
Producent Systemów i Urządzeń Filtrowentylacyjnych

KATALOG
P R O D U K T Ó W



Ramie 3/160

Ramie 3/160 wersja stojąca
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Przeznaczenie urządzenia
Ramiona odciągowe służą do stanowiskowego 
odciągania zanieczyszczeń gazowo – pyłowych, 
w warunkach emisji punktowej. Konstrukcja rękawów 
z zastosowaniem przegubów ciernych oraz sprężyn 
gazowych zapewnia łatwe i wygodne manewrowanie 
ssawką do miejsca emisji.

Ramiona można przyłączać do:
• urządzeń filtrowentylacyjnych 

lub bezpośrednio do wentylatorów wyciągowych 
(wersja stojąca lub wisząca),

• wysięgników obrotowych – zwiększających promień 
działania (wersja wisząca),

• elementów instalacji wentylacyjnych.

    1.
 RAMIONA 
ODCIĄGOWE

Ramiona są wykonywane w wersjach:
• bez oświetlenia i bez automatyki.
• z oświetleniem i czujnikiem fotoelektrycznym 

w ssawce – automatyka uruchamiania,
• z oświetleniem w ssawce – brak automatyki.



Wysięgnik W-3+3

Wysięgnik W-3+3 z Ramie 3/160

Wysięgnik W-3 z Ramie 3/160
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    2.
WYSIĘGNIKI 
0BROTOWE

Podstawowym zastosowaniem wysięgników obrotowych 
jest rozszerzenie pola działania odciągów stanowiskowych 
w przypadku zmiennego położenia punktu emisji 
zanieczyszczeń i dotarcie z wlotem ssawki do tego miejsca, 
także np. ponad urządzeniami znajdującymi się w hali.

RAMIONA i WYSIĘGNIKI ODCIĄGOWE
TYP  Zasięg [m] Ø [mm]

Ramie R-1/100  1,5 100

Ramie -2/160 2 160

Ramie -3/160 3 160

Ramie -4/160 4 160

Ramie -3/200 3 200

Ramie -4/200 2 200

Wysięgnik W-2 2 160

Wysięgnik W-3 3 160

Wysięgnik W-4 4 160

Wysięgnik W-6 6  160
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    3.
 ELEKTROFILTRY

TYPU PEFO

Walory elektrofiltrów
• Wysoka skuteczność oczyszczania do 

99,6%, potwierdzona wynikami badań 
Instytutu Inżynierii Ochrony Środowiska 
Politechniki Wrocławskiej;

• Oszczędność energetyczna 
dzięki pozostaniu oczyszczonego 
powietrza w atmosferze hali;

• Niskie koszty eksploatacyjne;
• Małe wymiary gabarytowe;

Elektrofiltry PEFO
TYP Wentylator Panele 

kpl.
Wydajność 
max

PEFO 1000s/o 0,75 kW 1 1000 m3/h

PEFO 2000s/o 1,1 kW 1 1500 m3/h

PEFO 2000 ADH 1,5 kW 1 1500 m3/h

PEFO 2000s/o II 1,5 kW 2 
równolegle

2000 m3/h

PEFO 3000s/o 3 kW 2 3000 m3/h

PEFO 4000s/o 4,5 kW 3 4500 m3/h

PEFO 6000s/o 7,5 kW 4 6000 m3/h

PEFO 8000s/o 11 kW 6 9000 m3/h

PEFO F - 1 1500 m3/h

PEFO 2000 F -  2 
równolegle

2000 m3/h

PEFO 3000 F - 2 3000 m3/h

PEFO 4000 F -  3 4500 m3/h

PEFO 6000 F - 4 6000 m3/h

PEFO 8000 F -  6 9000 m3/h



PEFO 2000s/o/II ADH

PEFO F 

PEFO 4500s/o

PEFO 1000s/o

PEFO 2000s/o ADH
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PEFO 2000s/o/II



FB 8000/8
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    4.
 FILTRY
BLOKOWE
Program produkcji filtrów 
blokowych i modułowych
Przedsiębiorstwo „Patron” Sp. z o.o. produkuje 
urządzenia filtrowentylacyjne z myślą 
o indywidualnych potrzebach klientów. 
W naszej ofercie znajdują się:
• urządzenia filtry blokowe (FB), wyposażone 

w odpowiedni wentylator, tłumik hałasu, 
o zdwojonej ilości filtrów patronowych, 
w wielkościach 4 000 m³/h, 6 000 m³/h, 
8 000 m³/h, 10 000 m³/h, do 12 000 m³/h

• urządzenia filtry blokowe modułowe 
(FBM), bez wentylatora, zasadniczo do 
pracy w podciśnieniowej części instalacji 
(również ciśnieniowej), o budowie 
modułowej co umożliwia stosowanie 
w szerokim przedziale wielkości 
przepływów 8 000 m³/h÷56 000 m³/h,

• wszystkie wymienione wyżej urządzenia 
filtrowentylacyjne blokowe i modułowe 
mogą zostać wykonane w wersji 
antyelektrostatycznej,

• każde urządzenie typu FB wyposażone jest 
w odpowiedni wentylator, tłumik hałasu, 
przystosowane jest do natychmiastowego 
montażu w pomieszczeniu, jako 
urządzenia typowe.

Urządzenia FB FBM buduje się w dwóch wersjach:
• z szufladą na pyły,
• z zsypem i pojemnikiem na pyły.

ZASTOSOWANIE
Filtr patronowy blokowy przeznaczony jest 
do oczyszczania powietrza z drobnych pyłów 
suchych, nie klejących się i nie wybuchowych. 
Filtr ma zastosowanie w przemyśle metalowym, 
tekstylnym, spożywczym, wszędzie tam gdzie 
w procesie produkcji powstają zapylenia, np.:
a/ pyły i dymy spawalnicze,
b/ wycinanie plazmowe,
c/ przemysł chemiczny i spożywczy,
d/ przemysł materiałów budowlanych,
e/ przesypywanie i pakowanie materiałów 

sypkich.

SYSTEM AUTOMATYCZNEGO 
OCZYSZCZANIA
Filtry patronowe oczyszczane są 
automatycznie impulsami sprężonego 
powietrza przez układ „strzepywania” filtrów 
złożony ze zbiornika sprężonego powietrza, 
elektrozaworów i dysz kierujących impuls 
sprężonego powietrza do wewnątrz filtra 
patronowego, co powoduje oderwanie się 
osadzonych zanieczyszczeń i opadanie ich na 
dno szuflady lub zsypu.

Sprężone powietrze do zbiornika zapewnia 
użytkownik. Powietrze to musi być suche, 
pozbawione zanieczyszczeń stałych, wody, 
oleju. Wymagane ciśnienie 6 bar. Urządzenie 
standardowo wyposażone jest na wylocie 
w tłumik szumu, co znacznie obniża 
poziom hałasu.



FPB-A FB 3000/3

FB 12000/12
FB 4000/4
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WALORY FILTRÓW 
BLOKOWYCH 
• bardzo wysoka skuteczność oczyszczania 

do 99,9%; 
• zwarta, kompaktowa budowa – patrony 

filtrujące i wentylator w jednej obudowie;
• oszczędność energetyczna dzięki 

pozostaniu oczyszczonego powietrza 
w atmosferze hali; 

• niskie koszty eksploatacji;
• czyszczenie filtrów impulsem sprężonego 

powietrza;
• szeroki zakres stosowania.

 
W urządzeniach produkowanych przez Patron 
Sp. z o.o. stosuje się wkłady następujących typów:
• wkłady filtracyjne poliestrowe wodo 

i olejoodporne
• wkłady filtracyjne poliestrowe 

antyelektrostatyczne 
• wkłady filtracyjne PTFE

FILTRY BLOKOWE
TYP Powierzchnia 

filtracyjna m²
Wydajność 
m³/h

FB 2000/2 20 2000

FB 3000/3 30 3000

FB 4000/4 40 4000

FB 6000/6 60 6000

FB 6000/8 80 6000

FB 8000/8 80 8000

FB 12000/12 120 12000

FBM/8 80 8000

FBM/12 120 12000

FBM/18 180 18000

FBM/36 360 36000

FBM/54 540 54000



FOK M/II
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    5.
 URZĄDZENIA 

MOBILNE
W naszej ofercie produktów posiadamy 
urządzenia filtrowentylacyjne mobilne 
(przejezdne) do odciągu i filtracji 
zanieczyszczeń powietrza w różnego rodzaju 
procesach produkcyjnych.

Wszystkie urządzenia mobilne 
są przystosowane do pracy 
przemysłowej stałej 24h na dobę

Zastosowanie:
* spawanie stali węglowych i niskostopowych, 
aluminium i stale wysokostopowe
* Spawanie proszkowe
* spawanie metodą TIG
* przy oczyszczaniu powietrza 
z zanieczyszczeń suchych i nieklejących się,
* w przemyśle metalowym, tekstylnym, 
spożywczym,
* przy szlifowaniu, i pakowaniu

Urządzenia mobilne typu FOK
W urządzeniach typu FOK filtracja powietrza 
następuje dzięki osadzaniu się cząsteczek 
pyłów zawartych w powietrzu zasysanym 
przez wentylator za pośrednictwem rękawa 
samonośnego na wkładzie filtracyjnym 
umieszczonym w komorze oczyszczania. 

W określonych odstępach czasu zadanych 
nastawnikiem na płytce sterownika 
następuje załączenie elektrozaworu, który 
impulsem powietrza zgromadzonego 
w zbiorniku oczyszcza wkład filtracyjny 
z osadzonych na nim zanieczyszczeń. 
Zanieczyszczenia te opadają do osadnika 
(szuflady) umieszczonego pod wkładem. Cykl 
oczyszczania wkładu odbywa się od momentu 
załączenia zasilania niezależnie od pracy 
wentylatora. Efektywniejsze oczyszczanie 
wkładu występuje wówczas gdy wentylator 
jest zatrzymany. Sprężone powietrze zapewnia 
użytkownik, wymagane ciśnienie - 6 bar.

Urządzenia mobilne typu PEFO 
(elektrofiltry)
W urządzenia PEFO zanieczyszczone 
powietrze jest zassane ze strefy emisji 
i doprowadzone do filtra mechanicznego, 
w którym oddzielane są grubsze pyły 
i wtrącenia. Następnie w strefie jonizatora 
cząstki zanieczyszczeń zostają dodatnio 
zjonizowane napięciem stałym 12000V, 
a potem przechodząc przez strefę 
wychwytywacza , w której elektrody dodatnie 
są pod napięciem 6000V osadzają się na 
płytach ujemnych wychwytywacza. Po 
przejściu przez końcowy filtr mechaniczny 
czyste powietrze wyrzucane jest przez 
wentylator do atmosfery.



OPS 800 odciąg szlifierski
FOK 1000M

PEFO 1000M

Patron Sp. z o.o. ul. Braci Gierymskich 160, 51-640 Wrocław; www.patron.biz.pl e-mail: info@patron.biz.pl; TEL +48 (71) 321 95 13, +48 (71) 321 95 14; FAX +48 (71) 322 03 79 9

Dodatkowe wyposażenie
• system automatycznego włączania/

wyłączania
• oświetlenie miejsca roboczego
• funkcja włącz/wyłącz przy ssawce 

odciągowej

DANE 
TECHNICZNE

PEFO 
1000M

PEFO 
2000M

FOK 
1000-M

FOK 
1800-M/II

SPOSÓB FILTRACJI elektrofiltr elektrofiltr filtr patronowy filtr patronowy

WYDAJOŚĆ MAX m³/h 1000 1800 1000 1800 (2500*)

m³/s 0,28 0,50 0,28 0,50

POBÓR MOCY kW 0,8 1,6 0,75 1,1 (2,2*)

ZASILANIE 3x230V/400V 
50Hz

3x230V/400V 
50Hz

3x230V/400V 
50Hz

3x230V/400V 
50Hz

ILOŚĆ KOMPLETÓW 
PANELI/WKŁADÓW 
FILTRACYJNYCH

kpl./
szt.

1 1 1 2

POWIERZCHNIA 
FILTRACYJNA

m² n.d. n.d. 10 20 (22*)

WYMAGANY 
PRZEPŁYW SPRĘŻO-
NEGO POWIETRZA

dm³/h n.d. n.d. 500 800

OPTYMALNE STĘŻENIE 
ZANIECZYSZCZEŃ

mg/
m³

80 80 200÷300 200÷300

POZIOM HAŁASU dB(A) <74 <74 <74 <74

WYPOSAŻENIE Ramię 
odciągowe 
RSS-3/160 (3m), 
oświetlenie 
na ssawce, 
automatyczny 
start/stop

Dwa ramiona 
odciągowe 
RSS-3/160 (3m), 
oświetlenie na 
ssawkach

Ramię 
odciągowe 
RSS-3/160 (3m), 
oświetlenie 
na ssawce, 
automatyczny 
start/stop

Dwa ramiona 
odciągowe 
RSS-3/160 (3m), 
oświetlenie na 
ssawce

PEFO 2000M



STÓŁ SPAWALNICZY 

SZKOLENIOWY
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         7.
    STOŁY
   SPAWALNICZE,

  SZLIFIERSKIE

 ORAZ KABINY 

SZLIFIERSKIE

Proponujemy Państwu profesjonalne stoły 
spawalnicze oraz szlifierskie wyposażone 
w odciągi górne i dolne oraz z wbudowanymi 
jednostkami filtrującymi. Dzięki odciągowi 
i filtracji umożliwiają właściwą organizację 
miejsca pracy, a przede wszystkim zapewniają 
czyste powietrze na jego obszarze. Jesteśmy 
w stanie wykonać stanowiska zgodnie 
z indywidualnym zapotrzebowaniem klienta. 
Wykonujemy systemy dostosowane do 
konkretnego procesu technologicznego, po 
uprzednich uzgodnieniach ze zleceniodawcą.

STÓŁ SPAWALNICZY 
Z FILTREM SF-1000
Stół spawalniczy SF-1000 z elektrofiltrem 
PEFO-1000 S/K przeznaczony jest do prac na 
powierzchni stołu z odciągiem dolnym oraz 
stolika obrotowego lub w promieniu działania 
samonośnego ramienia tj. 2 m.
Stół spawalniczy SF-1000 wyposażony jest w:
• elektrofiltr „PEFO-1000S/K” pozwalający 

na pracę stanowiska wewnątrz 
pomieszczeń bez potrzeby przetłaczania 
zanieczyszczonego powietrza na zewnątrz. 
Elektrofiltr „PEFO-1000S/K” posiada automat 
START-STOP, umożliwiający bardziej 
ekonomiczną pracę urządzenia – filtr załącza 
się w momencie rozpoczęcia spawania,

• odciąg górny typu RSS /160/A z oświetleniem 
wbudowanym w ssawce, z czujnikiem 
fotoelektrycznym sterującym pracą 
elektrofiltra PEFO-1000S/K,

• odciąg dolny współpracujący z górnym, 
włączany przepustnicą sterowaną ręcznie.

STÓŁ SPAWALNICZY 
Z WENTYLATOREM S-1000
Stół spawalniczy z wentylatorem S-1000 
przeznaczony jest do prac spawalniczych na 
powierzchni stołu z odciągiem dolnym oraz 
stolika obrotowego lub w promieniu działania 
rękawa samonośnego tj. 2 m.
Stół spawalniczy S-1000 wyposażony jest w:
• odciąg górny typu RSS-2/160 z przepustnicą 

i oświetleniem wbudowanym w ssawce,
• odciąg dolny współpracujący z górnym, 

włączany przepustnicą sterowaną ręcznie,
• wentylator odciągowy.



ESS-2500 ESS-2500J
SF-1000 z elektrofiltrem

SS-2000
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STÓŁ SZLIFIERSKI 
Z ZINTEGROWANYM 
SYSTEMEM ODPYLANIA 
SS-2000
Stół szlifierski SS-2000 ze zintegrowanym 
systemem odpylania jest przeznaczony do 
wykonywania prac polersko-szlifierskich. 
Posiada on zintegrowany odciąg pyłów 
odbierający pyły powstające podczas prac 
na blacie stołu. Część robocza stołu pokryta 
jest blatem o wymiarach 1200x800 mm. Stół 
posiada parawan z daszkiem, w którym są 
3 szczeliny ssące, przysłaniane żaluzjami, 
które umożliwiają regulację wielkości 
szczelin. Do konstrukcji stołu (za parawanem) 
przymocowana jest komora rozprężna, 
do której przyłączony jest wentylator 
transportowy iskrobezpieczny o wydajności 
2000 m3/h i sprężu dyspozycyjnym 1700 Pa. 
Prędkość powietrza w szczelinach ssących 
wynosi ~8 m/sek. W komorze rozprężnej 

pomiędzy szczelinami ssącymi a wlotem 
wentylatora znajduje się filtr siatkowy, 
którego zadaniem jest wytrącenie grubszych 
zanieczyszczeń. Dostęp do filtra siatkowego 
jest od przodu stołu po otwarciu kluczem 
osłony. W dolnej części komory rozprężnej 
znajduje się pojemnik pyłów. Pojemnik posiada 
kółka umożliwiające łatwe przemieszczanie. 
Odciągnięte powietrze wentylator transportowy 
przetłacza do komory oczyszczania. Wewnątrz 
komory znajdują się worki filtracyjne 
z włókniny antyelektrostatycznej, zapewniające 
oczyszczenie powietrza w stopniu filtracji EU4. 
Komora obłożona jest filtrami kasetowymi, 
które doczyszczają powietrze w stopniu 
filtracji EU6. Filtry kasetowe wsuwane są 
z boku komory i mocowane listwą dociskową. 
Dodatkowo w celu zwiększenia skuteczności 
odciągania, blat stołu osłonięty jest z boku  
kurtynami z KAUTEXU.

Blat roboczy każdorazowo jest dostosowywany 
do indywidualnych potrzeb klienta. Stół może 
być wyposażony w dodatkowe elementy wg 
indywidualnych potrzeb klienta np.: lampa 
oświetleniowa, szafka narzędziowa, zespół 
przygotowania sprężonego powietrza, 
balansery itp.

KABINY SZLIFIERSKIE
Projektujemy i wykonujemy kabiny szlifierskie 
dźwiękochłonne ze zintegrowanymi systemami 
odpylania dopasowane do wymagań i potrzeb 
klienta. Kabina jest też barierą dźwiękochłonną 
dzięki zastosowanej izolacji akustycznej 
ograniczającej hałas. Dla każdej kabiny 
w zależności od rodzaju procesu szlifowania, 
materiału i intensywności zapylenia 
dobieramy odpowiednio wydajne urządzenie 
odpylające - filtr blokowy typu FB W zależności 
od projektu kabina może być wykonana 
w różnych wariantach wykonania (np. kabina 
może być wyposażona w oświetlenie, bramę 
szybkobieżną itp)



FBM 54

FBM 24FBM 16

FBM 12FBM 8

FB 8000/16 FB 8000/24

FB 4000/6 zsyp

FB 10000/12 zsyp
FB 8000/8 zsyp

FB 8000/8 
FB 6000/8 zsyp

FB 6000/8
FB 8000/12 zsyp

FB 6000/6 zsyp
FB 6000/6

FB 4000/6
FB 4000/4 zsyp

FB 4000/4
FB 3000/3 zsyp

FB 3000/3
FB 2000/2 zsyp

FB 2000/2
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    8.
 FILTRY 
BLOKOWE



W 6 + 4/160

W 2+3 + R 3/160

W 2 + R 3-160

R 3/160

R 3/160

R 2/160

W 3 + R 4/160

W 3+3 R 4/160
W 4 + R 4/160
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    9.
WYSIĘGNIKI 
0BROTOWE



PEFO 6000
PEFO 4000 ADH

PEFO 3000

PEFO 2000/s/o/II z tłumikiem

PEFO 2000/s/o/II

PEFO 2000s/o ADH

PEFO 2000s/o ADH z tłumikiem

PEFO 2000F

PEFO 4000F

PEFO 8000 F

PEFO 6000 F

PEFO 2000M

PEFO 1000M

PEFO 3000F

PEFO F

PEFO 2000s/o z tłumikiem

PEFO 2000s/o

PEFO 1000s/o
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    10.
 PEFO



SWG 
OPS 800

FOK 2000/II

FPV 2000/IIFPV 1000

FOK 1800M/II
FOK 1000M

SF 1000 

z elektrofiltremS 1000 

z automatyką S 1000

UZO 1000

W 05
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