
PROVOZY  POVRCHOVÝCH
ÚPRAV  VÝROBKŮ.....

Při povrchové úpravě výrobků vznikají 

tuhé znečišťující látky (TZL) a plynné uhlovodí-

ky. Odpadní látky jsou odváděny z prostoru 

pracoviště podtlakovým potrubním systémem 

odsávání a jsou filtrovány na zákonné limitní 

emise z odváděné vzdušniny do ovzduší. 

(Zákon o ovzduší č.201/2012 Sb. v platném 

znění)

TECHNOLOGIE.....

LIKVIDACE  TUHÝCH ZNEČIŠŤUJÍCÍCH LÁTEK.....

LIKVIDACE  PLYNNÝCH  LÁTEK.....

NÁHRADA  ODSÁVANÉHO  VZDUCHU.....

Cílem funkce technologie lakovny je docílit takového proudění vzduchu v lakovně, které zajistí 

vysokou kvalitu povrchové úpravy (snižuje možnost zaprášení již nastříkaných dílů), a v neposlední řadě 

hygienické požadavky na kvalitu pracovního ovzduší, dané zákonem péče o ochraně veřejného zdraví. 

(č.258/00 Sb. ve znění pozdějších předpisů) Toto se děje především díky vyrovnané tlakové bilanci. 

Veškerá vyráběná technologie lakovny je v provedení, požadovaném v požárně-bezpečnostním řešení a 

v protokolu o určení prostředí a vnějších vlivů.

Filtrace tuhých znečišťujících látek (TZL) se provádí pomocí odsávací suché stříkací stěny (typ 

OSSS), která obsahuje kartonový nehořlavý filtr a následuje jemné dočištění pomocí filtru z netkané 

textilie. 

Jedná se o těkavé organické sloučeniny (TOC), které zachycuje chemický filtr. (typ FCH) Ten je 

vsazen do odsávacího potrubí za suchou stříkací stěnou. Přes patrony s náplní absorbéru dojde k 

chemické reakci a k filtraci znečištěné vzdušniny do ovzduší.

Tyto dva stupně filtrace garantují množství škodlivin v emisích do ovzduší požadovaných zákonem o 

ovzduší a jsou schváleny ČIŽP Praha k výrobě a instalaci v ČR.

Velmi důležitá pro správnou funkci celé technologie lakovny je náhrada odsávaného vzduchu. Ta 

se provádí pomocí teplovzdušné jednotky (typ ZLG),která je napojena na rozvod ÚT. Tato jednotka je v 

rovnováze s odsávacím ventilátorem (množství vzduchu). Teplovzdušná jednotka nahradí odsátý 

vzduch, dále ho s pomocí velkoplošné výustky dofiltruje od TZL a v zimním období též ohřeje. 

Velkoplošná výustka je nutná pro snížení rychlosti proudění vzduchu a tím zamezení víření prachu v 

lakovně.

· Kompletní vybavení lakovny - firma ELK
   (Planá nad Lužnicí, ČR)  

LAKOVNYLAKOVNY
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Půdorys

Teplovzdušná jednotka ZLG

Prostorový pohled

Systémy lakoven

Potrubí

Velkoplošná výustka VV

Sání

Ventilátor VFM

Deflektor

Chemický filtr

Podlahové roštyOdsávací suchá
stříkací stěna OSSS

TYP KOMPLETU ZAŘÍZENÍ LAKOVNY.....

Pozn.: Odsávací ventilátory VFM a teplovzdušné jednotky ZLG jsou v provedení dle platných norem a 

předpisů pro dané prostředí (motory v nevýbušném provedení dle směrnice EU 94/9 ES /ATEX/ max. 

Zóna 1, označení Ex II 2 Gc, certifikace FTZÚ Ostrava)

Příslušenství lakovny / Typ LAKOVNA I LAKOVNA II LAKOVNA III LAKOVNA IV

Množství vzduchu (m3/hod) 5000 6000-7000 9000-10000 12000-14000

Typ OSSS - rozměry (m) I - 2x1 II - 2,5x1 V - 2,5x1,5 VIII - 2,5x2

II - 2,5x1 III - 3x1 VI - 3x1,5 IX - 3x2

IV - 2x1,5 VII - 2x2

Odsávací ventilátor VFM-063-0350-K VFM-071-0400-K VFM-071-0450-K VFM-071-0500-K

Teplovzdušná jednotka ZLG I ZLG II ZLG III ZLG IV

Velkoplošná výustka VV I VV II VV III VV IV
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Odsávací suché stříkací stěny - typ OSSS

KONSTRUKCE.....

OSSS je výrobkem a dodávkou firmy ELBH-CZ Týn 

nad Vltavou. Stěna je provedena jako tuhý rám z ocelového 

pozinkovaného plechu s podstavným rámem a vsazeným 

plechovým výstupkem s přechodem k napojení na odsávací 

potrubí. Opláštění je provedeno také z pozinkovaného 

plechu. Dle přání zákazníka může být stěna doplněna o 

náběhové plechy.Velikost odsávací plochy stěny se řídí 

přáním zákazníka.

Nasávací plocha je osazena dvoustupňovou 

filtrací, vnitřní  filtrační tkanina v rámu, netkaná textilie Amer 

FILTRACE.....

· Odsávací suchá stříkací stěna s náběhovými plechy ve firmě Briklis
   (Malšice, ČR).
   

Glas, Paint stop Green nebo Orange, vnější  děrovaný kartonový filtr, skládaný typ H 100, ANDREAE FILTRES, Švýcarsko. 

Tato dvoustupňová filtrace zajistí filtraci pevných částic ve filtrované odsávané vzdušině s účinností 98-95 %.

Funkci stěny zajišťuje vždy v kompletu osazený odsávací ventilátor  (včetně odsávacího potrubí), o výkonu v závislosti 

na nasávací ploše stěny. Odsávací suchá stříkací stěna je určena jako 1. stupeň filtrace odsávané vzdušniny z provozů 

lakoven, tj. filtrace tuhých znečišťujících látek. První stupeň filtrace je nutné doplnit vždy o 2. stupeň chemické filtrace, typ FCH, 

který je určen k filtraci plynných uhlovodíků a je také výrobkem firmy ELBH-CZ.

Do prostorů stavebně provedených dle předpisů a norem. Alternativy osazení jsou na podlahu nebo do podlahové 

jímky s pochůznými ocelovými rošty. Součástí dodávky je také elektrorozvaděč. 

FUNKCE A POUŽITÍ.....

INSTALACE.....

SCHÉMA.....

deflektor

odsávací ventilátor

venkovní odsávací
potrubí

protipožární opláštění

VEDENÍ ODSÁVACÍHO POTRUBÍ 
VNĚJŠÍM PROSTOREM

VEDENÍ ODSÁVACÍHO POTRUBÍ 
VNITŘNÍM PROSTOREM (PŘÍKLAD
S PODLAHOVÝM POCHŮZNÝM
ROŠTEM)

odsávací suchá 
stříkací stěna

deflektor

odsávací
suchá stříkací
stěna

odsávací ventilátor

pochůzné ocelové
pozinkované rošty

podpodlahový odsávací
prostor (výška 400 mm)
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TECHNICKÁ DATA ODSÁVACÍCH STĚN.....

OSSS I OSSS II OSSS III OSSS IV OSSS V OSSS VI OSSS VII OSSS VIII OSSS IX

1 x 2 m 2,5 x 1 m 3 x 1 m 2 x 1,5 m 2,5 x 1,5 m 3 x 1,5 m 2 x 2 m 2,5 x 2 m 3 x 2 m

mm 2000 2500 3000 2000 2500 3000 2000 2500 3000

mm 1000 1000 1000 1500 1500 1500 2000 2000 2000

mm 500 500 500 500 500 500 500 500 500

mm 300 350 350 350 400 400 400 450 450

mm 1580 1580 1580 2080 2080 2080 2580 2580 2580

m2 2,00 2,50 3,00 3,00 3,75 4,50 4,00 5,00 6,00

m/s 14 14 14 14 14 14 14 14 14

Provozní příslušenství

350 400 400 400 450 450 450 450 500

m3/hod. 5000 6000 7000 7000 9000 10000 10000 12000 14000Množství vzduchu 

Odsávací ventilátor VFM

Rozměry stěny

0značení typu

A -  šířka

Filtrační plocha

Odsávací rychlost

B -  výška

C - výška připojení

D - odsávací průměr

E - celková výška

Chemické filtry - typ FCH

CHEMICKÝ FILTR.....

Zařízení je určeno pro filtraci plynných a jemnou 

dofiltraci pevných odpadních látek na výtlačném odsávacím 

potrubí. Je dimenzováno na max. průtočné množství 

vzduchu. Zařízení filtru má dvě části:

Vstupní filtr pevných látek - je tvořen kapsovým filtrem. 

Každá jednotlivá sekce tj.12 patron je opatřena vždy jedním 

kapsovým filtrem. Tento filtr slouží k zachycení jemných 

pevných částic, které v minimálním množství nezachytí 

první stupeň čištění - odsávací suchá stříkací stěna.

Filtr plynných látek - je sestava několika sekcí, které vždy 

obsahují 12ks filtračních patron naplněných aktivním uhlím - 

Typ filtru množství vzduchu počet filtr.patron

m3/hod ks

FCH-12 5000 12
FCH-24 7000 24
FCH-36 10000 36
FCH-48 12000 48
FCH-72 14000 72

· Chemický filtr instalovaný ve firmě ELK
   (Planá nad Lužnicí, ČR).
   

nepolárním sorbentem - typu SILCARBON SC 40, na kterém dojde k zachycení těkavých organických 

sloučenin (TOC). Aktivní uhlí absorbuje max. 30% plynných látek - vztaženo k hmotnosti náplně.

TYPY CHEMICKÝCH FILTRŮ.....
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· Teplovzdušná jednotka ZLG instalovaná ve firmě ELK
   (Planá nad Lužnicí, ČR).
   

KONSTRUKCE.....

Teplovzdušná jednotka je výrobkem 

a dodávkou firmy ELBH-CZ Týn nad Vltavou. 

Je provedena jako tuhý rám v krabici z 

ocelového pozinkovaného plechu. Součástí 

je ze strany vnějšího přívodu čistého vzduchu 

vnitřní regulovatelná žaluzie s napojovacím 

přechodem pro venkovní protidešťovou 

žaluzii (tato není součástí jednotky), dále 

navazuje topný registr s vývody pro napojení 

do systému teplovzdušného rozvodu ÚT a 

teplovzdušný ventilátor, jednotka je z vnitřní 

strany ukončena přírubou pro napojení 

teplovzdušného výtlačného potrubí a velkoplošné výústky typu VV (též výrobek f. ELBH-CZ) s filtrem 

přiváděného čistého, ohřátého vzduchu do lakovny.

Teplý vzduch je dočištěn přes filtrační tkaninu velkoplošné výústky.

Teplovzdušná jednotka typu ZLG plní funkci náhrady čistého vzduchu (v topné sezóně ohřátého) 

za znečištěný vzduch odsávaný z lakovny k filtraci, odváděný do venkovního prostředí. V této funkci je 

vždy v kompletu s velkoplošnou výústkou, která je ještě vybavena dočišťujícím filtrem nasávaného 

vzduchu po výstupu ze ZLG. Jednotku lze také použít jako vytápěcí prvek v průmyslových objektech. V 

tom případě je osazena standardní výústkou. ZLG má protimrazovou úpravu se servopohonem na 

uzavírání regulační žaluzie před výměníkem, ventilátor jednotky je v nevýbušném provedení (Zóna 1) ,  

lze jí použít do univerzálního prostředí.Jednotka se zpravidla osazuje na konzoly v nosné stěně u vstupní-

ho otvoru pro přívod vzduchu, je připojena na elektrorozvod. Součástí je elektrorozvaděč a připojovací 

vzd. potrubí.

FILTRACE.....

FUNKCE A POUŽITÍ.....

Typ ZLG I ZLG II ZLG III ZLG IV

1570 1570 1870 1740

610 910 910 1220

685 685 1060 1220

550 x 550 685 x 685 850 x 850 850 x 850

550 x 550 685 x 685 850 x 850 850 x 850

5000 7000 10000 12000

62,1 87,2 124,6 148

-15/+22 -15/+22 -15/+22 -15/+22

90/70 90/70 90/70 90/70

670/14,3 600/10,9 550/10,2 770/12,3

1670 3740 5345 6600

1,35 2,5 3,6 3,6

1,5/0,37 2,2/0,51 3/0,625 4/0,75

5/4" 5/4" 5/4" 5/4"

0,5 0,5 0,5 0,5

2 4 6 8

VV I VV II VV III VV IV

plocha velkoplošných výústek (m2)

typ velkoplošných výústek

výkon motoru 1. rychlostí (kW)

výkon motoru 2. rychlostí (kW)

přípojka vody

rychlost proudění ve výfukových filtrech (m/s)

teplotní rozdíl (°C) te/tj

top. medium (hor. voda) - teplotní spád (°C)

talk vody/tlak vzduchu (mm v.s.)

množství vody (l)

sací příruba (mm)

výfuková příruba (mm)

množství vzduchu m3/hod.

tepelný výkon (kW), připojovací příkon ÚT

Technická data

délka (mm)

šířka (mm)

výška se základním rámem (mm)

TECHNICKÁ DATA.....

Teplovzdušné jednotky - typ ZLG

s.r.o.
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Ventilátory VFM jsou jednostranné 

sací radiální ventilátory poháněné elektromo-

torem na přímo. Spirální skříň a rám jsou 

svařeny z ocelového plechu a profilovaného 

materiálu. Konstrukce   odpovídá požadav-

kům ČSN EN 13463-1:2002 a ČSN EN 

13463-5:2004. Ventilátory jsou osazeny dle 

protokolu pro určení prostředí buď běžným 

nebo nevýbušným elektromotorem. Dále 

jsou  opatřeny zemnící svorkou. 

KONSTRUKCE.....

VYUŽITÍ.....
Ventilátory VFM se používají pro dopravu plynu nebo vzdušniny s obsahem par nebo i plynů bez 

lepivých a abrazivních příměsí. Ventilátory jsou vždy součástí technologického celku lakoven a mají vždy 

předřazený suchý filtr.

CERTIFIKACE   ....

6

Ventilátory - typ VFM, kontakt

KONTAKT

· Ventilátor VFM a chemický filtr

PENNY-GONDEK,

         Havlíčkova 35
 375 01 Týn nad Vltavou

Česká republika

ELBH-CZ s r.o.

tel./fax.: +420 385 721 245
tel./fax.: +420 385 722 891
e-mail: elbh@elbh.cz
            obchodní@elbh.cz
web:    www.elbh.com
            www.elbh.cz

s.r.o.
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