WDRO ENIE
INNOWACYJNEJ
TECHNOLOGII
PRODUKCJI
ELEMENTÓW WENTYLACJI I KLIMATYZACJI POPRZEZ ZAKUP
NOWOCZESNYCH MASZYN I URZ DZE
Przedmiotem projektu jest uruchomienie nowoczesnego zakładu
produkcji elementów wentylacji i klimatyzacji oraz innych elementów ze stali
przeznaczonych dla odbiorców z bran y instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz
ogólnobudowlanej.
PROJEKT
W
SWYM
OBRAZIE
INNOWACYJNEGO I JEGO WDRA ANIA

RZECZOWYM

PROCESU

W ramach projektu wdra ania innowacyjnej technologii zostały zakupione
urz dzenia:
1. wycinarka plazmowa typ BPH-Compact 1503CNC wraz z wyposa eniem,
2. prasa kraw dziowa typ A PHS-Compact 2104x60 CNC z wyposa eniem.
Urz dzenia te pozwoliły usprawni dotychczasowy proces produkcyjny
elementów wentylacji i klimatyzacji oraz umo liwiły rozszerzenie
produkowanego asortymentu o elementy ze stali jak: konstrukcje, profile,
gotowe podzespoły do produkcji maszyn i urz dze .
Proces produkcji, dzi ki zastosowaniu nowoczesnego, innowacyjnego systemu
oprogramowania Lantek Expert II Duct firmy Lantek Sheet Metal Solutions, jest
w pełni zautomatyzowany i sterowany numerycznie. Zastosowana technologia
zapewnia komputeryzacj zarówno etapu projektowego, jak i etapu nadzoru
i kontroli oraz wykonania elementów.
Automatyzacja procesu pozwala na:
1. osi gni cie du ej wydajno ci wytwarzania, szczególnie elementów
powtarzalnych,
2. optymalizacj zu ycia materiałowego (mniejsza ilo odpadów),
3. lepsz jako i precyzj wykonania, przez co osi gni ta zostaje wi ksza
szczelno bez konieczno ci dodatkowych wkładów i materiałów,
4. zwi kszenie asortymentu wyrobów o wyroby metalowe nietypowe
i trudne do realizacji w procesach r cznych lub półautomatycznych.
Efektem wprowadzenia procesu automatyzacji jest wi ksza konkurencyjno
firmy na rynku dzi ki:
1. obni eniu kosztów produkcji,
2. zwi kszeniu asortymentu,
3. skróceniu czasu produkcji.

PRACE BADAWCZE PRZY WPROWADZENIU NOWYCH WYROBÓW
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przeprowadzenie prac badawczych maj cych na celu wprowadzenie na rynek
innowacyjnych wyrobów w dziedzinie wentylacji i klimatyzacji oraz innych
wyrobów metalowych i urz dze .
Obecnie prowadzone s prace badawcze nad wprowadzeniem nowego typu
kratki wywiewnej z dodatkowym łapaczem zanieczyszcze stałych w postaci
strz pów płótna, włosów itp. Obecnie stosowane kratki wyci gowe
nie posiadaj zabezpieczenia przed porywaniem do kanałów lekkich frakcji,
powoduj c niebezpieczne zjawisko zanieczyszczania kanałów wentylacyjnych,
co zmniejsza przepływ powietrza, zwi ksza opory przepływu (wi ksze zu ycie
energii elektrycznej) oraz narzuca konieczno cz stszego czyszczenia kanałów
wentylacyjnych. Dodatkowo tego typu cz stki stałe powoduj zanieczyszczenia
elementów regulacyjnych zabudowanych w kanałach wentylacyjnych oraz
wymienników odzysku ciepła, których czyszczenie jest bardzo kosztowne
i cz sto wi e si z ich demonta em. Maj c to na wzgl dzie w ramach
opisanego programu prowadzone s
prace nad kratk
wyci gow
zabezpieczaj c instalacj wywiewn przed zanieczyszczeniami. Analiza rynku
pokazała,
e kratka tego typu znajdzie zastosowanie w przemy le
farmaceutycznym, tekstylnym oraz szpitalnictwie (sale operacyjne).
Dodatkowo w ramach programu firma Termo-Klima MK planuje rozpocz
prace badawcze nad:
1. teleskopowymi elementami wentylacji,
2. tłumi cymi podstawami dachowymi,
3. prostymi peleciarkami do wytwarzania peletu z masy ro linnej.

