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Hitsauskäryt pois
- Puhtaamman ilman puolesta jo 30 vuotta

Ourex Oy tunnetaan erikoisilmastoinnin asiantuntija. Heidän asiakkaina ovat ilmanvaihto- ja
talotekniikkayrityksiä, kuntia, valtio, oppilaitoksia, teollisuus sairaalat, laboratoriot,
katsastuskonttorit ja pelastuslaitokset. Yhtiö on palvellut yli 30 vuotta mitoittaen ja suunnitellen
erilaisiin kohteisiin kohdepoisto- ja ilmanvaihtoratkaisuja. Yrityksen tuotevalikoima on laaja. Heiltä
löytyy laitteita kohdepoistoihin, hitsaus-, pakokaasu- ja maalauspoistoihin. Lisäksi tarjonnassa on
liikuteltavia suodatinyksiköitä, puhaltimia, purun-poistolaitteita, vetokaappeja sekä
laboratoriokalusteita.

Toimiva ratkaisu etsitään yhteistyössä asiakkaan kanssa. Yritys tarjoaa asiakkaalle tarvittaessa
myös kokonaisratkaisun; mitoituksen, asennuksen, käyttöön opastuksen sekä huolto- ja
varaosapalvelun.
- Meidän vahvuutemme on juuri nopea ja joustava suunnittelu- ja mitoituspalvelu. Mikäli tilanne
vaatii, käymme paikan päällä kartoittamassa tilanteen, sillä pyrimme antamaan tarjouksen
järjestelmästä ja tuotteista jopa parin päivän sisällä suunnitteluineen, tiivistää tekninen myyjä
Jarkko Rikala.

Varastotoimituksiin löytyy laaja valikoima hitsausimuvarsia, puhaltimia ja suodattimia. Tuotteet
valmistetaan pääasiassa Ruotsista, Tanskasta ja Saksassa, missä työskentelyilman
laatuvaatimuksilla on pitkät perinteet. Laitevalmistajat testaavat ja luokittavat laitteensa
standardien mukaan, esimerkkinä ATEX –luokitus. Miten direktiivejä on tulkittava ja toteutettava,
siinä on esimerkiksi tehty yhteistyötä VTT:n kanssa. Ourex pitää huolta ennen kaikkea
työturvallisuudesta. Ekologista näkökohtaa ei pidä myöskään unohtaa. Puhdas ilma on myös
ympäristöystävällistä.

MF liikuteltava suodatinyksikkö liikkuu ketterästi
Ourexin markkinoima MF –suodatinyksikkö on tarkoitettu hitsauskäryille ja savukaasuille. Se antaa
korkean tasoisen suodatuksen sekä suuren ilmamäärän. Suodatin varustetaan PR –sarjan
imuletkustolla, jonka ulottuvuus on kaksi tai kolme metriä. Suodatinyksikkö on helposti
liikuteltavissa neljän pyörän ansiosta.

Imupöytä UF tarjoaa tehokkaan hitsauskaasujen ja pölynpoiston
UF imupöytä on erinomainen muunneltavuutensa ansiosta; siihen saadaan tarvittaessa
lisävarusteina sivuseinät, takaseinän, imupaneelin takaseinään, äänieristyksen, kattopalkin ja
valon. Hiontapöydässä on korkeussäädettävät jalat, jotka mahdollistavat ergonomisen
työskentelyasennon. Mikäli työskentelytiloissa on useampi työpiste, voidaan imupöytä liittää
sarjaan useamman imupöydän kansa ja näin saadaan imupöytiin imu yhdellä erillisellä
puhaltimella. Likainen ilma ja pölyt voidaan myös ajaa suodattimen läpi, jolloin ilma voidaan
palauttaa puhtaana takaisen työskentelytilaan tai lämmön talteenottoon.

Nordiw Welding Expo -messuilla osastolla A112 esittelyssä imupöydät ja liikuteltavat
kohdepoistoratkaisut

Lisätietoa antavat Jarkko Rikala, gsm 050 555 5595 ja Mikko Rajala 050 408 5640




