
Witam, 
 
znajdziecie tutaj Państwo zakres tematów jakimi się zajmujemy. Liczymy na współpracę z Państwem w 
tych tematach. 
 
Tematy poniżej: 

• Zawory kontrolne, regulacyjne/różne media, średnice, ciśnienie, materiał, różne 
aplikacje/rynki – jesteśmy agentem sprzedaży firmy szwedzkiej Ramen w 
Polsce  www.ramenvalves.com 

• Przepustnice, zasuwy, zawory kulowe, zawory grzybkowe, zawory zwrotne, zawory 
motylkowe itp. – współpracujemy tutaj z firmą niemiecką Airpower Europe oraz firmą 
amerykańską Bray 

• Standardowe i dedykowane/pod zamówienie osuszacze ziębnicze oraz adsorpcyjne, stacje 
przygotowania sprężonego powietrza/dedykowane. Odpowiedni punkt rosy od +3C do -40C, 
ciśnienie do 50 bar, przepływ powietrza/szeroki zakres   - jesteśmy agentem sprzedaży w 
Polsce firmy szwedzkiej Scan Dryer www.scandryer.se  

• Pompy – różnego typu pompy do różnych aplikacji – jesteśmy tutaj agentem sprzedaży w 
Polsce firmy niemieckiej Zuwa – Zumpe www.zuwa.de/en  

• Systemy hamulcowe: rynek morski, górniczy, dźwigi i wyciągarki, papierniczy i celulozowy itp. 
– jesteśmy agentem sprzedaży w Polsce firmy szwedzkiej Dellner Brakes www.dellner-
brakes.com  

• Urządzenia sprężonego powietrza: jesteśmy agentem sprzedaży w Polsce firmy polskiej PK 
Systemy Azotowe 
- kontenerowe generatory azotu [zakres wydajności: od 1 do 2000 m3/h; Zakres ciśnień: od 5 
do 13 bar; Zakres zawartości tlenu: of 5 ppm do 5%];  
- kontenerowe stacje sprężarek [Zakres wydajności: od 100 do 3500 m3/h, Zakres ciśnień: od 
5 do 13 bar, Zakres mocy: od 2 kw do 5000 kw, Opcje zasilania: 400V oraz/lub 500V];  
- Sprężarki śrubowe olejowe – standardowe [Zakres wydajności: od 25 do 2990 m3/h, Zakres 
ciśnień: 0d 7,5 bar do 15 bar, Zakres mocy: od 3 kw do 315 kw, Opcje zasilania: 400V lub 500V]; 
- Sprężarki śrubowe olejowe i bezolejowe dedykowane [Zakres wydajności: od 820 do 3500 
m3/h, Zakres ciśnień: 0d 7,5 bar do 15 bar, Zakres mocy: od 75 kw do 500 kw, Opcje zasilania: 
400V lub 500V] 
- Chłodziarka freonowa sprężonego powietrza [Zakres wydajności: od 200 do 10000 m3/h, 
Zakres ciśnień: 0d 4 bar do 16 bar, Zakres temp. chłodzenia: od +1C do +40C, Zakres temp. 
otoczenia: od -20C do +50C] 
- Osuszacze chłodnicze [Zakres wydajności: od 200 do 10000 m3/h, Zakres ciśnień: 0d 4 bar do 
16 bar opcjonalnie do 50 bar, Zakres ciśnieniowego punktu rosy: od +1C do +10C, Zakres temp. 
otoczenia: od -20C do +50C] 
- Osuszacze adsorbcyjne [Zakres wydajności: od 200 do 14500 m3/h, Zakres ciśnień: 0d 4 bar 
do 16 bar opcjonalnie do 350 bar, Zakres ciśnieniowego punktu rosy: -20C, -40C, -70C] 
- Adsorbery węglowe ze stali szlachetnej; filtry ze stali szlachetnej; separatory cyklonowe ze 
stali szlachetnej 
- Generatory azotu – urządzenia pozwalają na uzyskiwanie gazu o koncentracji od 95% do 
99,9995%: modele PSA w wersji modułowej i Twin Tower; uzyskiwanie gazu o koncentracji od 
95% do 99,99% - technologia membranowa 
- chillery chłodzenie wody i oleju 

• Sprężarki gazowe/wykonywane pod zamówienie/różne aplikacje/ azotowe, LNG, wodorowe, 
węglowodór, CO2, H20, gaz ziemny, etylen, siarkowodór, amoniak, miksy gazów itp. : jesteśmy 
agentem sprzedaży firmy niemieckiej KOHO w Polsce www.koho-kompressor.de 
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Poza tym co możemy jeszcze zaoferować: 
·      Analiza efektywności pracy sprężarek z doborem i symulacją nowych – bez wspierania marki 
·      Detekcja i naprawa wycieków (teraz szczególnie atrakcyjny czas na takie prace – nie 

kontaktujemy się z ludźmi, tylko z maszynami). Także w wersji umowy 2-letniego abonamentu 
z gwarancją uzyskanych oszczędności. 

·      Opcjonalnie – profesjonalne oprogramowanie do prowadzenia procesu logistycznego detekcji, 
naprawy wycieków, dostawy części pneumatycznych do tego oaz organizacji projektu realizacji 
wraz ze śledzeniem przez Klienta postępu robót. 

·      Szkolenia on line lub przez Internet dla „Bezpiecznych i Odpowiedzialnych Użytkowników SP. 
·      Optymalizacje systemów sterowania układami wielu sprężarek i sprężarkowni (Największy 

przez nas wykonany układ, to 4 sprężarkownie, 16 sprężarek, różne marki sprężarek, łącznie 
prawie 2,5 MW mocy sprężarek śrubowych) 

·      Systemy monitoringu (teraz za chwilęwypuszczamy promocję na zestaw) + oprogramowanie 
do wizualizacji w cenie dla pierwszych 10 klientów 

·      Przepływomierze na powietrze mokre oraz osuszone: cyfrowe, (3w1 – tzn. wartość chwilowa 
przepływu, ciśnienie, temperatura + suma m3 wysyłana po „1 drucie” w Modbus RTU lub TCP 
– czyli Ethernet). Włącznie z opcją pomiaru 2-kierunkowego (ważne w rurociągach 
zabudowywanych w pierścieniu zamkniętym) – jesteśmy jednym z największych 
dystrybutorów tego sprzętu w Europie i na świecie, jeżeli chodzi o SP. 

·      Mierniki punktu rosy, zawartości cząstek stałych i oleju 
·      Rurociągi aluminiowe od wersji ekonomicznej do najwyższej półki, średnice od 20 do 162 mm 

(dw) 
·      Optymalizacje i projekty oraz wykonanie instalacji SP 
·      Pulsatory (https://www.koganeiusa.com/product_category/reduce-airconsumption/ ) oraz 

pistolety (https://www.koganeiusa.com/product_category/pulse-blow-air-unit/ ) z 
wbudowanym pulsatorem do nadmuchów Koganei. 

·      Dysze specjalne NexFlow: https://www.nexflow.com/pl/   
 
Współpracujemy w zakresie w/w produktów z firmą 7bar, której jesteśmy agentem sprzedaży w 
Polsce. 
 
Jeżeli, jesteście Państwo zainteresowani tymi produktami to bardzo proszę o zapytania na adres 
office@brand-services.pl  
 
Pozdrawiam, 
mgr inż. Michał Drągowski 
Właściciel 
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