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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.

plYMoVentS SYSteM FÖr 
inFÅngning ViD källAn:
en BrAnSChStAnDArD

Säkerhetskopplingen kan integreras med Plymovents 
pneumatiska och magnetiska avgassystem. Ett system 
från Plymovent gör det möjligt för er att effektivt 
avlägsna farliga avgaser, spara pengar och säkerställa ren 
luft på arbetsplatsen.

Vår filosofi är att leverera kvalitetssystem som är säkra, 
användarvänliga, följer lagstiftningen och som förhöjer 
dina brandmäns och din personals livskvalitet. Därför vi 
har utvecklat en produktlinje med system för infångning 
vid källan som är utformade för att uppfylla din stations 
behov. Plymovent följer ISO 9001:2000.

SäkerhetSkoppling

Plymovent erbjuder en säker lösning vid användning av 
avgasutsug på räddningsstationer. Detta är nästa 
generations säkerhetskoppling, konstruerad för att vara 
funktionell, effektiv och användarvänlig. Avgaserna 
transporteras bort från användarens andningszon med 
ett fritt luftflöde genom avgasslangen.

Funktionell konStruktion

Säkerhetskopplingen är utrustad med ergonomiskt 
handtag för enkelt handhavande. Det runda handtaget 
har ett stort greppomfång, vilket innebär att det är 
smidigt att använda även med handskar samt att det nås 
från alla vinklar. Användaren behöver inte böja sig för 
att ansluta avgassystemet, vilket begränsar risken för 
exponering av avgaser.

Säkerhetskopplingen har utformats med funktionen i 
åtanke. Insidan är gjord av slitstarkt stål för att klara 
avgaser med höga temperaturer, medan utsidan är av 
industriplast. Vid användning av ett pneumatiskt system 
är den integrerade pneumatiska ventilen skyddad och 
placerad för att möjliggöra enkel användning. 
Vid magnetiskt avgassystem ingår inte ventilen i 
säkerhetskopplingen, men den erbjuder naturligtvis 
fördelar som enkelt handhavande och den patentsökta 
säkerhetsfrånkopplingsfunktionen.

Tillverkad av
reptåligt material
som klarar höga 
temperaturer

Ergonomisk vid användning och 
drift, med stora grepp och 
lätthanterliga funktioner

Fritt luftflöde
genom slangen

Passar både magnetiska
och pneumatiska system
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