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Klimatizácia robotníkov pracujúcich v extrémnych teplotách 
 

 Klimatizačné zariadenie pre robotníkov pracujúcich v extrémnych teplotách používa 

filtrovaný stlačený vzduch a princíp vírovej trubice pre vytvorenie komfortného prostredia v 

extrémne horúcich alebo studených prostrediach. Bez pohybujúcich sa súčastí vytvára vírová 

trubica jednoduchú tepelnú výmenu a rozdeľuje stlačený vzduch do horúceho a studeného 

prúdu. Malá vírová trubica je zavesená na opasku a pripevnená ku vzduchovej veste, ktorá 

priebežne vyfukuje ochladený alebo ohriaty vzduch cez vnútornú perforáciu. Teplota sa ľahko 

nastavuje v rozmedzí 33 ° C nad alebo pod vstupnou teplotou. 

 

Klimatizačné zariadenie umožňuje efektívne chladenie alebo ohrievanie a je zvlášť 

populárne v týchto aplikáciách: 

● Zlievarne    ● Oceliarne   ● Elektrárne 

● Prevádzky lakovania  ● Kotolne   ● Sklárske prevádzky 

● Kováčske dielne   ● Zváranie   ● Tryskanie 

● Práškovanie    ● Práca s azbestom  ● Taviace pece 

● Sušenie a vypaľovanie  ● Chladiaci uzávery  ● Odstraňovanie 

nebezpečných odpadov  ● Práca v baniach 

 

 Na rozdiel od typov viest "Ice pack" ponúka klimatizačné zariadenie na princípe 

vírovej trubice konzistentné, kontinuálne a nastaviteľné chladenie pre minimalizáciu 

tepelného stresu a zvýšenie produktivity práce v horúcich prostrediach. Trvanlivá 

poplastovaná PVC vesta umožňuje neobmedzený pohyb a môže byť nosená pod koženou 

zásterou zváračov alebo pod ochranným odevom. K dispozícii sú vesty veľkosti L a XL, 

každá obsahuje golier, ktorý môže byť vyhrnutý a chladiť alebo ohrievať krk a tvár. 

 

 
Zvýšte bezpečnosť práce robotníkov a produktivitu práce v ťažkých 
prostrediach 
 

► Bez pohyblivých súčastí - mimoriadne spoľahlivé 

► Vesta môže byť nosená pod ochranným vonkajším odevom 

► Jednoduché nastavenie teploty, dokonca aj v 

rukaviciach 

► Zaisťuje priebežné chladenie / ohrievanie 

► Chladiace modely o kapacite 425, 708 a 991 l/min. 

► Vyhrnutý golier umožňuje dodávať prúd vzduchu na 

krk a tvár 

► Vesta umožňuje plnohodnotný pohyb bez 

obmedzenia prúdu vzduchu 
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Modely 

     

Model 

                                                                                                                          

Popis 

Spotreba stlačeného 

vzduchu pri tlaku 

6,9 bar 

Pokles teploty 

(°C) 

(SCFM) (l/min.) pokles rast 

22815 Vortex Air Conditioner 263 W 15 425 33 - 

22825 Vortex Air Conditioner 440 W 25 708 33 - 

22835 Vortex Air Conditioner 732 W 35 991 33 - 

220 Hot/Cold Air Conditioner 440 W 25 708 33 33 

855 Vzduchová vesta s golierom, veľkosť L pre výšku do 188 cm, hmotnosť 95 kg 

857 Vzduchová vesta s golierom, veľkosť XL pre výšku do 193 cm, hmotnosť 113 kg 

Klimatizačné zariadenie má ¼“ rýchlospojku pre stlačený vzduch a ¾“ závit pre pripojenie k veste. 

Rozsah použitia: 93°C pri použití vonkajšieho odevu, 54°C bez použitia vonkajšieho odevu. 

Nie je určené pre zabezpečenie ochrany v nebezpečných prostrediach. 
 
 
 
 

Aplikácie: 
– Spoločnosť v Texase, ktorá sa špecializuje na zváranie vnútri veľkých zásobných nádrží, 

používa klimatizačné zariadenia firmy Vortec viac ako 10 rokov. 

–  Neznesiteľná letná horúčava v strojárskych prevádzkach pokovovania a dokončovania 

prinútilo majiteľa vybaviť svojich pracovníkov klimatizačným zariadením Model 22815 v 

objeme 145000 USD. 

– Kováčska dielňa zaznamenala viac než 30% zvýšenie produktivity práce pri použití 

klimatizačného zariadenia Model 22825 s vestou, pretože mohla vynechať až 4 prestávky pre 

ochladenie robotníkov. 

– Robotníci pracujúci blízko pece v prevádzke nanášania práškov vyradili svoje „gel pack“ 

vesty a rozhodli sa pre nastaviteľné chladenie firmy Vortec. 

– Popredný výrobca kukiel pre zváranie, respirátorov a dýchacích zariadení zahrnul výrobky 

firmy Vortec ako príslušenstvo pre chladenie. 

 

 
Obchodné zastúpenie firmy VORTEC: 
LONTECH – surface treatment, s.r.o., CZ-533 22 Býšť 34 (okres Pardubice) 

Tel.: +420 466 989 560, Tel.: +420 603 471 086, E-mail: lontech@lontech.cz 

Internet: www.lontech.cz, www.staticka-elektrina.cz  
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