
 

Uradni zastopnik izdelkov Silvent® za Slovenijo: 

 

 

 

Decibel akustični inženiring d.o.o. ▪ Vodnikova 1a ▪ 5280 Idrija ▪ tel. 05 37 22 739 ▪ faks 05 37 22 799 

▪ e-mail: info@decibel.si ▪ www.decibel.si 

 

                                  

                                          www.silvent.com 

 

 

 

 Tihe pištole, šobe in dušilniki zvoka   za komprimiran zrak 

 
Uporaba komprimiranega zraka v  industriji: avtomobilska, orodjarska, 
kovinsko-predelovalna, livarska, železarska, gumarska in industrija 
plastičnih mas, papirna, prehrambena in druge vrste industrije) 

 za čiščenje (strojev in tehnoloških linij, izdelkov,…) 
 za sušenje (v tehnoloških postopkih) 
 za hlajenje (v tehnoloških postopkih gumarske in drugih industrijah) 
 za transportiranje (materiala, delov ali polizdelkov)  
 sortiranje (materiala, delov ali polizdelkov v proizvodnih procesih)  
 drugo (npr. dušenje hrupa pnevmatskih ventilov in cilindrov ter hrupa drugih  

proizvodnih naprav) 
 
Pogosti problemi: 
Princip z odprto (stisnjeno) cevjo za komprimiran zrak  običajno ni podprt s 
pravilnim dimenzioniranjem in upoštevanjem aerodinamičnih karakteristik.  
Pri predimenzioniranju sistem sicer deluje deluje, vendar povzroča: 

 prekomerno turbulenco in škodljiv hrup 
 veliko porabo energenta (izgube dragega komprimiranega zraka) 
 nevarne delovne razmere (tudi nevarnost embolij)  

 
Silvent zagotavlja REŠITEV: 

 
OPTIMALNA KOMBINACIJA velike sile izpihovanja, nizke hrupnosti  in  
majhne porabe energije. 

 namesto turbulentnega in hrupnega izpiha zagotavlja  konstanten,  
enakomeren in raven ali tki. laminarni zračni tok 

 zmanjšanje hrupa za 50 % 
 zmanjšanje porabe komprimiranega zraka za najmanj 30 % 
 ustreza evropskim varnostnim predpisom –  zagotavlja maksimalno varnost 

za delavce 
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Tihe pištole, šobe in dušilniki zvoka  za komprimiran zrak 

    NAROČILNICA ZA BREZPLAČNI KATALOG ali SVETOVANJE 

Zanimamo se za: 

□ Silvent®  tihe pištole za komprimiran zrak 

□ Silvent®  varne šobe za komprimiran zrak 

□ Silvent®  dušilnike zvoka za pnevmatske  ventile in cilindre 

□ vse  zgoraj navedene  izdelke 

Želimo: 

□ zmanjšati hrup 

□ privarčevati kompromiran zrak 

□ povečati varnost 

□ izboljšati kakovost uporabe  

Prosimo za:  

□  brezplačni katalog Silvent  

□  podrobnejšo predstavitev in telefonsko  svetovanje  

                  Navedite vašo telefonsko številko:…………………………………………… 

□  vzorčno pištolo na brezplačni preiskus (na reverz)  

                   □ tip 007-L (točkasti izpih) 

                   □ tip 5920 (široki izpih)     

Vprašanje ali sporočilo: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Vaši podatki: 

Podjetje:………………………………………………………………………………………………………………………….

Ime in priimek:………………………………………………………………………………………………………………. 

Delovno mesto:………………………………………………………………………………………………………………. 

Kontakt (telefon ali e-mail):……………………………………………………………………………………….…. 

Ulica:………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Poštna številka in kraj:………………………………………………………………………………………………….. 

Naročilnico pošljite na: faks 05 37 22 799 ali e-mail:  info@decibel.si 


