
SKRÄDDARSYDDA VENTILATIONS- 
OCH FILTERLÖSNINGAR

Har ni kontroll 
på svetsröken?
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FUNDERAR NI NÅGONSIN PÅ 

VAD REN LUFT BETYDER?

VARFÖR PLYMOVENT
  En äkta förståelse för vad kunden behöver 
  Systemlösningar

  Expertkunskaper från decennier av erfarenhet

  Högklassiga produkter

  Tillgängligt över hela världen

Det gör vi. I mer än 30 år har vi ägnat oss åt att skapa ren luft på er 
arbets plats. Vi säljer produkter med hög kvalitet som skyddar både  
svetsare och andra som arbetar i närheten från att inandas de hälsovådliga 
svets gaserna. Vi erbjuder ett brett sortiment av utsugnings- och filter-
system och all den tekniska service ni kan behöva. 
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VARFÖR SUGA UT RÖKEN?
Svetsrök, slipdamm, oljedimma: metallindustrin producerar en lång rad olika föroreningar. Svetsare och 

personal som befinner sig i närheten utsätts för de här luftföroreningarna. Det är mycket viktigt att 

upprätthålla en säker och hälsosam arbetsmiljö genom att minimera hälsoriskerna. Skyddsåtgärder är en 

av grundpelarna i detta arbete. De är så viktiga att stränga internationella standarder har tagits fram för 

att reglera dem. Svetsrök – små partiklar och rester av smält metall – måste tas om hand på ett effektivt 

sätt med hjälp av väl fungerande utsugning och filtrering. Det gör att arbetarna mår bättre och därmed 

presterar bättre. Resultatet är högre effektivitet och lägre sjukfrånvaro.

Rök/damm Möjliga akuta effekter Möjliga kroniska effekter

Svetsrök (allmänt) Heshet, halsont, ögonirritation, metallfeber Bronkit, reproduktionsstörningar
Krom (i svetsröken från svetsning i 
rostfritt stål)

Cancerframkallande

Nickel (i svetsröken från svetsning i 
rostfritt stål)

Metallfeber Cancerframkallande

Aluminium Irriterade andningsorgan, metallfeber

Mangan Lunginflammation Skador på centrala nervsystemet
Zink Metallfeber
Koppar Metallfeber
Magnesium Irriterade andningsorgan, metallfeber
Bly Blod- och njurförändringar Reproduktionsstörningar
Gaser Möjliga akuta effekter Möjliga kroniska effekter

Kväveoxid Irriterade luftrör och ögon, lungödem Bronkit
Kolmonoxid Andningsbesvär, medvetslöshet Reproduktionsstörningar
Ozon Irriterade luftrör och ögon, lungödem

Hälsorisker i samband med inandning av svetsrök och gaser Källa: Keep welding fume out of your body (2002)



4

HUR VI GÖR DET

Med hjälp av den erfarenhet vi har fått under flera decenniers arbete med luftbehandling, har 

Plymovent utvecklat ett helt tillförlitligt arbetssätt som vi kallar behovsanpassade lösningar. Det här 

arbetssättet garanterar ren luft i er arbetsmiljö med hjälp av ett kostnadseffektivt och lättanvänt 

system. Processen består av sju faser, från analys och konstruktion till leverans, installation, drift

sättning och service – allt i en prisvärd paketlösning.

VI UNDERSÖKER

Varje kund har sina speciella krav. För att kunna 

tillgodose dem är det viktigt att göra en grundlig 

undersökning och söka svar på en lång rad frågor 

om svetsprocessen, antalet svetsare och hur de rör 

sig inom sina arbetsplatser, hur anläggningen ser ut, 

filtreringsbehoven, gällande lagstiftning på platsen 

och behovet av systemstyrning. Planeras en framtida 

expansion? Efter den första fasen har vi svar på vad 

vi behöver göra.

VI PLANERAR

Informationen från undersökningsfasen använder vi 

för att skapa en vägbeskrivning som ska leda oss till 

en arbetsmiljö med bästa möjliga luftkvalitet. Vi väljer 

ut produkter ur vårt breda produktsortiment och 

skräddarsyr en varaktig, optimal lösning som är enkel 

att hantera och ger en hälsosam arbetsmiljö.

BEHOVSANPASSADE LÖSNINGAR FRÅN PLYMOVENT

UNDERSÖKNING PLANERING KONSTRUKTION INSTALLATION DRIFTSÄTTNING UTBILDNING SERVICE
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VI KONSTRUERAR
Under konstruktionsfasen finjusterar vi de produkter 

vi valde ut under planeringsfasen genom att be-

räkna tryckfall, filterstorlekar, fläktstorlekar etc. Våra 

flexibla och modulanpassade produkter gör att vi kan 

optimera ert system med avseende på modularitet, 

säkerhet, ekonomi och drift. Det hela resulterar i 

en systemdesign som är anpassad för era nuvarande 

behov och för framtida tillväxt.

VI INSTALLERAR

När konstruktionsfasen är klar kan vi installera ert 

skräddarsydda system. Plymovent har installerat 

över 30 000 system för säker, hälsosam arbetsmiljö 

runt om i världen. Vi har en gedigen erfarenhet av 

att installera nyckelfärdiga lösningar som går och går 

utan problem, så att ni kan fokusera på er kärnverk-

samhet. 

VI DRIFTSÄTTER
När installationsfasen är klar kalibrerar vi systemet 

så att alla parametrar blir rätt inställda. Vår ständiga 

strävan efter perfektion skapar ett luftreningssystem 

som är en god investering både idag och på många 

års sikt.

 

VI UTBILDAR

Som kunskapspartner delar vi gärna med oss av vårt 

professionella, tekniska kunnande. Vi erbjuder utbild-

ning på plats så att ni lär er att utnyttja systemet på 

bästa sätt.

VI SERVAR OCH UNDERHÅLLER
I dag är driftsäkerheten för produktionslinjer avgö-

rande för att garantera hög produktivitet. Därför 

erbjuder vi fortlöpande serviceavtal. Våra underhålls-

ingenjörer ser till att ert utsugssystem är i perfekt 

skick och fungerar optimalt. 
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LÖSNINGAR

FLExHOOD
En moduluppbyggd utsug-

ningshuv som är särskilt 

lämplig för robotsvets-

ningsapplikationer och kan 

skräddar sys efter era behov.

MINSKA RÖKEN
Det första steget mot renare luft på arbetsplatsen är att se till att man 

använder den bästa tillgängliga svetstekniken för den aktuella applikationen. 

Om det kan göra skillnad bör ni överväga att använda en annan svets

metod. Förutom svetsmetoden är det viktigt att materialen är rena, dvs. fria 

från olja, beläggningar, rost etc. Många av våra kunder har redan tagit detta 

första steg av kvalitetsskäl. Vi rekommenderar att ni tar kontakt med er 

leverantör av svetsutrustning för att utnyttja deras erfarenheter av svetsning. 

Tyvärr är detta första steg ofta inte tillräckligt för att säkerställa en säker 

arbetsmiljö – fler åtgärder krävs.

UTSUGNING VID KÄLLAN
Som andra steg bör man försöka evakuera svetsröken vid källan. Det är 

bara genom utsugning vid källan som svetsaren skyddas och det är också 

enda sättet att slippa rök i hela lokalen. Systemen för utsugning vid källan 

är som regel inbyggda i arbetsplatsen, t.ex. i form av ett utsugsbord som 

är en kombinerad arbetsbänk och rökutsug. Det finns även utsugsarmar 

som enkelt kan placeras nära källan och svetspistoler med inbyggd rök

evakuering. Plymovent har ett komplett utbud av styrenheter och tillbehör 

för att anpassa systemet efter era behov. Våra konstruktionsparametrar är 

användarvänlighet, flexibilitet, energiförbrukning och bullernivå.

ISOLERING/SEPARATION
När utsugning vid källan inte är möjlig är den näst bästa metoden att 

isolera källan från resten av lokalen. Om möjligt även från svetsaren genom 

mekaniserad svetsning eller svetsrobotar. Utsugningshuvar med svetsgardi

ner som innesluter svetsprocessen är lämplig i dessa fall. De som arbetar i 

närheten av utsugningshuven är skyddade medan de som arbetar innanför 

huven måste använda särskild personlig skyddsutrustning.

VENTILATION & PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING
I vissa fall kan utsugning vid källan och utsugningshuvar inte ge en fullsändig 

lösning. Då är allmän luftrening och ventilation i kombination med personlig 

skyddsutrustning den bästa metoden. Det innebär att den rök som sprids i 

lokalen sugs in och filtreras.

OLIKA METODER (i effektivitetsordning)
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VILKEN ÄR DEN BÄSTA LÖSNINGEN FÖR ER? 

Beroende på era behov kan vi erbjuda utsugssystem, utsugsbord, utsug

ningshuvar eller allmänna ventilationssystem.

UTSUGSARMAR
Våra utsugsarmar finns med olika 

räckvidder. De kan monteras på 

bommar om ni behöver större 

räckvidd eller på en skena för 

närmast obegränsad räckvidd.

STYRSYSTEM
Vår styrutrustning kan använ-

das för automatisk styrning 

av hela utsugningssystemet, 

behovsstyrd reglering av luft-

flöden och mycket annat.

FLÄKTAR
Vi har ett brett sorti-

ment av fläktar för de 

flesta krav inom många 

olika användnings-

områden.

DRAFTMAx
Ett robust utsugsbord som 

säkerställer effektiv rökeva-

kuering och filtrering.

MDB-FILTER
MultiDustBank-filtret är ett 

moduluppbyggt filtersystem 

som kan skräddarsys efter 

era behov idag och byggas ut 

i takt med att verksamheten 

växer. 

ANDRA FILTER
Vi har ett brett sortiment 

av stationära och mobila 

filterenheter. Kontakta oss 

om du vill veta mer eller 

besök vår hemsida.
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UTSUGNING VID KÄLLAN

VARFÖR UTSUG-
NING VID KÄLLAN? 

 HÄLSOSKÄL
En investering i utsugning vid källan där 
arbetsmiljön är farlig, leder till mindre 
sjukfrånvaro och mindre omsättning av 
arbetskraften.

 MILJÖSKÄL
Med ett system för utsugning vid källan,  
kan ni förhindra att föroreningarna 
sprider sig överallt i era lokaler och når 
inte bara den som utför arbetet utan 
även andra personer i byggnaden. Ett 
automatiskt styrt utsugningssystem sän-
ker dessutom er energiförbrukning. Det 
gör att ni sparar pengar samtidigt som ni 
bidrar till en bättre miljö globalt.

UTSUGNING VID KÄLLAN 
Plymovent erbjuder flera olika fasta och mobila lösningar för utsugning 
av svetsrök och slipdamm vid källan. Längden och diametern för en 
utsugsarm kan behöva specialanpassas efter den aktuella processen och 
applikationen. Det är skälet till varför utsugsarmarna från Plymovent finns 
med olika arbetsradier, från 1,0 upp till 8,8 meter. I Plymovents filterut
bud finns allt från små, enkla filter upp till stora, självrensande modulfilter 
som kan byggas ut i takt med att verksamheten växer. Ett toppmodernt 
Plymovent system övervakar automatiskt driften så att luftflödet anpas
sas efter hur många arbetsplatser som används för tillfället. Styrsystemet 
anpassar också automatiskt effekten efter tryckfallet över de mekaniska 
filtren så att vart och ett av utsugningsställena har konstant luftflöde. 
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SVETSHUVAR 

VARFÖR 

SVETSHUVAR? 
 HÄLSOSKÄL

En investering i ett FlexHood-system 
där arbetsmiljön är farlig, gör att ni kan 
avskilja svetsrökens källa från övriga 
arbetare. 

 MILJÖSKÄL
Med ett FlexHood-system hindrar ni 
effektivt föroreningarna från att sprida 
sig i hela byggnaden.

SVETSHUVAR SUGER UPP RÖKEN
Plymovent erbjuder skräddarsydda utsugningshuvar för era behov.  
FlexHood kan monteras på ben eller hängas från taket och vilket 
alternativ ni än väljer, är det enkelt att placera huven över den aktuella 
arbetsytan. Ni kan komplettera er FlexHood med olika typer av tillval 
som lampfixturer och svetsgardiner. 
Traditionella utsugningshuvar har ofta centrerad utsugning. FlexHood 
bygger på en innovativ ramkonstruktion med sidoutsugning som drar ut 
röken via kanterna på huven. Den här mycket effektiva utsugningsprinci
pen förhindrar röken från att läcka ut genom sidorna på huven. 
FlexHood är konstruerad för att skydda svetsare, personal på andra 
ställen, din arbetsutrustning och anläggningen. Styrplåtar i huven reglerar 
luftflödet och minskar risken för att gnistor ska nå fram till filtret.  
FlexHood levereras i lätthanterliga moduler och kan enkelt monteras 
på plats.
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VARFÖR
PUSH/PULL:

 HÄLSOSKÄL
Plymovents push-pull-system minskar 
rökmängden i era lokaler till godkända 
gränser enligt OES (Occupational 
Exposure Limit)

 MILJÖSKÄL
Med ett push-pull-system hindrar ni 
effektivt föroreningarna från att sprida 
sig i hela byggnaden.

När kan man använda push/pull-system 
för att skapa en renare arbetsmiljö?
•  när utsugning vid källan är mycket svår 

att genomföra
• när arbetsstyckena är stora
• när svetsning sker på olika ställen

ALLMÄN VENTILATION 

ALLMÄN LUFTRENING & VENTILATION
Om arbetsstyckena är för stora för att nås av utsugsarmar eller om 
svetsaren hela tiden flyttar runt mellan olika platser kan det vara 
omöjligt att ordna utsugning vid källan. Plymovent har nu lösningen på 
detta problem – ett pushpullsystem som, med välkänd teknik, suger in 
svetsrök från lokalen, filtrerar den och återför ren luft till arbets platsen 
(där så är tillåtet, kontrollera med lokala myndigheter). Det gör att 
värdefull, uppvärmd luft stannar kvar inomhus, samtidigt som förore
ningshalten i luften hålls nere på en godkänd nivå. 

Ett Plymovent pushpullsystem består av fyra komponenter :  
pullkanalen som suger in, filterenheten, centralfläkten och push
kanalen som matar ut luften.
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KOMPLETTA SYSTEM 

VARFÖR STYR-
UTRUSTNING? 

 EKONOMISKA SKÄL
Med ett helautomatiserat styrsystem 
kan ni sänka er elförbrukning och er 
totala energianvändning vilket gör att 
investeringen betalar sig på kortare tid.

HELHETSLÖSNINGEN
Vi har produkter för varje steg i den systematiska elimineringen av 
svetsrök. De systemlösningar vi tillhandahåller är dimensionerade och 
sammansatta med utgångspunkt från ett brett sortiment av fläktar, 
styrutrustning och filter. 

•	 Fläktar finns som standard från 0,37 kW upp till 22 kW – och fler 
på begäran.

•	 För styrningen finns allt från enkla manöverreglage till helautoma
tiska, toppmoderna styrsystem.

•	 Vårt filterutbud sträcker sig från små stationära enheter till stora, 
självrensande filtermoduler.

Vår långa erfarenhet, våra högklassiga produkter och vårt helhjärtade 
engagemang i våra kunders behov, gör att vi kan erbjuda exakt
de lösningar som ni efterfrågar. 

Att investera i ett Plymoventsystem är att investera i miljön och i fram
tida konkurrensfördelar.



 

www.plymovent.com

Din auktoriserade Plymoventåterförsäljare:

Plymovent bryr sig om luften ni andas. Vi erbjuder 
produkter, system och tjänster som säkerställer ren 
luft i er arbetsmiljö, var du än befinner dig i världen.

Vi respekterar miljön och vi levererar produkter av 
hög kvalitet. Vår långa erfarenhet och vårt 
helhjärtade engagemang för våra kunders behov 
gör att vi kan erbjuda exakt de lösningar som ni 
efterfrågar.

dotterbolag

representant

återförsäljare

International Distributor Sales
Plymovent Group BV
P.O. Box 9350
1800 GJ  Alkmaar
The Netherlands 

T +31 (0)72 5640 604
F +31 (0)72 5644 469
E export@plymovent.com


