Kilka słów o nas…
ITALTECNICA sp. z o.o. jest wieloletnim
dostawcą, instalatorem i serwisantem
najwyższej klasy urządzeń.
Na polskim rynku istniejemy od 2000 roku,
jednak właściciel, Pan Enzo Moretti działa
na rynku sprzętu technologicznego od
ponad 40 lat. Doskonale znamy potrzeby
rynku, specjalizujemy się w sektorze
przemysłowym dostosowując urządzenia
pod indywidualne zapotrzebowania
klientów.
Wszystkie urządzenia są projektowane i
wykonywane z najwyższą dbałością o ich
jakość i funkcjonalność.

About us…
ITALTECNICA Sp. z o.o. He is a long-term supplier, installer and
maintainer of top-notch equipment. On the Polish market since
2000, but the owner, Mr. Enzo Moretti operates on the market
of technological equipment for over 40 years. We know the
needs of the market. We specialize in the industrial sector by
adapting the device to the individual needs of customers.
All devices are designed and manufactured with the utmost
attention to quality and functionality.

Nasi klienci \ Our Clients

Naszym klientom zapewniamy:

We offer our clients:

•
•
•

•
•
•

•

•
•

doradztwo techniczne przy doborze sprzętu,
pomoc w projektowaniu serwisu
szczegółową dokumentację dotyczącą
wykonania prac przygotowawczych,
koordynację i nadzór nad pracami
przygotowawczymi (instalacyjno –
budowlanymi) (również “pod klucz” –
design&build)
serwis gwarancyjni oraz pogwarancyjny (24h)
gwarancję usunięcia usterki w terminie 48 – 72h
zależnie od lokalizacji serwisu (zapis w umowie
kupna urządzeń)

Instalowane przez nasz urządzenia spełniają
wymagania PN-EN 16985 „Urządzenia malarskie;
kabiny zespolone; Wymagania bezpieczeństwa”.
Urządzenia spełniają wszystkie aktualne normy w
zakresie Dyrektywy Maszynowej i są certyfikowane
znakiem CE.

•

•
•

technical advice in the selection of equipment
assistance in designing website
detailed documentation on the implementation
of preparatory work
coordination and supervision of the
preparatory work (installation and - building)
(the "turnkey" - design & build)
warranty and post-warranty service (24h)
guarantee rectify the fault within 48 - 72 hours,
depending on the location of the service (saving
in the purchase contract devices)

Installed by our device that meets the PN-EN 16985
standard "Painting services; combined cabin;
Security Requirements ". Technical devices that
relate to a problem within the scope of the
Machinery Directive and are certified with the CE
mark

W cenę urządzeń wliczone są:

The price of the devices includes

• urządzenie o specyfikacji i
wyposażeniu wybranym przez
klienta
• transport urządzenia na miejsce
wskazane na terenie Polski
• montaż oraz uruchomienie
urządzenia
• przeszkolenie załogi w zakresie
obsługi i serwisowania
• komplet filtrów pozwalający na
natychmiastowe rozpoczęcie pracy
w kabinie lakierniczej
• rysunki wykonawcze podłoża oraz
rozmieszczenia instalacji

• device with the specification and
equipment selected by the customer
• transport of the device to the place
indicated in Poland
• assembly and commissioning of the
device
• training the crew in the field of
operation and servicing
• a set of filters that allows you to
immediately start working in the
spray booth
• detailed drawings of the substrate
and installation layout

GWARANCJA: 60 miesięcy

WARRANTY: 60 months

Hangar Lakierniczy w Wojskowych Zakładach
Lotniczych nr 2 w Bydgoszczy
Nasz firma była projektantem, dostawcą i wykonawcą
kompletnego systemu technologii malarni na
terenie Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 2 SA w
Bydgoszczy. Instalacja wyposażona została w centrale
wentylacyjne główne oraz centrale wentylacyjne
pomocnicze połączone z kanałami pionowymi i poziomymi
zasilające dysze wyporowe znajdujące się na suficie. Dysze
wyporowe zasilane przez centrale wentylacyjne kierują
strumień powietrza do
strefy roboczej gdzie prowadzone są procesy lakierowania i
suszenie samolotów.
Jest to jedyna taka hala w Polsce i jedna z nielicznych w
Europie. Spełnia ona wymagania taki
producentów samolotów jak Boeing, Saab, Airbus czy
Lockheed. Malowane w niej będą samoloty:
Boeing 737 900ER, Airbus A320 czy Hercules C-130.

Paint shop at the Military Aircraft Factory
No. 2 in Bydgoszcz
Our company was a designer, supplier and contractor of the
complete system technology, the paint shop at the Military Aircraft
Factory
No. 2 in Bydgoszcz.
The installation is equipped with air handling units Main air
handling units and auxiliary channels, combined with vertical and
horizontal displacement power nozzles located on the ceiling. Jets
powered by displacement ventilation units direct the flow of air
into the work area where it is carried out painting and drying of
the aircraft.
It is the only such hall in Poland and one of few in Europe. It fulfills
the requirements of aircraft manufacturers such as Boeing, Saab
and Lockheed.
Painted in it are planes: Boeing 737 900er and Hercules C-130. The
Hangar is also equipped with high-humidification system with
water treatment station, it provides adequate working conditions
at the highest level.

TARGI / FAIRS
Nasza firma regularnie bierze udział w największych
Targach branżowych w Polsce.
Our company regularly takes part in the largest industry
fairs in Poland

KABINY LAKIERNICZE /
PAINTING BOOTHS
Nasze kabiny lakiernicze są
nowoczesne i dostosowane do
potrzeb klienta.
Nasze urządzenia spełniają
normy BHP, ochrony
środowiska oraz P-Poż.
zapewniają bezpieczeństwo
lakiernikom.
Our spray booths are modern
and tailored to the client's
needs

Our devices meet the
standards of health and safety,
environmental protection and
fire protection. ensure the
safety of refinishers.

STREFY PRZYGOTOWAWCZE /
PREPERATIONS AREAS
Niemniej ważnym czynnikiem niż lakierowanie jest przygotowanie
powierzchni. Strefy przygotowawcze Futura charakteryzują się
bardzo dobrym oświetleniem co na tym etapie prac ma ogromne
znaczenie. Odpowiedni opad powietrza zapewnia świeże
powietrze oraz usunięcie wszelkich pyłów oraz par powstałych w
procesie prac przygotowawczych.
An equally important factor than varnishing is the preparation of
the surface. Futura preparatory zones are characterized by very
good lighting, which is of great importance at this stage of work.
Adequate air precipitation ensures fresh air and removal of all dust
and vapours created in the process of preparatory work.

ADAPTACJE / ADAPTATIONS

KLEENBOX
Przygotowanie lakieru to niezwykle ważny czynnik dobrej
powłoki lakierniczej. Dla zapewnienia odpowiednich
warunków proponujemy pomieszczenia do przygotowania
lakierów z odpowiednim oświetleniem (światło dzienne nie
powoduje zmian odcieni kolorów), oraz wentylacją.

Preparation of varnish is an extremely important factor of a
good varnish coating. To ensure appropriate conditions, we
offer rooms for the preparation of varnishes with appropriate
lighting (daylight does not change color shades), and
ventilation

REKUPERACJA
Krzyżowy Wymiennik Ciepła zbudowany jest z aluminiowych
lamel pomiędzy którymi
naprzemiennie przepływają
strumienie ciepłego i zimnego
powietrza. Kierunek przepływu
strumieni względem siebie
determinuje nazwę krzyżowe
wymienniki ciepła , w którym
obok siebie przepływają dwa
strumienie powietrza. Strumienie
te nie mieszają się ze sobą,
ponieważ są oddzielone
przegrodą wykonaną z materiału
dobrze przewodzącego ciepło.
Ciepło zawarte w powietrzu
usuwanym jest przekazywane
przez przegrodę chłodnym
masom powietrza napływającego
do wnętrza a cały proces
przebiega samoczynnie,
bezdźwięcznie i bez nadzoru

Cross Heat Exchanger - is made of aluminum
fins between which streams of warm and cold
air flow alternately. The direction of flow of
streams relative to each other determines the
name of cross heat exchangers , in which two
streams of air flow side by side. These
streams do not mix with each other, as they
are separated by a partition made of a
material that conducts heat well. The heat
contained in the removed air is transferred
through the partition to the cool masses of air
flowing into the interior and the whole
process takes place automatically, without a
message and without supervision.

Wymienniki oferowane przez ITALTECNICA charakteryzują się:
•

Szczelne połączenie – płyty są ze sobą połączone kształtowo na zawijkę.
Zapewnia to szczególną sztywność wymiennika ciepła i redukuje
nieszczelności.

•

Specjalny kształt płyt – turbulentny kształt płyt został optymalnie
dobrany w wyniku szczegółowych badań w aspekcie wskaźnika odzysku
ciepła, spadku ciśnienia i sztywności.

•

Uszczelnienie profili narożnikowych – narożniki wymiennika ciepła są
wklejone w profile przy użyciu trwale elastycznej masy uszczelniającej.
Exchangers offered by ITALTECNICA are characterized by:
W ten sposób wymiennik jest optymalnie połączony z korpusem.
• Tight connection – the plates are connected to each other in
Przewód obejściowy powietrza zasysanego (by-pass) – w celu
shape on the wrappeer. This ensures particular rigidity of the
utrzymania odpowiedniej temperatury w okresie letnim zalecane jest
heat exchanger and reduces leaks.
ominięcie rekuperatora powietrzem zasysanym w fazie przewietrzania

•

kabiny lakierniczej (szybsze chłodzenie kabiny).

•

Special shape of the plates – the turbulent shape of the plates
has been optimally selected as a result of detailed research in
the aspect of heat recovery index, pressure drop and stiffness.

•

Corner profile sealing – the corners of the heat exchanger are
pasted into the profiles using a permanently flexible sealant.
In this way, the exchanger is optimally connected to the body.

•

By-pass air bypass line – in order to maintain the right
temperature in the summer, it is recommended to bypass the
recuperator with the intake air in the ventilation phase of the
paint booth (faster cooling of the cabin).

REKUPERACJA
RECUPERATIONS

PANELE NANO IR
Pierwszy i jedyny zestaw paneli
endotermicznych z podwójnie patentowaną
ideą działania w dziedzinie alternatywnych
systemów ogrzewania. Zastosowanie paneli
pozwala na pracę z farbami na bazie wody oraz
tradycyjnych, rozpuszczalnikowych. Łatwy w
instalacji system, nie wymagający dodatkowego
miejsca montażowego, instalowany poprzez
bezpośrednie przytwierdzenie do ściany.
Dostępne są panele w różnych rozmiarach,
które umożliwiają stworzenie właściwej
konfiguracji dla każdej kabiny.

Panel endotermiczne NANO IR jest
certyfikowany ATEX II 3GD.

NANO IR PANELS
The first and only set of endothermic panels with a doublepatented idea of operating in the field of alternative heating
systems. The use of panels allows you to work with water-based
and traditional solvent-based paints. Easy to install system,
requiring no additional mounting space, installed by direct
attachment to the wall. Panels are available in different sizes
that allow you to create the right configuration for each cabin.
Endothermic NANO IR panels is ATEX 3GD certified.

PANELE NANO IR - ZALETY
• Nano IR jest innowacyjny, ponieważ wytwarza
ciepło ze środowiska roboczego.
• Ciepło w miejscu pracy, rozprzestrzenia się
poprzez promieniowanie promiennikowe
umieszczonych na ścianach i suficie paneli.
• Zużycie energii jest znacznie niższe w
porównaniu do tradycyjnych systemów
grzewczych.
• Temperatura pracy jest zawsze pod kontrolą.
• Wymiana ciepła z systemu Nano IR występuje
w procesie napromieniania, a więc z bardzo
wysokimi wydajnościami.
• System Nano IR pozwala na znaczne
oszczędności poprzez drastyczne zmniejszenie
kosztów operacyjnych.
• System ten pozwala na zmniejszenie
całkowitego czasu przetworzenia o około 30%!
• System Nano IR jest dostosowany do wszystkich
kabin na rynku i jest łatwy i szybki w montażu.

NANO IR PANELS -BENEFITS
•
•
•
•
•
•
•

Nano IR is innovative because it produces heat from
the working environment.
Heat in the workplace is spread by radiant radiation
of panels placed on the walls and ceiling.
Energy consumption is much lower compared to
traditional heating systems. The operating
temperature is always under control.
Heat transfer from the Nano IR system occurs in the
process of irradiation, i.e. with very high efficiency.
The Nano IR system allows for significant savings by
drastically reducing operating costs.
This system allows you to reduce the total
processing time by about 30%!
The Nano IR system is adapted to all cabins on the
market and is easy and quick to install.

PANELE NANO IR

INSTALACJE WIELKOGABARYTOWE/
LARGE-SIZE INSTALLATIONS
Tam gdzie instalacja kabiny jest niemożliwa proponujemy
instalację stref lakierniczych.

Rozwiązanie takie dają nieograniczoną swobodę
manewrowania oraz wprowadzania/wyprowadzania
elementów przeznaczonych do lakierowania.

Where the installation of the cabin is impossible, we offer the
installation of paint zones. This solution gives unlimited
freedom of maneuvering and entering/removing elements
intended for varnishing.

OCZYSZCZANIE POWIETRZA- RTO
Regeneracyjne dopalacze termiczne RTO
umożliwiają utlenianie rozpuszczalników
w temperaturze ok. 750 - 820°C z wysoką
efektywnością odzysku ciepła dzięki
wykorzystaniu złoża ceramicznego.
Gwarantują wysoką sprawność termiczną
≥96% oraz zachowanie standardów
emisji. Regeneracyjne dopalacze
termiczne RTO są bardzo uniwersalne i
niezwykle skuteczne. Stosowane
powszechnie w różnych gałęziach
przemysłu do usuwania związków
organicznych i odorów z powietrza,
zarówno przy niskich jak i wysokich
stężeniach.

AIR PURIFICATION - RTO
Regenerative RTO thermal afterburners
enable the oxidation of solvents at a
temperature of approx. 750 - 820° C with
high efficiency of heat recovery due to the
use of a ceramic bed. They guarantee high
thermal efficiency of ≥96% and compliance
with emission standards. Regenerative
RTO thermal afterburners are very
versatile and extremely effective.
Commonly used in various industries to
remove organic compounds and odors
from the air, both at low and high
concentrations.

Dopalacze termiczne RTO - zalety:
• Niskie koszty eksploatacji przy zachowaniu wysokiej
skuteczności
• Łatwa konserwacja
• Duża elastyczność zarówno dla przepływu powietrza
zawierającego rozpuszczalniki, jak i stężenia
rozpuszczalników
• Bardzo niskie zużycie paliwa wspomagającego,
ponieważ system wykazuje wysoką efektywność
odzysku
• Sprawdzona konstrukcja zapewnia niskie koszty
eksploatacji i długą żywotność
• Stała wydajność
• Starannie dobrane, trwałe i niezawodne podzespoły
• Dedykowane oprogramowanie.
• Pozwala na wizualizację w czasie rzeczywistym stanu
urządzenia i parametrów pracy oraz ich archiwizację

RTO thermal afterburners - advantages:
• Low operating costs while maintaining high
efficiency
• Easy maintenance High flexibility for both
solvent-containing airflow and solvent
concentration
• Very low consumption of booster fuel, as the
system shows high recovery efficiency
• Proven design ensures low operating costs and
long service life
• Consistent performance
• Carefully selected, durable and reliable
components Dedicated software.
• Allows you to visualize the device status and
operating parameters in real time and archive
them

SYSTEMY CHŁODZENIA
WYPARNEGO
W KABINACH LAKIERNICZYCH

CO TO JEST CHŁODZENIE WYPARNE ?
Chłodzenie wyparne (ewaporacyjne )
polega na adiabatycznej przemianie
parametrów powietrza w kontakcie z
wodą. Powietrze o określonej
temperaturze i wilgotności,
przepływając przez materiał nasączony
wodą, w sposób adiabatyczny zmienia
swoje właściwości. Na skutek
odparowania wody w materiale
filtracyjnym, powietrze oddaje swoje
ciepło do otoczenia, a jego
temperatura obniża się zgodnie ze
stała adiabaty.

WHAT IS EVAPORATIVE COOLING?
Evaporative (evaporative) cooling consists in an adiabatic
transformation of air parameters in contact with water. Air
with a certain temperature and humidity, flowing through
the material soaked in water, adiabatic changes its
properties. As a result of the evaporation of water in the
filter material, the air gives off its heat to the environment,
and its temperature decreases according to the adiabate
constant.

Rys.1.Przemiana parametrów powietrza w
kontakcie
z mokrym panelem celulozowym.
Fig.1.Transformation of air parameters
in contact
with wet cellulose panel.

Wykres 1. Przemiana parametrów powietrza
zgodnieze stałą adiabaty na wykresie
Molliera.
Chart 1. Transformation of air parameters
according to the adiabate constant on the
Mollier diagram.

JAK DZIAŁA KLIMATYZATOR?
•

Na budowę klimatyzatora wodnego
składają się chłodzące panele
celulozowe, po ich lamelach
podczas pracy w trybie
chłodzenia spływa woda, nawilżając
je. Gorące i suche powietrze, które
zasysane jest przez panele
celulozowe klimatyzatora
ewaporacyjnego, spotykając się z
wodą, oddaje swoje ciepło podczas
procesu odparowania. W wyniku
procesu ewaporacji, z klimatyzatora
ewaporacyjnego powietrze nadmuc
hiwane do pomieszczeń jest świeże,
nawilżone i schłodzone. Urządzenia,
w zależności od serii mogą mieć
wyrzut powietrza dolny, górny lub
boczny, w zależności od potrzeb i
możliwości montażu.

DOES THE AIR CONDITIONER
WORK?

•

The construction of a water air
conditioner consists of cooling
cellulose panels, after their lamellas
during operation in cooling mode,
water flows down, moisturizing
them. The hot and dry air that is
sucked in by the cellulose panels of
the evaporative air conditioner,
meeting the water, gives off its heat
during the evaporation process. As a
result of the evaporation process,
from the evaporative air conditioner,
the air inflated into the rooms is
fresh, humidified and cooled. The
devices, depending on the series,
may have a lower, upper or side air
ejection, depending on the needs
and mounting possibilities.
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COOLING CAPABILITIES OF AIR CONDITIONERS

CHŁODZENIE WYPARNE - ZALETY
• Temperatura powietrza nawiewanego
zależy od warunków atmosferycznych (od
temperatury i wilgotności powietrza). Jeśli
temperatura powietrza zewnętrznego
wzrasta, poziom energii zużytej przez
klimatyzator ewaporacyjny pozostaje na
tym samym poziomie, a moc chłodnicza
urządzenia rośnie.
• Schładzane pomieszczenia powinny być
otwarte lub posiadać włączoną wentylację
wyciągową (okna i/lub bramy powinny
być otwarte). Klimatyzator wtłacza do
pomieszczenia w 100% świeże, nie
recyrkulowane, filtrowane powietrze;
usuwa pyły i zanieczyszczenia ze
strumienia powietrza zewnętrznego.
• Pracujący urządzenie powoduje wzrost
wilgotności powietrza wewnątrz
ochładzanego pomieszczenia.
• Czynnikiem chłodniczym jest woda czynnik w 100% ekologiczny.
• Niskie koszty eksploatacji chłodzenia
wyparnego; klimatyzator ewaporacyjny
zużywa tylko ok. 20% energii zużywanej
przez tradycyjny klimatyzator; obsługa i
serwisowanie ograniczone do minimum.

EVAPORATIVE COOLING - ADVANTAGES
•

•

•
•
•

The temperature of the supply air depends
on the weather conditions (temperature
and humidity of the air). If the outside air
temperature rises, the level of energy
consumed by the evaporative air
conditioner remains at the same level, and
the cooling capacity of the device
increases.
Cooled rooms should be open or have
exhaust ventilation enabled (windows
and/or gates should be open). The air
conditioner injects 100% fresh, nonrecirculated, filtered air into the room;
removes dust and contaminants from the
outside air stream.
A working device causes an increase in air
humidity inside the cooled room.
The refrigerant is water - a 100% ecological
refrigerant.
Low operating costs of evaporative cooling;
an evaporative air conditioner consumes
only about 20% of the energy consumed by
a traditional air conditioner; maintenance
and servicing kept to a minimum.

ZASASADA
DZIAŁANIA W
KABINIE
LAKIERNICZEJ

OPERATION
IN THE PAINT
BOOTH

OD KONCEPCJI…

FROM
CONCEPTION…

PO REALIZACJE…

TO REALIZATIONS…

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU /
WE INVITE YOU TO CONTACT US
• ITALTECNICA Sp. Z o.o.
ul. Jagodnica 46, 94-316 Łódź
•
•
•

Tel: 42 611 01 01
E-mail: info@italtecnica.pl
Web:www.italtecnica.pl

•
•
•

NIP: 727 279 24 50
REGON: 101781717
KRS: 0000511037

