
ELECTRO-TECHNOLOGY FOR INDUSTRY

Ponad 50 lat temu Otto Pfannenberg wynalazł i opracował pierwszy wentylator fi ltrujący (Patent Europejski 
No. 0439667); stał się on podstawą zarządzania ciepłem dla szaf sterowniczych. Nawet dziś ten  wentylator ma 
ogólnoświatowe uznanie i jest rozpoznawalny jako „Pierwsza Generacja” wszystkich grup wentylatorów, jakie 
powstały się w kolejnych dziesięcioleciach.

Grupa Pfannenberg rozwinęła się i wyspecjalizowała jako globalnie działająca fi rma w zakresie produktów do
zarządzania ciepłem i technologii sygnalizacyjnej. Oddziały i dystrybutorzy są obecni w ponad 42 państwach
na wszystkich 5 kontynentach.

Pfannenberg oferuje produkty związane ze wszystkimi aspektami przemysłowego zarządzania ciepłem w szafach 
sterowniczych, maszynach i związanymi z bezpieczeństwem budynków: wentylatory fi ltrujące, klimatyzatory, 
chillery, grzałki, termostaty, higrostaty, sygnalizatory dźwiękowe, sygnalizatory błyskowe i statusu, oświetlenie 
przeszkodowe typu lotniczego oraz sygnalizatory dla ruchu drogowego, akcesoria i części zamienne.

Największe fi rmy z różnych branż pokładają swoje zaufanie w produktach i rozwiązaniach
proponowanych przez Pfannenberg: przemysł samochodowy, energetyczny, chemiczny,
informatyczny, budowy maszyn, paliwowy, transportowy.

“W Pfannenbergu rozumiemy naszych klientów.
Zaspokojenie ich potrzeb jest naszym celem nadrzędnym,
podczas prac analizujących, rozwijających i tworzących 
nowe rozwiązania i produkty.” 

Andreas Pfannenberg, CEO and Managing Director

Pfannenberg – Global Windenergy Competence

Obsługujemy rynek globalny lokalnie

Pfannenberg GmbH
Werner-Witt-Straße 1
D-21035 Hamburg
Phone + 49 40 734 12 - 0 
Fax + 49 40 734 12 - 101 
Email: sales.support@pfannenberg.com

www.pfannenberg.com

Przedstawicielstwa
Partnerzy

Możliwe błędy w druku. Ten papier wyprodukowany 
z celulozy bez udziału chloru.

Zarządzanie ciepłem oraz
technologia sygnalizacyjna

w energetyce wiatrowej
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 Wymiennik ciepła woda/powietrze
• nie wymagający serwisowania
• wbudowana funkcja monitoringu 
   temperatury ze stykiem alarmowym

 

Oświetlenie przeszkodowe LED typ lotniczy
• 2.000cd, LED czerwony,
   znakowanie nocne
•    intensywność światła może być

 zmniejszona w zależności od
 zasięgu widoczności

•   obudowa aluminiowa odporna na
 działanie słonej wody

•    wbudowany piorunochron 

Oświetlenie przeszkodowe LED typ lotniczy
•  10cd, LED czerwony, nocne znakowanie
   zgodne z ICAO typ niskiej intensywności
   A i AVV
•   dookólny, 360º kąt wiązki promieniowania

 dla pracy w nocy i po zmierzchu
 (znakowanie nocne przeszkód lotniczych)

•   2 w 1: opcjonalnie całkowicie redundantna
 struktura LED, elektronika i zasilanie w
 jednej obudowie

Kompaktowy grzejnik
wentylatorowy
• wbudowany termostat
• testowany pod względem
   zgodności ze standardami
   kolejowymi (uderzenia i wibracje)
• zastosowane łożyska kulkowe w
   celu zapewnienia długiego okresu
   żywotności

Oświetlenie przeszkodowe LED typ lotniczy
•  170cd, LED W-czerwony,
   znakowanie nocne 
•   zdecentralizowana elektronika,

 rozbudowane funkcje
 bezpieczeństwa

•    odporność na wibracje
•   poziomy 360º kąt wiązki

 promieniowania

Oświetlenie przeszkodowe LED typ lotniczy
•    20.000 cd, LED biały, znakowanie

 dzienne, 2.000 cd, LED czerwony,
 znakowanie nocne

•  znakowanie nocne i dzienne w
   jednej obudowie
•   obudowa aluminiowa odporna na

 działanie słonej wody
•   intensywność światła może być zmniejszona  

 w zależności od zasięgu widoczności
•   zdecentralizowana elektronika, rozbudowane

 funkcje bezpieczeństwa

Rozwiązania proponowane przez Pfannenberg

Oświetlenie przeszkodowe typu lotniczego oraz zarządzanie ciepłem
... nie tylko do zastosowań w przemyśle energetyki wiatrowej

Podstawowe Zalety:

PWS 7152 FLH-T

POL 2000R POL 170W-R

Jednostki sterujące i nadzorujące fi rmy Pfannenberg są interfejsem dla 
wszystkich systemów oświetlenia przeszkodowego typu lotniczego.

W sprawie szczegółów prosimy dzwonić: +49 40 73412-226 Globalne 
zarządzanie produktami, kontakt w Polsce 22 7230606 wew. 110

Pfannnenberg jest certyfi kowanym producentem
urządzeń wg. GL, VdS, CCC, GOST, ATEX oraz członkiem 

FLH-T
Grzałka z 
wbudowanym 
termostatem

POL 10
Wieża światła 
przeszkodowego typu 
lotniczego LED, 
redundantna, 10cd

DS 10
Elektroniczny sygnalizator 
dźwiękowy z dopuszcze-
niami VdS, GL dla alarmów 
przeciwpożarowych, 110dB

ABL
Sygnalizator błyskowy 

dla ostrzeżeń o 
uruchomieniu windy

DTS 3261
Klimatyzator do 

zastosowań 
zewnętrznych

DTT 6301
Klimatyzator dachowy 
dla schładzania szafy 

przetwornicy mocy

FLZ 520
Termostat, 

energooszczędna 
gospodarka ciepłem

dla sterownika oświe-
tlenia przeszkodowe-

go typu lotniczego

PF 66.000
Wentylator 

fi ltrujący IP 55, 
silny strumień 

powietrza w celu 
redukcji kosztów 

utrzymania 
układu sterowania

 skrętu łopat

FLH 250xx
250W grzałka

z systemem 
monitoringu 

odpornym na 
wibracje dla  
ogrzewania 

gondoli

Innowacyjne wyposażenie dla elektrowni wiatrowych
Pfannenberg jest jedną z wiodących fi rm oferującą rozwiązania w technologii gospodarki ciepłem oraz sygnalizacji w 
przemyśle energetyki wiatrowej. Pfannenberg jest dostawcą dla większości fi rm OEM z branży energetyki wiatrowej 
oraz ich poddostawców na całym świecie (USA, Europa, Chiny, Indie). Pfannenberg dostarcza innowacyjne 
rozwiązania, takie jak wentylatory fi ltrujące ze stopniem ochrony IP 55 oraz 300% dłuższym okresem pracy w 
ekstremalnie trudnym (pył) otoczeniu oraz klimatyzatory o unikalnym systemie zabezpieczeń przed skroplinami, 
montowane na dachu szaf sterujących w wieżach gdzie jest ograniczona powierzchnia montażu.

POL 2000R
LED , 2000cd, 
oświetlenie 
przeszkodowe  
typu lotniczego

PA 100
Sygnalizator 
dźwiękowy startu 
pracy urządzenia - 
Prestart

POL 10 / POL 32 POL 20.000W/2000R


