają możliwości zastosowania
modułu Heatbox. Bezstopniowy sterownik cyrkulacji powietrza umożliwia dostosowanie stosunku
mieszania ciepłego powietrza regeneracyjnego i
zimnego powietrza zewnętrznego.

przykładzie namiotu C . Mimo zmniejszenia do
stopnia ogrzewania 3 uzyskiwana temperatura jest
wyższa, niż w przypadku wykorzystywania tylko
zewnętrznego powietrza, jak w przykładzie A .
Odpowiada to zmniejszeniu zużycia energii o 33 %.

Przykład zastosowania A ilustruje „klasyczny“
scenariusz ogrzewania na przykład za pomocą
nagrzewnicy olejowej. Sterownik mieszania jest
ustawiony w pozycji 0% cyrkulacji. Do ogrzewania
jest stosowane wyłącznie powietrze zewnętrzne o
temperaturze 0 °C.

Obniżenie ustawienia o dwa stopnie ogrzewania
oznacza zmniejszenie mocy grzewczej o 9 kW. W
trybie mieszania 50 % (przykład D ) efekt ogrzewania będzie taki sam, jak w przykładzie A przy
maksymalnej mocy grzewczej i 100 % ogrzewaniu
powietrza zewnętrznego. Oznacza to zmniejszenie zużycia energii o 66 %.

Maksymalny stopień ogrzewania zastosowanej
nagrzewnicy elektrycznej umożliwia ogrzanie
powietrza o 38 °C. Powietrze o temperaturze 38
°C jest wykorzystywane do ogrzania namiotu do
ok. 20 °C.

Dodatkowa, decydująca zaleta modułu Heatbox:
W odróżnieniu od typowych ogrzewaczy olejowych, uzyskujących wymaganą temperaturę
poprzez ciągłe włączanie i wyłączanie, urządzenia
typu Heatbox umożliwiają utrzymanie zadanej
temperatury za pośrednictwem precyzyjnego
dostosowania zużycia energii i ilości świeżego
powietrza. Pozwala to na uzyskanie równomiernego klimatu wnętrza i stałego poziomu tlenu oraz
przyjemnego poczucia komfortu ogólnego przy
znacznie niższym poziomie hałasu w namiocie.

Przykład zastosowania B opisuje całkowicie
odwrotny scenariusz. Po ustawieniu sterownika
mieszania na 100% cyrkulację, do ogrzewania jest
wykorzystywane wyłącznie powietrze regeneracyjne. Ponieważ do ogrzewania wykorzystywane
jest wyłącznie ogrzane powietrze regeneracyjne,
dostępna moc grzewcza jest w tym przypadku
znacznie wyższa. Po krótkiej fazie rozgrzewania
przy maksymalnej mocy grzewczej, po osiągnięciu temperatury docelowej moc urządzenia może
zostać zmniejszona o jeden lub dwa stopnie pracy.

Podsumowanie: W przypadku zastosowania
zarówno w namiotach lub halach mieszkalnych, jak
i magazynowych, stosunek mieszania ciepłego
powietrza regeneracyjnego i świeżego powietrza
zewnętrznego może zostać bezstopniowo dostosowany do potrzeb. Umożliwia to uzyskanie
odczuwalnego polepszenia jakości klimatu
wnętrza. Im większy udział ciepłego powietrza
regeneracyjnego, tym wyższa oszczędność
energii, ponieważ ten sam efekt uzyskuje się przy
niższej mocy grzewczej.

Przykłady zastosowań C i D przedstawiają tryb
mieszania 50 % powietrza zewnętrznego i powietrza regeneracyjnego przy różnych stopniach ogrzewania oraz odpowiednim wpływie na temperaturę
namiotu. Intensywne wykorzystanie już ogrzanego
powietrza regeneracyjnego jest przedstawione na
Heatbox
Nr art.

Wersja sprzedażowa

Wersja na wynajem

6.100.007.050

6.100.001.446

Wykonanie

Ogrzewacz

TEH 100

Powietrze regeneracyjne

20 °C

Sterownik mieszania 0 %
powietrza cyrkulacyjnego

B
32°C

70 °C
Gorące powietrze

Ogrzewacz

TEH 100

26 °C

42 °C
Gorące powietrze

Ogrzewacz

TEH 100

20 °C

30 °C
Gorące powietrze

0 °C

Stopień ogrzewania 2
(9 kW) ∆T 20 °C
Ogrzewacz

TEH 100

Powietrze regeneracyjne

20 °C

13 °C
Świeże
powietrze

Sterownik mieszania 50 %
powietrza cyrkulacyjnego

D

0 °C

Stopień ogrzewania 3
(13,5 kW) ∆T 29 °C

Powietrze regeneracyjne

26 °C

32 °C
Świeże
powietrze

Sterownik mieszania 100 %
powietrza cyrkulacyjnego

C

0 °C

Stopień ogrzewania 4
(18 kW) ∆T 38 °C

Powietrze regeneracyjne

32 °C

0 °C
Świeże
powietrze

10 °C
Świeże
powietrze

Sterownik mieszania 50 %
powietrza cyrkulacyjnego

0 °C

zintegrowany

Króciec przyłączeniowy (ø)

Masa

Stopień ogrzewania 4
(18 kW) ∆T 38 °C

Blacha stalowa, pokryta lakierem ochronnym

Wieszak przewodu

Długość x Szerokość x Wysokość

38 °C

3 x 315 mm
1 150 x 687 x 610 mm

1 200 x 800 x 765 mm

39 kg

61 kg (wraz z paletą)

Moduł Heatbox jest dostępny także w wersji na wynajem, dostarczanej w pełnej gotowości w ogrzewaczach elektrycznych i w
zestawie z paletą eksploatacyjną, przedłużaczem (400 V, 32 A, H07RN-F-5G6) oraz dwoma kanałami transportu powietrza (ø 305 mm).

ZESTAW RECYRKULACYJNY
DO DOPŁYWU ŚWIEŻEGO POWIETRZA
Szczególnie praktyczny w trakcie eksploatacji ogrzewaczy elektrycznych wewnątrz pomieszczeń.
Zamieszkałe pomieszczenia mieszkalne wymagają
ciągłego doprowadzania strumienia powietrza.
W przypadku ogrzewania z zastosowaniem ogrzewaczy elektrycznych ustawionych wewnątrz
pomieszczeń, „klasyczna” wentylacja za pośrednictwem otworów okiennych i drzwiowych wiąże się z
nieprzyjemnymi zjawiskami, takimi jak przeciąg, zakłócenie prywatności lub problemy z wilgotnością.
Dostępny na zasadach zakupu lub wynajmu
zestaw cyrkulacyjny pozwala na kontrolowane
doprowadzanie świeżego powietrza bez takich
negatywnych efektów ubocznych.

Instalacja została maksymalnie uproszczona:
Dwuczęściowy zestaw składa się z rozdzielacza
typu T i adaptera, który może zostać przykręcony
do tylnej ściany ogrzewaczy. Króciec ssący rozdzielacza typu T służy do podłączenia kanału transportu
powietrza pobieranego z wnętrza namiotu.
Drugi króciec służy do pobierania powietrza regeneracyjnego z pomieszczenia. Zintegrowany
sterownik pozwala na bezstopniową regulację
stosunku mieszania powietrza.

DWUELEMENTOWY
ZESTAW CYRKULACJI
do TEH 70 oraz TEH 100,
nr art. 6.100.007.055
Dostępny także w wersji na wynajem
(nr art. 6.100.001.447).
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DRYBOX
ODPORNE NA WARUNKI KLIMATYCZNE
URZĄDZENIE DO OSUSZANIA WNĘTRZ.

Odporny na warunki atmosferyczne
moduł Drybox jest precyzyjnie dostosowany do zastosowania w zestawie
z osuszaczami adsorpcyjnymi
TTR 400 D oraz TTR 500 D.

Zalety praktyczne:

Ustawienie adsorpcyjnego osuszacza
powietrza na zewnątrz i zabezpieczenie go przed czynnikami atmosferycznymi w celu osuszania wnętrza
pomieszczenia w trybie obiegowym.
W celu uniknięcia tworzenia się kondensatu i związanych z tym problemów, wilgotność powietrza w
pomieszczeniach mieszkalnych lub magazynach
musi być trwale utrzymywana poniżej punktu rosy.
Wysokiej wydajności osuszacze adsorpcyjne serii
TTR 400 D lub TTR 500 D z niezależnymi kanałami
prowadzenia powietrza to optymalne urządzenia
do tego rodzaju zastosowań. To urządzenia firmy
Trotec o najwyższej jakości.

n

Specjalna konstrukcja do osuszaczy powietrza
firmy Trotec

n

Ustawienie na zewnątrz możliwe dzięki odporności
na warunki atmosferyczne

n

Uniknięcie tworzenia się kondensatu w namiocie

n

Niezależne, oddzielne prowadzenie powietrza we
wnętrzu urządzenia

W wielu przypadkach, ustawienie urządzeń jest
niedopuszczalne, niepożądane ze względu na
poziom hałasu lub po prostu niemożliwe do realizacji. Rozwinięty specjalnie dla modeli TTR 400 D i
TTR 500 D moduł Drybox pozwala zabezpieczenie
osuszaczy powietrza przed czynnikami klimatycznymi w przypadku eksploatacji na zewnątrz.

Moduł Drybox posiada także odpowiednie otwory przyłączy węży oraz
klapę serwisową pozwalającą na
konfigurację urządzeń. Wersja na
wynajem jest dostarczana wraz z
paletą.

Wilgotne powietrze zostaje pobrane z wnętrza
pomieszczenia za pośrednictwem kanału powietrznego. Po obniżeniu wilgotności poniżej temperatury punktu rosy panującej w pomieszczeniu,
suche powietrze zostaje ponownie
przetransportowane do pomieszczenia.

Drybox

Wersja sprzedażowa

Wersja na wynajem

Nr art.

6.100.010.350

6.100.001.880

Wykonanie
Długość x Szerokość x Wysokość
Masa
Wyposażenie dodatkowe
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Blacha stalowa, pokryta lakierem ochronnym
600 x 590 x 490 mm

600 x 590 x 620 mm (wraz z paletą)

10 kg

16 kg (wraz z paletą)

Wąż powietrza TF-L 127 mm / 6 m (nr art. 6.100.001.120)

Wytrzymała konstrukcja, wiele cennych
cech użytkowych oraz uniwersalność
zastosowania, transportu i magazynowania czynią ogrzewacz do namiotów
IDS 30 F idealnym narzędziem dla służb
ratunkowych i pomocniczych albo
komunalnych.

IDS 30 F
MOBILNE URZĄDZENIE GRZEWCZE DO
NAMIOTÓW.
Pośrednia olejowa dmuchawa
grzewcza IDS 30 F została stworzona
specjalnie do mobilnego zastosowania przy ogrzewaniu namiotów.

Zalety praktyczne:

To lekkie i łatwe w magazynowaniu i transportowaniu urządzenie może być składowane
pionowo. Konstrukcja ogrzewacza bazuje na
wytrzymałej ramie stalowej zabezpieczonej
przed uderzeniami i wyposażonej w uchwyty.
Model IDS 30 F nie został wyposażony w
zintegrowany zbiornik paliwa, co pozwoliło na
redukcję masy urządzenia oraz ułatwiło jego
załadunek. Dodatkową zaletą jest wyeliminowanie konieczności opróżniania zbiornika
paliwa. Ze względu na brak zbiornika paliwa,
transport i składowanie nie wymagają
uzyskiwania dodatkowych zezwoleń i ubezpieczeń. Zasilanie olejowej dmuchawy grzewczej
IDS 30 F może zostać zrealizowane za pośrednictwem zewnętrznego zbiornika lub kanistra.
Oferujemy szeroki zakres wyposażenia dodatkowego pozwalającego na zastosowanie obu
procedur.

Żadnych kropli i plam:
Zintegrowany króciec przyłącza opcjonalnego kanistra to skuteczne rozwiązanie
zapewniające czystość w trakcie tankowania i transportu.

Mobilny ogrzewacz do namiotów IDS 30 F
Nr art.

n

Ciepło czyste w 100 %

n

Wysoka sprawność

Ilość powietrza

n

Komora spalania ze stali nierdzewnej

Dmuchawa

n

Elektroniczny nadzór płomienia

n

Termostat zabezpieczający przed przegrzaniem

n

 odwójna obudowa w celu zapewnienia
P
tłumienia hałasu i izolacji

n

Brak zintegrowanego zbiornika

n

 ama umożliwiająca ustawianie piętrowe i
R
wyposażona w zabezpieczenie przed
uderzeniami, płozy i 4 uchwyty

Rodzaj ogrzewania

n

Zamontowany króciec przyłączeniowy węża

n

 omin i pokrywa przeciwdeszczowa w zakresie
K
dostawy

Maks. obciążenie
cieplne
Nominalna moc cieplna
Przyrost
temperatury ∆T
Przyłącze
Pobór prądu
Maks. zużycie oleju

1.430.000.128
pośrednie
1 150 m³/godz.
Wentylator osiowy
34,1 kW
28,8 kW
(24.764 kcal)
70 °C.
230 V / 50 Hz
1,56 A
3,25 l/godz.

Wąż transportu powietrza średnica ø

300 mm

Przyłącze komina ø

150 mm

Przyłącze termostatu
Poziom hałasu
(odległość 1 m)
Długość x Szerokość x Wysokość

Masa

Seria
75,3 dB (A)
1.260 x 475 x 770 mm
56 kg

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:
TERMOSTAT Z
PRZEWODEM 10 M
Nr art. 6.100.007.016

ZESTAW ADAPTERÓW,
ZESTAW ZBIORNIK-WĄŻ
OLEJOWY
Nr art. 7.210.000.003
PRZEWÓD TANKOWANIA
Z SZYBKOZŁĄCZAMI*
Długość 5 m
Nr art. 6.100.006.037

PRZYŁĄCZE
KĄTOWE 90°
RURY SPALINOWEJ
ø 150 mm
Nr art. 6.100.006.216

FILTR OLEJU
NA OTWORZE WLEWOWYM
Zapobiega przedostawaniu się dużych
zanieczyszczeń.
Nr art. 6.100.006.161

ZESTAW PRZYŁĄCZA
ZEWNĘTRZNEGO
ZBIORNIKA OLEJU
Do przyłączania
zewnętrznego zbiornika
oleju z ogrzewaczem
olejowym.
Nr art. 6.100.006.185

ZESTAW PRZYŁĄCZA
ZEWNĘTRZNEGO
KANISTRA
Nr art. 6.100.006.184

WĄŻ POWIETRZA
TRONECT SP-C
ø 305 mm,
długość 7,6 m
Nr art. 6.100.001.265

WSKAŹNIK POZIOMU
PALIWA
Wskazuje ilość paliwa
w zbiorniku.
Nr art. 6.100.006.160

* w połączeniu z zestawem adapterów tankowania - wężem oleju (konieczne wyposażenie dodatkowe)
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NAMIOTY DLA KOLEJNICTWA
Z MOCOWANIEM DO SZYN.
Niespotykane w całej branży
Namioty dla kolejnictwa bazują na naszych sprawdzonych namiotach typu „KE”, które zostały
udoskonalone oraz przystosowane do wymagań kolejnictwa. Bezpośrednie, magnetyczne mocowanie
do szyn jest rozwiązaniem nowatorskim w skali całej branży. System został przetestowany przez koleje
belgijskie przy zachowaniu ruchu na sąsiadującym torze. Zachęcamy do zapoznania się z treścią
zamieszczoną w serwisie Youtube.com pod adresem„Gleisbauzelte”.

Zalety praktyczne:

14

n

 rzeznaczone do prac spawalniczych przy
P
torowiskach

n

Niepalne wyposażenie specjalne

n

 ezpieczne mocowanie magnetyczne
B
bezpośrednio do szyn

n

 ozkładanie i składanie namiotu przez jedną
R
osobę w przeciągu kilku minut

n

Idealne zabezpieczenie przed deszczem,
wiatrem i zimnem dzięki zastosowaniu
połączeń zgrzewanych.

n

Możliwość czyszczenia wodą pod ciśnieniem

n

 amonośna konstrukcja z prętami z włókna
S
szklanego

n

Materiał zapewniający naturalną barwę światła

n

Dostępna specjalna wersja burzowa

Przekonaj się o stabilności
namiotu wykorzystującego
szynową konstrukcję Zapoznaj
się z materiałem filmowym:

2.

1.

1. Jeden wystarczy
Nasze namioty w wersjach do szybkiego
montażu są przystosowane do ustawiania
przez jedną osobę w przeciągu kilku sekund.

2. Innowacja
Mocowanie do szyny przebiega szybko,
jest bezpieczne i łatwo dostępne.

3. Stabilność ustawienia
Opcjonalnie, namioty serii KE-R mogą zostać
przezbrojone do stabilnej wersji burzowej.

3.
5. Sprawna wentylacja
Pełna widoczność za pośrednictwem niepalnych okien i otworów wentylacyjnych.

6. Odporność na ogień
Pełne bezpieczeństwo prowadzenia prac
spawalniczych.

7. Pełna ochrona
Bezpieczeństwo dzięki spełnieniu najważniejszych wymagań — pełna odporność na wiatr i
czynniki atmosferyczne.

4.

4. Niezależność od temperatury
Przyjemne warunki pracy dzięki zapewnieniu
wlotu ciepłego powietrza wytwarzanego za
pośrednictwem nagrzewnicy olejowej lub
elektrycznej.

Nasze namioty serii KE-R są przeznaczone
dla kolejnictwa i występują w wielu wersjach
powierzchni podstawy od 3,24 m² do 9 m².
Prosimy o kontakt!

Odporny na działanie wysokich temperatur materiał jest elementem
zabezpieczającym w trakcie prowadzenia prac spawalniczych.

5.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie prowadzenia prac spawalniczych szyn kolejowych,
namiot kolejowy musi być odporny na działanie wysokiej temperatury i jak najmniej palny w
obecności płomienia palnika. Z tego względu wszystkie namioty kolejowe firmy Trotec są
wyposażone w niepalny dach, odporny na działanie temperatur sięgających 500 °C.

Montaż przez jednego pracownika i mocowanie magnetyczne.
Innowacyjne zamocowanie umożliwia ustawienie i zamocowanie namiotu przez jedną osobę w
przeciągu kilku sekund. Po prostu wysoka funkcjonalność. Mocowanie magnetyczne jest umieszczane na szynie i umożliwia ustabilizowanie namiotu za pośrednictwem odciągów. Jest to znacząca
przewaga nad innymi, bardziej czasochłonnymi metodami zamocowania, bazującymi na zastosowaniu profili pod szyną. Po zamocowaniu do szyny, każdy namiot KE-R może zostać ustawiony
podobnie szybko, jak każdy inny namiot do szybkiego montażu.

6.

Przekonujące zalety:
 tandardowe kolory: Biało-żółty,
S
kolory specjalne lub indywidualny
Corporate Design dostępny na
zamówienie

n

 otworów wentylacyjnych z
6
zabezpieczeniem przeciwdeszczowym

n

4 uchwyty do przenoszenia

n

 zestawie pas mocujący i mocowanie
W
magnetyczne

n

Paski odblaskowe

n

n

 gniotrwałe wkładki boczne oraz niepalny
O
dach namiotu (do 500 °C)

 zamykane otwory wentylacyjne z siatką i
2
zasłoną przeciwdeszczową

n

W zestawie torba transportowa

n

 osłonięte, wodoszczelne zamki
3
błyskawiczne z przodu namiotu

n

 ejście i tylna strona w wersji całkowicie
W
lub częściowo zwijanej i składanej do góry

n

7.
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TROTEC VARIOSCREEN:
MOBILNY PARAWAN ZASŁANIAJĄCY DLA
RATOWNIKÓW I SŁUŻB RATOWNICZYCH.
Skuteczne zabezpieczenie przed
ciekawskimi!
W akcji ratowniczej liczy się każda sekunda.
Dotyczy to zarówno straży pożarnej, policji, służb
ratowniczych i technicznych. Niestety, coraz
częściej zdarza się, że praca służ ratowniczych w
miejscu wypadku nie jest możliwa lub jest utrudniona przez obecność ciekawskich i gapiów.
Osoby takie stanowią poważną przeszkodę w
prowadzeniu akcji ratowniczej i działań ratowniczych. Szybko ustawione parawany ochronne
VarioScreen firmy Trotec umożliwiają ochronę
ofiar przed wzrokiem gapiów i zapewniają
jednocześnie odpowiednie warunki pracy
ekipy ratowniczej.

Przeznaczony do stosowania na
autostradach, w otwartym terenie lub
w budynkach
Ustawienie parawanu chroniącego przed wzrokiem ciekawskich jest możliwe przez jedną osobę
i trwa jedynie kilka sekund. Parawan o wysokości
1,8 m może być przedłużony z 7 m na dowolną
długość dzięki bardzo mocnym połączeniom
zamka błyskawicznego. Demontaż możliwy jest w
równie szybkim tempie jak montaż, a po zdemontowaniu parawan schować można w zajmującej
mało miejsca torbie transportowej.

CECHY PRZEKONUJĄCE W PRAKTYCZNEJ
EKSPLOATACJI:
n

n

n

n
n
n
n
n
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 ożliwość ustawienia w ciągu zaledwie kilku sekund przez
M
tylko 1 osobę
Natychmiastowa gotowość do użycia w dowolnym miejscu i
w każdych warunkach pogodowych dzięki zastosowaniu
odpowiednich akcesoriów
Mała ilość zajmowanego miejsca i łatwe pakowanie do
kompaktowej torby transportowej
Możliwość przewożenia w każdym pojeździe ratunkowym
Łatwa obsługa bez konieczności szkolenia
Możliwość dowolnego wydłużenia
Łatwe czyszczenie
Duży wybór modeli, różne kolory, możliwość indywidualnej
konfiguracji

Przekonaj się o korzyściach
wynikających z zastosowania parawanu
zasłaniającego VarioScreen
Zapoznaj się z materiałem filmowym:

Ochrona przed ciekawskimi
dostępna w kilka sekund
Ustawienie parawanu VarioScreen możliwe
jest przez jedną osobę i wymaga tylko kilku
ruchów. Również nieskomplikowany i szybki
jest także demontaż.

1. Rozpakuj

IDEALNY DLA STRAŻY POŻARNEJ,
POLICJI, RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH I POMOCNICZYCH SŁUŻB
TECHNICZNYCH.
100% nieprzejrzysta ochrona przed wzrokiem
ciekawskich zabezpiecza zespół ratowniczy
przed zakłóceniami podczas trudnych, krytycznych misji ratunkowych, a tym samym sprzyja
koncentracji pomocników lub ratowników.
Zastosowanie parawanów zasłaniających przez
policję zalecane jest na przykład w przypadku
konieczności zasłonięcia miejsca wypadku lub
przestępstwa przed wzrokiem gapiów, sąsiadów lub dziennikarzy. Ofiary wypadków muszą
być chronione przez sanitariuszy i ratowników
przed wścibskim wzrokiem, a w szczególności
przed zdjęciami wykonywanymi za pomocą
telefonów komórkowych. Zastosowanie parawanu ochronnego zwiększa koncentrację i
zapewnia spokój także w przypadku prowadzenia prac czysto technicznych.

2. Wystarczy jedna osoba

3. Ustaw

4. Gotowe!
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VARIOSCREEN
PARAWAN ZASŁANIAJĄCY
PRZEMYŚLANY I DOPRACOWANY
DO OSTATNIEGO SZCZEGÓŁU.

Najwyższa jakość wykonania

Dwa paski odblaskowe

Praktyczna taśma progowa

Sprawdzony w praktyce: szczególnie wytrzymały materiał, z którego wykonane są parawany zasłaniające VarioScreen firmy Trotec,
spełnia najwyższe wymagania stawiane przez
profesjonalistów.

Bezpieczeństwo przede wszystkim: w celu
zapewnienia widoczności osłoniętego przed
wzrokiem gapiów miejsca prowadzenia akcji,
na górze i na dole ściany zewnętrznej znajdują
się dwa srebrno-szare pasy odblaskowe.

Drobny szczegół o istotnym znaczeniu:
Mocno przyszyty do dolnej krawędzi ściany
pasek nożny zapewnia łatwy i szybki montaż
parawanu zasłaniającego.

Wszystkie szczegóły sprawdziły się już wielokrotnie w praktyce i są dobrze przemyślane.
Zarówno nieprzezroczysta, biała tkanina PCW,
jak i kolorowa plandeka PCW są bardzo
trwałe i odporne.

Dzięki temu, ogrodzone miejsce wypadku
może być w świetle reflektorów dostrzeżone
przez każdego kierowcę z dużej odległości.
Lśniące taśmy odblaskowe są mocno przyszyte do tkaniny.

Bardzo lekkie drążki z włókna szklanego wraz
z aluminiowymi tarczami przegubowymi i
metalowymi stopami zapewniają stabilność,
optymalną obsługę i szybkie ustawienie.

Dzięki niemu, panel ścienny może być pewnie
zamocowany do podłoża a jednoczesne naciśnięcie aluminiowej tarczy przegubowej,
skrzyżowane pręty z włókna szklanego rozkładają się łatwo i samoczynnie. Dzięki temu
systemowi, cztery elementy ścienne mogą
zostać wzniesione w bardzo krótkim czasie,
tworząc samodzielny parawan zasłaniający.

Po prostu zamocuj do poręczy

Możliwość dowolnego przedłużenia

Mała ilość przestrzeni przechowywania

Skuteczne zamocowanie w każdej sytuacji:
w razie potrzeby, szybko zmontowany i samodzielnie stojący parawan zasłaniający VarioScreen firmy
Trotec może być również zamocowany za pomocą
dodatkowego wyposażenia.

Gdy 7-metrowa długość parawanu okaże się
zbyt mała: żaden problem, parawan VarioScreen możne zostać przedłużony zgodnie z
wymaganiami! Zamki błyskawiczne ułatwiają
bezproblemowe łączenie większej ilości ścian
z elementami końcowymi. Umożliwia to szybkie zabezpieczenie nawet większych obszarów przed wzrokiem ciekawskich i gapiów.
Komunikacja i przechodzenie personelu
ratunkowego przez barierę widoczności bez
konieczności obchodzenia parawanu dookoła
możliwa jest dzięki zastosowaniu zamków błyskawicznych.

Porządek przede wszystkim: ważący jedynie
16 kilogramów parawan zasłaniający jest
składany i mieści się w należącej do
wyposażenia torbie transportowej. Dzięki
długości wynoszącej jedynie 1,35 metra,
wytrzymała torba z PCV może być łatwo
umieszczona w każdym pojeździe
ratunkowym lub ambulansie.
Parawan zasłaniający VarioScreen firmy Trotec
jest zawsze gotowy do ponownego użycia.

Optymalne ustawienie w każdych warunkach
wiatrowych, warunkach otoczenia i na dowolnym
gruncie gwarantowane jest poprzez zastosowanie
elementów wyposażenia dodatkowego, takich jak
pręty teleskopowe ze stopą T, śledzie talerzowe,
magnesy, pasy napinające, worki wodne i
przyssawki. Są to elementy przydatne do
zamocowania parawanu do bariery drogowej,
kanistra, wyposażenia, pojazdu lub słupa znaku
drogowego lub poręczy mostu. Dalsze informacje
dotyczące profesjonalnych akcesoriów zamieszczono na kolejnej, podwójnej stronie.
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Standardowo parawan składa się z 4 elementów i jest w wyposażony zamek błyskawiczny
zarówno na początku jak i na końcu modułu.
Oferujemy także szczególnie uniwersalne
modele z zamkiem pośrodku ściany parawanu.

Duże pasy transportowe umożliwiają przenoszenie torby na ramieniu np. przez jedną
osobę w kompletnej odzieży roboczej.

„Parawan VarioScreen można postawić w czasie
krótszym niż 1 minuta bez konieczności angażowania personelu ratunkowego, działającego
w miejscu prowadzenia akcji oraz bez konieczności wcześniejszego przeszkolenia. To nas
przekonało!"
Dirk Reinartz, komendant straży pożarnej
Straż pożarna w Langerwehe

PRZYKŁADY USTAWIENIA I WYMIARY

1,8m

1,8m

1,8m
1,8m

1,8m

Pręt

DANE TECHNICZNE

Elementy te są wykonane z włókna szklanego i są wyposażone w aluminiowe przeguby kulowe. Zapewnia to szczególną stabilność i niską masę.

Wymiary
Parawan zasłaniający po ustawieniu:
długość: 7,2 m x wysokość: 1,8 m
4 pojedyncze elementy po: długość: 1,8 m x wysokość: 1,8 m

Torba transportowa
Wymiary:
długość: 1,35 m x szerokość: 0,3 m x wysokość: 0,3 m
Masa: 16 kg (w tym parawan zasłaniający)
Materiał: PVC
Właściwości: Solidne wykonanie, mała ilość miejsca przechowywania i
łatwy transport

Materiał
Parawan zasłaniający wykonany jest z tkaniny PCV, krawędź z PCV.
Oba materiały są odporne na zużycie, nieprzezroczyste, odporne na
rozrywanie i trudnopalne zgodnie z normą DIN 4102 B1.
2 paski odblaskowe na stronie zewnętrznej.

KOMBINACJE KOLORÓW
czerwony/biały

Połączenie kolorów takich jak czerwony/biały, niebieski/
biały, żółty/biały i czysty biały, jest dostępne w wersjach
standardowych, przewidzianych dla wszystkich rodzajów
służb ratowniczych. Oczywiście możliwe są również
uzyskanie indywidualnych wariantów kolorystycznych i
zastosowanie specjalnych nadruków symboli firmowych.

błękitny/biały

czysta biel

Parawan zasłaniający VarioScreen
- z bocznymi przedłużeniami na zewnętrznych krawędziach

Nr art.

Kolor

4.110.000.012

czysta biel

4.110.000.010

żółty/biały

4.110.000.013

czerwony/biały

4.110.000.014

błękitny/biały

Szerokość

Wysokość

Wersja

720
cm

180
cm

Bez
możliwości
podziału

Parawan zasłaniający VarioScreen - PODZIELNY W ŚRODKU - z bocznymi przedłużeniami na zewnętrznych krawędziach

Nr art.

Kolor

4.110.000.015

czysta biel

4.110.000.016

żółty/biały

4.110.000.018

czerwony/biały

4.110.000.017

błękitny/biały

Szerokość

Wysokość

Wersja

720
cm

180
cm

Z
możliwością
podziału

żółty/biały

indywidualny

Oferujemy także
możliwość zamówienia
wersji specjalnych
Aby jeszcze lepiej odpowiedzieć na
specjalne potrzeby różnych służb
bezpieczeństwa, służb pomocniczych
i ratowniczych, firma Trotec oferuje
możliwość zamówienia wersji specjalnych i dodatkowego wyposażenia parawanów zasłaniających VarioScreen.
Prosimy o kontakt, znajdziemy
odpowiednie rozwiązanie!
Pawel Surmiak
Nasz specjalista od parawanów
zasłaniających i namiotów specjalnych
Tel. +48 22 30753-60
info-pl@trotec.com
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WYPOSAŻENIE DODATKOWE
DO PARAWANÓW ZASŁANIAJĄCYCH VARIOSCREEN.
Oryginalne akcesoria firmy Trotec zapewniają optymalną stabilność mocowania niezależnie od warunków atmosferycznych. Dotyczy to
zarówno barier drogowych, elementów wyposażenia, gładkich powierzchni, czy też spoin kostki brukowej.
Elementy te stanowią także optymalne wyposażenie montażowe do różnych rodzajów terenu i powierzchni. Porada: Po prostu połączyć
różne rozwiązania montażowe w celu stworzenia idealnego mocowania dla danych warunków roboczych.

Magnes, nr art. 7.200.000.020
Nr art. 6.400.000.080

Pas z uchwytami magnetycznymi nr art. 7.400.000.086

Uchwyt z przyssawką do gładkich powierzchni

Mocowanie magnetyczne, np. do barier drogowych

Uchwyt z przyssawką jest niezawodną i wygodną opcją mocowania przeznaczoną do gładkich powierzchni szklanych,
plastikowych lub metalowych, występujących np. w pojazdach.
Duża dźwignia może być łatwo obsługiwana również w rękawicach roboczych. Obrót dźwigni wystarcza do zamocowania
przyssawki za pomocą wytworzonego podciśnienia.
Pasek napinający może zostać zamocowany zaczepić do
stabilnego, metalowego zaczepu. Uchwyt przyssawki może
być równie szybko, łatwo i bez pozostałości zdemontowany.

Po prostu zamocuj! W trakcie prowadzenia akcji, metalowe
powierzchnie stanowią idealne elementy mocujące. Po prostu przymocuj mocowanie magnetyczne ze zintegrowanym oczkiem paska
napinającego do barier drogowych, pojazdów, maszyn, generatorów lub drzwi stalowych, filarów, poręczy mostu. Duża siła przyciągania magnetycznego zapewnia pewne trzymanie. Rozmiar mocowania magnetycznego jest również idealnie dopasowany do śledzi
talerzowych systemu Trotec. Szczególnie praktyczny jest skórzany
pas z uchwytami magnetycznymi. Zapewniają dostępność magnesów „pod ręką” i możliwość korzystania z obu rąk.
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Nr art. 6.400.000.038

Nr art. 7.210.000.036

Pręty teleskopowe ze stopą T zapewniają wysoką stabilność

Pasek napinający do silnego zamocowania

Wysokiej jakości pręty teleskopowe wykonane ze stali nierdzewnej można bezstopniowo regulować do wysokości 2,20 m.

Paski napinające Trotec o długości 2,5 metra wykonane są z
wyjątkowo wytrzymałej tkaniny nylonowej.

Dodatkowo, prętowe mogą być również całkowicie wyjęte.
Pozwala to na szybkie i łatwe wsunięcie do pętli mocowania
parawanu zasłaniającego. Stopy T z antypoślizgowymi końcówkami z twardej gumy zapewniają dodatkową stabilność
parawanów zasłaniających VarioScreen.

Bezstopniowa regulacja pasków napinających, parawan
zasłaniający VarioScreen może być szybko i łatwo zamocowany w każdej sytuacji. Dotyczy to mocowania z zastosowaniem takich elementów jak śledzie, bariery drogowe,
kanistry, zaczepy samochodowych, drzewa czy końcówki
prętów teleskopowych.

Nr art. 6.400.000.075

Nr art. 6.400.000.013

Dźwignia do łatwego odłączania magnesu

Torba do przechowywania śledzi talerzowych

Po prostu odkręć zaczep pierścieniowy od magnesu, przykręć
dźwignię, odczep magnes. Materiał: stal ocynkowana, długość
35 cm.

Uniwersalne zastosowanie do przechowywania śledzi i
pasków. Wykonany z odpornego na rozerwanie materiału
PVC: odporny na wilgoć, obciążenia mechaniczne,
olejoodporny i mieszczący maks. 8 śledzi o długości 40 cm.

Nr. art. 6.400.000.014 (20 cm)
Nr. art. 6.400.000.018 (40 cm)

Śledzie talerzowe do szczelin w kamiennych płytach chodnikowych lub do podłoża gruntowego.
Śledzie talerzowe wykonane z wytrzymałego metalu są
dostępne w długościach 40 cm i 20 cm. Wystarczy wbić
masywne śledzie w grunt, łąkę, pas trawy lub w szczelinę
nawierzchni wykonanej z kostki brukowej.
Śledzie talerzowe są doskonałym punktem zaczepienia
pasków napinających. Mogą być one stosowane samodzielnie
lub też w połączeniu z mocowaniem magnetycznym.

Nr art. 6.400.000.011

Worek na wodę jako element obciążający
2-metrowy worek na wody wykonany z wytrzymałego PVC
umożliwia pewne obciążenie stop T prętów teleskopowych.
Przewrócenie się praktycznie niemożliwe.
Worek na wodę może być szybko napełniony i waży do 20 kg.
Po wykorzystaniu, woda jest po prostu wylewana, a pusty
worek jest składany do kompaktowych wymiarów. Worek na
wodę zapewnia także dobre i nieskomplikowane mocowanie
pasków napinających.
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PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ:

MOBILNE PARAWANY ZABEZPIECZAJĄCE
PRZED WIATREM I OBSERWACJĄ
DO ZASTOSOWAŃ PROFESJONALNYCH I
DOMOWYCH.
VarioScreen – prywatność przede
wszystkim
Parawan zasłaniający VarioScreen firmy Trotec
może być również optymalnie wykorzystany w
gastronomii i podczas imprez - na przykład jako
ścianka działowa, do odgradzania lub jako
system kierowania przejścia.
W branży rozrywkowej, w trakcie zawodów
sportowych lub imprez plenerowych, szybko
ustawiany parawan posłużyć może jako uniwersalne zabezpieczenie przed wzrokiem ciekawskich lub jako element kierujący duże grupy
osób. Dzięki lekkiej konstrukcji i prostej obsłudze, parawany zasłaniające Trotec-VarioScreen
są uniwersalnym rozwiązaniem, umożliwiającym
szybkie reagowanie na nieoczekiwane sytuacje.
Nasz nowy produkt przewyższa walorami
zastosowania typowe parawany ochronne,
stosowane przez straż pożarną lub na terenie
centrów handlowych.
W obszarze biznesowym lub prywatnym często
mamy do czynienia z sytuacjami, gdzie zapewnienie prywatności jest nieodzownym elementem. Przykładem niech będzie koncert dla
wybranych słuchaczy, bufet dla wybranych
gości lub możliwość zażywania kąpieli słonecznych w przydomowym basenie. Parawan VarioScreen umożliwia zapewnienie specjalnym
gościom prywatnej atmosfery.
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VarioScreen składa się ze stabilnego szkieletu z
włókna szklanego z bardzo wytrzymałej tkaniny
poliestrowej. Złożony, lekki i kompaktowy parawan może zostać ustawiony w przeciągu kilku
sekund za pośrednictwem kilku ruchów rąk.

Dzięki bardzo stabilnym zamkom błyskawicznym, parawan chroniący przed wiatrem lub
obserwacją może zostać nieskończenie
wydłużony.

Zalety praktyczne:
n

 uża powierzchnia ochrony przed obserwatorami
D
oraz wiatrem, możliwość nieograniczonego
rozszerzania

n

Wysokość parawanu ochronnego wynosi 180 cm

n

Możliwość nieskończonego rozszerzenia

n

Łatwe czyszczenie

n

Kompaktowe składowanie

n

 zybki, łatwy montaż
S
przez tylko jedną osobę

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ
W SŁUŻBIE NASZYCH KLIENTÓW.
Po złożeniu VarioScreen może zostać złożony
w należącej do standardowego wyposażenia
torbie. Ustawienie wymaga tylko i wyłącznie
rozłożenia i naciągnięcia. Stabilny pręt z
włókna szklanego jest inteligentnie zintegrowany w bocznym elemencie ściany.
Wszystkie elementy systemu VarioScreen
cechują się wytrzymałością, odpornością na
uszkodzenia oraz długim okresem eksploatacji.
Wysokiej jakości tkanina poliestrowa jest
bardzo wytrzymała a szczegóły wykonano z
najwyższą jakością. Dużą zaletą jest także
łatwość czyszczenia.

Podobnie jest w przypadku pręta z włókna
szklanego - jego czyszczenie jest niezwykle
proste, a sam element jest bezobsługowy.
Dzięki swojej uniwersalności, VarioScreen
może zostać ustawiony w wielu konfiguracjach. Dodatkowo istnieje możliwość zamocowania do belek, co zwiększa jego stabilność.
Parawan ochronny może także zostać przymocowany za pośrednictwem należących do
wyposażenia dodatkowego zestawów śledzi
i odciągów. Złożenie parawanu jest tak samo
łatwe i szybkie jak jego postawienie.

PIERWSZY SYSTEM ZABEZPIECZENIA
PRZED WIATREM I WIDOCZNOŚCIĄ
DOSTOSOWANY DO POTRZEB GOŚCI.
W gastronomii, przemyśle rozrywkowym lub
hotelarstwie konieczne jest zapewnienie sfery
prywatnej gości oraz odwiedzających.
Parawan VarioScreen spełnia wymagania tego
rodzaju zastosowań i może zostać uniwersalnie ustawiony w dowolnym miejscu.
W przypadku konieczności zastosowania w
czasie koncertów lub imprez rozrywkowych,
możliwe jest połączenie wielu parawanów

VarioScreens za pomocą zamków błyskawicznych. Długość takiej kombinacji parawanów
ochronnych jest w zasadzie nieskończona.
Elementy te mogą także zostać ustawione w
całkowicie dowolny i zależny od okoliczności
sposób.
Prosimy o kontakt - chętnie udzielimy
odpowiedzi na każde pytanie.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

KOŁNIERZ TELESKOPOWY
Z trójnikiem na gumowych
podporach.
Nr art. 6.400.000.038

PASEK NAPINAJĄCY
Długość 2,5 m, zz 2 haczykami i regulacją długości.
Nr art. 7.210.000.036

ŚLEDŹ TALERZOWY
Przystosowany do
mocowania
magnetycznego.
Długość 200 mm:
Nr art. 6.400.000.014
Długość 400 mm:
Nr art. 6.400.000.018

MOCOWANIE MAGNETYCZNE
DO bezpiecznego mocowania do powierzchni
metalowych.
Przystosowany do
śledzi talerzowych.
Nr art. 7.200.000.020
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Trotec Sp. z o.o. Sp. k
Ul. Olszynowa 9
Podolszyn Nowy,
05-090 Raszyn
Polska
Tel. +48 22 30753-60
Faks +48 22 30753-61
info-pl@trotec.com
www.trotec.pl

Silny partner po Twojej stronie
Grupa Trotec oferuje przemysłowe
wyposażenie dla przemysłu, usług i
rzemiosła, przeznaczone do kontrolowania parametrów klimatycznych.
Nasza oferta obejmuje kompletny zestaw
maszyn i urządzeń pomiarowych oraz
specjalne namioty robocze i parawany
ochronne.

TRT-ZEKAT-HS-011-PL

Wykorzystujemy zebraną na przestrzeni
wielu lat wiedzę branżową w celu
wyznaczania nowych standardów w
dziedzinie namiotów i parawanów
ochronnych. Skorzystaj w trakcie prowadzonych prac z naszych doświadczeń,
wyniesionych z udanych zastosowań
przez wielu innych klientów.

