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K.S. Smede og Montage, med bas i Tåstrup i Danmark levererar 
alla typer av smides- och monteringsarbeten. Blacksmith K.S. är 
specialiserade på stålkonstruktioner, reparationer, räcken, 
spiraltrappor, ledstänger, plattformar m.m.

Utmaningen

K.S. Smede og Montage, ett smidesföretag, skulle expandera sin 
verksamhet och flytta till nya lokaler. Då de skulle expandera tog 
K.S. Smede og Montage detta tillfälle i akt för att köpa ett nytt 
ventilations-/filtreringssystem för ett effektivare utsug av 
svetsrökgaser och slipstoft.

Ett av huvudkraven var att den primära värmekällan i verkstaden 
måste ingå i detta nya ventilations-/filtreringssystem. Det andra 
kravet var flexibilitet. Därför valde K.S. Smede og Montage den 
mesta effektiva lösningen: punktutsug. Sju utsugsarmar anslutna 
till ett kanalsystem spreds ut över verkstaden. K.S. Smede og 
framförde även flera andra mycket rimliga krav: utsugsarmarna 
måste vara enkla att använda och ha ett högt kvalitet/kostnad-
förhållande. K.S. Smede installerade systemet själva efter 
instruktioner från leverantören.

Rådgivning och försäljning har genomförts av vår auktoriserade 
Plymovent-distributör:

Ventilation/filtreringssystem 

med hUVUdVärmekälla
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Produkten

KUA-utsugsarmar, inklusive FlexMax-förlängningskranar•	

MultiDust•	 ®Bank av typen MDB-6 (centralfilter)

CONT-C24 filterrensningsstyrning•	

Frekvensomvandlare•	

installationsår

2009•	

applikationer

Svetsningsaktiviteter (svetsrökgaser)•	

Slipningsaktiviteter (slipstoft)•	

Filtrering i allmänhet•	

Värmeåtervinning (huvudsaklig värmekälla)•	

Effektiv filtrering av slipstoft och svetsrökgaser•	

Differentialtrycksstyrd filterrensning•	

Flexibel positionering av inlopp och utlopp•	

Modulär konstruktion som gör framtida utbyggnad enkel•	

Filterenheten placeras på taket, vilket sparar dyrt •	

golvutrymme

Låga kostnader för ägandet•	

lösningen

Valet var glasklart: ett MultiDust®Bank-filtreringssystem 
kombinerat med utsugsarmar av typen FlexMax. Systemet består 
av: 7 KUA-utsugsarmar som skjuts ut med FlexMax-
förlängningskranar. FlexMax är den perfekta utsugsanordningen 
vid svetsning av höga föremål. Exempelvis föremål (högt upp) 
både nära och långt ifrån monteringspunkten på armen. Denna 
utsugsarm kan med en enkel rörelse positioneras var som helst 
inom en radie av ca. 9 m upp till 8 m höjd.

Den rengjorda inomhusluften leds tillbaka in i verkstaden, och 
fungerar som huvudsaklig värmekälla. Ofta leds värdefull 
utsugsluft bort utomhus. Värmeåtervinning var ett övergripande 
mål för K.S. Smede og Montage.

Utsugssystemet är efterfrågestyrt via tre frekvensomvandlare 
och ett gemensamt PLC-kort, vilket sparar energi.

Dansk Procesventilation var rådgivande och slututformade 
utsugssystemet. Distributören tog fram de nödvändiga 
ritningarna för installationen.

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.

systemfakta

hUVUdfördelar


