
KOMPLEXNÉ SLUŽBY NAŠEJ FIRMY

SERVIS pracovníci nášho servisného oddelenia zabezpečujú rýchly a profesionálny servis, opravy, 
generálne opravy a inštalácie zariadení. Non-stop 24 hodinovú službu 7 dní v týždni

PORADENSTVO pre mnohých našich zákazníkov bezplatne ponúkame aj odborné poradenstvo

AUDIT  monitoring spotreby stlačeného vzduchu  a prevádzky kompresorovej stanice s návrhom optimál-
ného riešenia úspory energií

ZAŠKOLENIE OBSLUHY priamo u zákazníka sa obslužný personál oboznámi s návodom na obsluhu, 
získa dôležité informácie a kontakty

REVÍZIE zabezpečujeme revízie, skúšky, vrátane úradných skúšok  a všetkých potrebných zaškolení,                
kontrol a revízií

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA kompletné projekty, vrátene návrhov riešení, tím špecializovaných 
projektantov s dlhoročnými skúsenosťami

Tel: +421 (0)41 500 15 08

Fax: +421 (0)41 500 15 09

e-mail: info@doem.sk

web: www.doem.sk

GPS N 049°12.887  E 018°44.182

doem, s.r.o. 
Komenského 52/A

010 01 Žilina

Kontakt

... od poradenstva, cez projekty 

až po komplexné dodávky, 

vrátane 24h servisu ...



Už od svojho vzniku v roku 1994 sa špecializujeme na stlačený vzduch a veci                        
s tým súvisiace. Viac ako 20 ročné skúsenosti v tejto oblasti a priama spolupráca 
s významnými svetovými výrobcami kompresorov, rozvodov stlačeného vzduchu, 
špeciálnych meracích a diagnostických zariadení a príslušenstva, nám pomáha 
poskytovať najvyššiu kvalitu v čo najkratšom čase.
V praxi zabezpečujeme komplexné služby, od špecializovaného poradenstva, cez 
dodávky, inštalácie, až po expresný 24 hodinový servis.
Od roku 2001 v praxi využívame príručku kvality podľa ISO 2001.

Portfólio fi rmy

Servis, opravy, údržba
 « kompresorov

 « sušičov stlačeného vzduchu

 « špeciálna fi ltrácia

 « stredné a generálne opravy

 « dodávka náhradných dielov                                                                

 a spotrebného materiálu

 «  24 hod servis

 « naše viac ako 20 ročné skúsenosti z praxe, nám pomáhajú navrhnúť riešenia ako    

 ušetriť fi nančné prostriedky v oblasti tlakového vzduchu  a prevádzky kompresorovej  

 stanice

 « zabezpečenie efektívnejšej výroby stlačeného vzduchu v priemysle voči pôvodnému  

 stavu

 « zmapovanie, analyzovanie a vyhodnotenie jesvujúceho zdroja stlačeného vzduchu,  

 rozvodov a spotrebičov stlačenéného vzduchu a zhodnotenie technického stavu

 « meranie skutočnej spotreby stlačeného vzduchu a tiež aj jeho kvality

 « lokalizácie a vyčíslenie objemových únikov

 « opatrenie na odstránenie objemových strát,  aj výpočet doby návratnosti vložených  

 investícií

 « zmapovanie veľkosti tlakových nádob, počet a výpočet optimálneho objemu 

 « vypracovanie aktuálneho orientačného rozpočtu nákladov 

Audit spotreby stlačeného vzduchu a návrh riešení 
pre úspory elektrickej energie



Rozvody stlačeného vzduchu
 « potrubné systémy pre rozvody stlačeného vzduchu a pre rozvody vákua,              

 z hliníkovej zliatiny, fl exibilný nástroj, ktorý možno       

 integrovať so všetkými existujúcími systémami na svete                                                                         

 « spĺňajú náročné požiadavky a to aj v tých najzložitejších      

 inštaláciách

 « výhodami sú dlhá životnosť, ľahká a rýchla montáž

Využitie tepla z kompresorov

« až  85% energie spotrebovanej skrutkovým kompresorom  môže byť ušetrených            

 a opakovane využitých

« napríklad na vykurovanie priestorov, alebo ohrev úžitkovej vody, ale aj teplej   

 vody na kúrenie

« radi vám ponúkneme významné zníženie vašich nákladov na energiu

Naším programom spoločnosti sú: 

Kompresory piestové malé: určené pre domáce použitie (hobby)
Kompresory piestové dielenské: ideálne pre profesionálne využitie v dielňach       
a v malých prevádzkach (profi )
Kompresory skrutkové: vysokospoľahlivé riešenie prinášajúce úsporu elektrickej 
energie a prevádzkových nákladov, určené tak pre malé prevádzky ako 
aj pre  veľké, vysoko náročné výroby
Úprava stlačeného vzduchu: kondenzačné a absorbčné sušiče, filtre, separá-
tory kondenzátu, odvádzače kondenzátu, redukčné ventile a pod.
Rozvody stlačeného vzduchu: technopolymer  a špeciálna zliatina hliníka 
zaručujúce optimálne podmienky prúdenia stlačeného vzduchu v potrubí, níz-
ku hmotnosť, malé tlakové straty a dlhú životnosť. Odberné miesta na stlačený 
vzduch, sú riešené cez ukončovacie „krabice“ s rýchlospojkami. Tu je možné 
namontovať úpravné jednotky podľa špecifi kácie zákazníka (regulátory tlaku,                                                
fi ltre, primazávače) aj ich  vzájomné kombinácie 
Príslušenstvo: rýchlospojky, hadice, ovládacie pneumatické prvky, pneumatické 
valce, armatúry a veľké množstvo ďalšieho príslušenstva



 « vyskokvalitné rýchlospojky nemeckej značky LÜDECKE

 « typ STANDARD, DN  7,2 s vylepšeným profi lom tŕňa pre jednoduchšiu montáž na hadicu 

 « štandardné prevedenie s vonkajším a vnútorným závitom: G 1/8”, G 1/4”, G 3/8”, G 1/2”

 « prevedenie na hadice s vnútorným priemerom: Ø6mm, Ø9mm, Ø13mm

 « pracovný tlak PN 35bar, maximálný prietok 1100 l/min

 « použitie pre stlačený vzduch v priemysle, tiež na vodu a iné médiá

 Rýchlospojky a vsuvky

Závitové šróbenia a redukcie L, T a Y
 « šróbenia a fi tingy pre stlačený vzduch rôzneho tvaru a prevedenia

 « materiál mosadz alebo poniklovaná mosadz

 « možnosť použitia aj na vodu

Tlakové, špirálové, PU a PA hadice
 « štandardné vzduchové hadice s textilným opletom pre dopravu stlačeného  

 vzduchu 

 « odolné voči vplyvom kondenzátu

 « dostupné v priemeroch: Ø6mm, Ø9mm, Ø13mm 

 « kompletné špirálové hadice SH98 spolu s koncovkami

 « materiál: polyuretán PU

 « prevedenie: 8x5mm, 10x6,5mm, 12x8mm,  o dĺžkach hadíc 4m, 8m, 12m

 « polyuretánové hadičky 98 SH.A

 « určené hlavne pre stlačený vzduch v oblasti automatizovanej techniky  

 kde sú nároky na fl exibilitu a oteruvzdornosť

 « polyamidové hadice RILSAN PA 11 s vysokou tlakovou odolnosťou 

 « vysoká odolnosť aj voči vlhkosti, slanej vode, olejom, chemikáliám                      

 a stárnutiu 

 « pracovná teplota od -40°C až +80°C

 « použitie v priemysle, automatizácii, meracej a regulačnej technike



Ostatné vzduchové príslušenstvo
 « ofukovacie pištole v rôznych prevedeniach a ofukovacie trysky a dýzy 

 « profesionálne plniče pneumatík  s možnosťou dodania certifi kátu 

 « mini a mikro guľové ventile, jednocestné ventily, trojcestné vetnily

 « regulátory prietoku, tlmiče hluku, rozdelovače, odpúšťače kondenzátu

 « tlakové spínače, spätné klapky

 « kontrolné manometre

 « certifi kované poistné ventily 

Rozvodné krabice 
 « puzdro z nárazuvzdorného a odolného polyamidu

 « vstupná prietoková a koncová krabica

 « jednoduchá montáž 

 « moderný spôsob spájania hadičiek používaný v oblasti                           

 automatizovanej výroby

 « veľmi jednoduchá montáž a demontáž spojok

 « dostupné sú rôzne typy fi tingov  

 « pri tomto type spojok záleži len na vonkajšom priemere hadičky

 « závitové prevedenie je spolu s tesniacim okrúžkom

 « štandardné, samouzatvárateľné aj rotačné 

Nástrčné rýchlospojky PUSH -IN

 « štandardný systém pre spájanie plastových hadičiek

 « vhodné pre viac namáhané spojenia a miesta kde dochádza k vibráciám

 « možnosť použitia aj na vákuum

 « dostupné v rôznych prevedeniach

Lisovacie rýchlospojky PUSH-OUT



Regulátor tlaku s primazavačom

 « kompletná jednotka určená na reguláciu, fi ltráciu                                            

 a primazávanie stlačeného vzduchu 

 « stavebnicový systém pre jednoduchú a rýchlu údržbu

 « výborné regulačné a prietokové vlastnosti

Primazávač

 « s nastaviteľným množstvom  pridávaného oleja                         

 do vzduchu.

 « s maximálnym prietokom až 9 000 l/min

Filter

 « jemnosť fi ltrácie 10 mikrónov

 «  zachytávanie kondenzátu oleja a hrubých nečistôt

 « manuálne odpúšťanie zachytených nečistôt

 « s maximálnym prietokom až 9 000 l/min 

Regulátor tlaku s fi ltrom

 « jednotka určená na reguláciu tlaku stlačeného vzduchu  

    spojená s fi ltrom pre zachytávanie nečistôt do veľkosti 10    

 mikrónov

 «  vhodné pre modulárne montáže

 « dobré regulačné prietokové vlastnosti

 « jednotka je určená na reguláciu a fi ltráciu stlačeného vzduchu

 « zabudovaný regulátor tlaku vzduchu s možnosťou zaistenia nastaveného tlaku

 « jemnosť fi ltrácie pevných častíc do 0,01μm

 « jemnosť fi ltrácie vodných emulzií so  zvyškovým obsahom oleja objemu 0,1 mg/m3    

 alebo 0,005mg/m3

 « trieda kvality vzduchu spĺňa normu ISO 8573-1:2004 - Trieda1, 2

 « poloautomatické vypúšťanie nazbieraných zvyškov

 « vizuálny indikátor stavu zanesenia fi ltračnej vložky

 « jednoduchý modulárny systém pre rýchlu údržbu

 « možnosť namontovania hadičky na jednotku a jej odvedenie do zbernej nádoby

 « úplné odstránenie výparov a pachov

Regulátor tlaku
 « piestové prevedenie regulácie tlaku    

 stlačeného vzduchu

 « možnosť zaistenia nastaveného tlaku

 « s maximálnym prietokom až 8 000 l/min

 « vysoká presnosť regulácie 

Jednotka E/32 - A Jednotka E/32 - D

Špeciálne úpravné jednotky pre striekacie a lakovacie 
kabíny


