
Systemy odpylania i filtrowentylacji 

przemysłowej firmy NEDERMAN, 

zastosowanie energetyka 



■ Firmę założył w 1944 roku w 

Helsingborgu (Szwecja) Philip 

Nederman 
 

■ Produkcja w Szwecji, Danii, Niemczech, 
Polsce, Kanadzie, USA, Tajlandii i 
Chinach. Wszystkie fabryki mają 
certyfikaty ISO 9001/14000. Wkrótce 
dołączą Indie i Brazylia. 
 

■ Własne firmy handlowo-serwisowe w 29 
krajach, dystrybutorzy w dalszych 30.  
 

■ Od 2007 notowana na giełdzie  
w Sztokholmie.  
 

■ W 2010 fuzja z Dantherm Filtration 
 

■ Obroty w 2010 około 2 mld SEK 
 

■ Liczba pracowników około 1450 

Nederman – najważniejsze fakty i liczby 
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Historia Nederman Polska  

 

■  1993 r. -  powołanie oficjalnego importera wyrobów firmy Nederman 

na rynek polski   

 

■  1997r.  - powstanie samodzielnego oddziału Nederman w Polsce 

pod nazwą:       Nederman Polska Sp. z o.o. 
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Historia  

■ 1996 – Przedstawicielstwo Nordfab w Polsce 

■ 1998 – zmiana nazwy na DISA 

 

 

■ 1999- zarejestrowanie firmy DISA Sp. z o.o. 

■ 2000 – montaż maszyn, uruchomienie produkcji w Markach 

■ 2005 – Dantherm przejmuje grupę DISA  AIR 
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2010 rok Nederman + Dantherm Filtration 

30 kwietnia 2010 Nederman ogłosił nabycie Dantherm Filtration 

oraz włączenie zakupionego przedsiębiorstwa do Grupy 

Nederman  
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BIURA: 

• KATOWICE 

• POZNAŃ 

• GDYNIA 

• KOŃSKIE 

• WROCŁAW 

Nederman Polska Sp. z o.o 

 

siedziba główna - MARKI 
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Misja firmy Nederman: 
Utrzymywać pozycję światowego lidera 
 w dziedzinie filtrowentylacji przemysłowej. 

Od ponad 60 lat firma Nederman służy pomocą 
w ograniczaniu negatywnego wpływu 
procesów produkcyjnych na środowisko,  
ochronie ludzi przed szkodliwymi pyłami, 
gazami oraz tworzeniu ergonomicznych miejsc pracy. 
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Zastosowanie odpylaczy  filtracyjnych Nederman w energetyce. 
 
• Wydziały nawęglania. 
• Odpylanie spalin kotłowych. 
• Wydziały kotłowe – odpopielanie. 
• Odpylacze na silosowe do zbiorników materiałów sypkich. 
• Oczyszczenie powietrza technologicznego w rozdzielniach elektrycznych. 
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W zgodzie z Dyrektywą ATEX 
 
Urządzenia przeznaczone do pracy w atmosferach 
potencjalnie wybuchowych, wyposażone  
w systemy zabezpieczenia przed skutkami eksplozji. 
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Nawęglane: odpylanie biomasy 
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Nawęglanie: odpylanie transportu węgla. 
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Odpylanie spalin 



13 

Odpylanie spalin z procesu spalania biomasy. 
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Odpylanie rozładunku popiołów 
przy zbiornikach retencyjnych. 
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Odpylacz na silosowe 
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Instalacje centralnego odkurzania 
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Wysokie  podciśnienie 
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Odciągi laboratoryjne 



19 

Śrutownice mobilne z recyklingiem. 
Stosowanie także w przestrzeniach 
zamkniętych. 

Śrutownice bezpyłowe firmy Nederman: 
• Przejezdne o wysokiej wydajności 
• Duża moc i wysoka skuteczność 
filtracji 
• Recyrkulacja śrutu 
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Odciągi miejscowe 
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Ramiona odciągowe 
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Mobilne wentylatory do prac serwisowy w kanałach technologicznych  
lub przestrzeniach zamkniętych. 
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Dziękujemy za uwagę 
 
Więcej informacji na stronie:  www.nederman.pl 
 

oraz na stoisku. 

http://www.nederman.pl/

