
Skyddar ni era 
brandmän?

ELIMINERA DIESELAVGASERNA FRÅN 
DIN BRANDSTATION
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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 brandstationer. Vi erbjuder produk-

ter av hög kvalitet som skyddar brandmännen från hälsofarliga dieselavgaser. Vårt breda  sortiment av 

utsugssystem för fordonsavgaser samt framtagning av kundspecifika systemlösningar har förbättrat ar-

betsmiljön världen över. Kontakta oss för att få reda på vad äkta kundengagemang verkligen betyder.
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Utsläpp av avgaser från fordon på en brandstation utgör det främsta cancerhotet för en 

brandman och medför ett betydande juridiskt ansvar för brandkåren.

Eliminera denna risk från brandstationen med Plymovents system för infångning och eva-

kuering av avgaser. I befintliga stationer eller nya stationer är våra system för infångning vid 

källan, med helautomatisk start och frånkoppling, den rekommenderade metoden för att 

begränsa avgasutsläppen på din station.

Brandmännen förtjänar det allra bästa.

ELIMINERA FARORNA MED DIESELAVGASER

Kemikalie Hälsopåverkan  *

Bensen Grupp 1A, cancerframkallande för människor
Polycykliska aromatiska kolväten Grupp 2A, antas vara cancerframkallande för människor
Bensen ”alfa” pyren Grupp 2A, antas vara cancerframkallande för människor
Formaldehyd Grupp 2A, antas vara cancerframkallande för människor
Bensofuran Grupp 2B, eventuellt cancerframkallande för människor
Kolmonoxid Livshotande för människor
Kväveoxider Livshotande för människor

*Källa: www.OSHA.gov

FAROR MED DIESELAVGASER
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INFÅNGNING VID käLLAN

PLYMOVENTS SYSTEM FÖR INFÅNGNING VID käLLAN:

EN BRANSchSTANDARD

Infångning vid källan av luftburna partiklar, innan de sprids i den lokala miljön, är den mest ef-

fektiva metoden för att skapa en säker och hälsosam arbetsmiljö. Det gör att mängden luft som 

måste evakueras minimeras, vilket minskar den totala investeringen i ventilationsutrustning och 

även den totala energiförbrukningen.

En viktig komponent i vårt system är den tätslutande designen av munstycket, i såväl en pneu-

matisk som en magnetisk version: Grabber®. Med Grabber®  kan Plymovent-systemet uppnå i 

princip 100% infångning av avgaserna vid källan.

Grabber® ansluts till avgasröret, fångar in och evakuerar praktiskt taget alla avgaser. På så sätt 

kan risken för att farliga avgaser sprids på stationen elimineras. Samtidigt är den enkel att an-

vända.

 Den magnetiska versionen fäster du bara på avgasröret och sedan är det klart. Vi kallar detta 

Plymovents ”click and seal”-princip.

 Den pneumatiska versionen fäster du bara på avgasröret, trycker på påfyllningsventilen och får 

snabbt en tillslutning  runt avgasrör av alla storlekar.
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äNDAMÅLSENLIG DESIGN

Samtliga system är utformade för att eliminera farliga avgaser och skapa en sundare arbets-

miljö. Genom många års erfarenhet av luftbehandling har Plymovent utvecklat ett tillförlitligt 

tillvägagångssätt som vi kallar ”behovsanpassade lösningar”. 

Detta innebär att vi erbjuder en optimal lösning för ren luft i din arbetsmiljö med hänsyn tagen 

till mervärde för dig som kund och effektiv drift.

Plymovents filosofi är att leverera kvalitetssystem som är säkra, användarvänliga, följer lagstift-

ningen och som förhöjer dina brandmäns och din personals livskvalitet. Vi har därför utvecklat 

en produktlinje med system för infångning vid källan som är utformade för att uppfylla din 

stations behov:

 System för inbackning – för användning på enskilda uppställningsplatser.

 System för genomkörning – för uppställningsplatser med genomkörning för upp till fyra   

   fordon.

 System för uppåtriktade avgasrör – för fordon med uppåtriktade avgasrör.
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LÖSNINGAR

FLäkTAR
Vi erbjuder ett brett 
sortiment av fläktar för de 
vanligaste behoven inom 
olika användningsområden.

BALANSBLOck
Justerbar  ▪
Kraftfull med låg vikt ▪
Säkerhetskedja  ▪
Inkapslad ▪

SLANGPAkET
Flera olika längder ▪
Hög temperaturtålighet ▪

BANOR
Vi erbjuder olika aluminiumba-
nor utrustade med funktioner 
som motsvarar kraven inom 
olika användningsområden.

UPPhäNGNINGS-
BäLTE

Placeringen kan lätt justeras ▪
Fullständigt stöd för hela  ▪
böjningen (för slangen)
Förlänger slangens livslängd ▪

STR-/SBT-VAGN
Invändiga hjul ▪
Justerbara stötdämpare ▪
Frånkoppling i två riktningar ▪  

VSR-INFÅNGARE
Inkörningsguide ▪
Tätslutande spjäll ▪
Sidorörelse på 30 cm i vardera  ▪
riktningen.

SYSTEM FÖR UPPÅTRIkTADE AVGASRÖR
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VILkEN äR DEN BäSTA LÖSNINGEN FÖR DIG? 
Beroende på behovet kan vi erbjuda ett utsugssystem för avgaser som är skräddarsytt utifrån 

dina behov.

STYRUTRUSTNING
Vi erbjuder helautoma-
tiska styrsystem som styr 
ditt avgassystem på det mest 
effektiva sättet.

SäkERhETSkOPPLING
Skyddar systemet mot skador ▪
360 graders rotation ▪
Mjukt hölje ▪
Slangen fastnar inte ▪
Lätt att använda och hantera ▪

GRABBER®

 I praktiken slutet till 100 % ▪
 Hög temperaturtålighet ▪
 Pneumatisk och magnetisk  ▪
version. 

 Storlekar för alla använd- ▪
ningsområden

SYSTEM FÖR INBAckNINGSYSTEM FÖR GENOMkÖRNINGSYSTEM FÖR UPPÅTRIkTADE AVGASRÖR
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SYSTEM FÖR INBAckNING

FRäMSTA FÖRDELAR

SBT-SYSTEMET: 
Modeller för upp till 12 m djupa brandstationer  ■
för inbackning av fordon

Automatisk frånkoppling vid utkörningsport ■

Grabbern ■ ® möjliggör anslutning med ergono-
misk kroppshållning

Aluminiumprofil: lätt och stark ■

Ändstopp med gummistötdämpare som absor- ■
berar löpvagnarnas rörelseenergi

Avkopplingspunkt som kan justeras efter ut- ■
ryckningsfordonets hastighet

Förmonterad gul/svart utsugsslang ■

Så gott som 100 % infångning vid källan genom  ■
ett unikt automatiskt Grabber®-munstycke. 
Finns i olika storlekar för att passa alla storlekar 
på avgasrör på utryckningsfordon

Automatisk start-stopp av fläkt genom en avgas- ■
sensor

Säkerhetskoppling. Säkerhetssystem, kan lätt  ■
återanslutas

Lämpligt för befintliga brandstationer och ny- ■
byggda stationer

SBT-systemet (Sliding Balancer Track System) har angett standarden för 
fordonsutsläppskontroll för brand- och utryckningsfordon runt om i 
världen.

SBT-systemet är det rekommenderade systemet för uppställningsplatser 
som man backar in i. Det är utformat för att anslutas till avgasrör på alla 
typer av motorfordon samtidigt som det fångar in i princip 100 % av av-
gasutsläppen. SBT-systemet används för enskilda uppställningsplatser där 
man backar in fordonet och där avgasröret befinner sig på ett avstånd 
från dörren på högst 12 meter. Det är ett helautomatiskt system, som 
inkluderar fläktaktivering och avkoppling från det ivägkörande fordonet. 
SBT-systemet ansluts när ett fordon kör in på stationen. Söker du ett av-
gasutsug som ansluts vid dörren innan du backar in och som automatiskt 
kopplas från när du kör ut, passar SBT för ditt användningsområde.
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SYSTEM FÖR GENOMkÖRNING 

STR-systemet är det rekommenderade systemet för uppställningsplatser 
med genomkörning.

STR-system från Plymovent är utformat för att anslutas till avgasrör på 
alla motorfordon och fångar in i princip 100 % av avgasutsläppen. Detta 
system är perfekt för uppställningsplatser med genomkörning med upp 
till fyra fordon parkerade efter varandra. Allt i systemet är automatiskt, 
från fläktaktivering till automatisk avkoppling från det ivägkörande fordo-
net. Systemet ansluts när fordonet kör in på stationen. STR-systemet har 
gedigna aluminiumprofiler i ett stycke som ger styrka och hållbarhet.

FRäMSTA FÖRDELAR 

STR-SYSTEMET: 
Modeller som klarar upp till 30 meter ■

Olika storlekar på avgasslangen för alla fordons- ■
typer

Automatisk frånkoppling vid utkörningsport ■

Eliminering av skadliga utsläpp hela vägen ■

Hastighetsabsorberande stötdämpare ■

Frånkoppling vid främre och bakre dörr ■

Utbyggbar design ■

Tillåter upp till fyra fordon efter varandra ■

Frånkopplingspunkt som kan justeras efter ut- ■
ryckningsfordonets hastighet

Infångningen vid källan är i praktiken 100 %  ■
genom ett unikt automatiskt Grabber-munstycke. 
Finns i olika storlekar för att passa alla storlekar 
på avgasrör på utryckningsfordon®

Automatisk start-stopp av fläkt genom en avgas- ■
sensor

Säkerhetskoppling. Säkerhetssystem, kan lätt   ■
återanslutas

Lämpligt för befintliga brandstationer och ny- ■
byggda stationer
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SYSTEM FÖR UPPÅTRIkTADE AVGASRÖR

VSR-systemet (Vertical Stack Rail System) är lösningen för fordon 
med uppåtriktat avgasrör och som måste kunna köras genom  
stationen.

VSR-system från Plymovent är utformat för fordon med uppåtriktade 
avgasrör. Den ”V”-formade infångaren styr fordonets avgasrör in i 
banprofilen utan att någon manuell hantering krävs. Profilen är ett 
rörligt system som tillåter att hela systemet rör sig i sidled och ansluts 
automatiskt till fordonets avgasrör. Systemet är helt automatiserat 
från det att fläkten startar till frånkoppling.  VSR-systemet har en  
gedigen aluminiumprofil i ett stycke som ger styrka och hållbarhet.

FRäMSTA FÖRDELAR 

VSR-SYSTEMET: 
Justerbar infångning ■

Passar alla typer av avgasrör ■

Aluminiumprofil i ett stycke ■

Ett helautomatiskt system ■

Systemet kan byggas ut till nästan vilken längd  ■
som helst

Utsugningskona konstruerad för både tomma  ■
och lastade fordon

30 cm rörelse i sidled åt båda hållen ■

Flexibel röranslutning ■

Tätande gummilister ■

Automatisk återgång efter sidorörelse ■

Säkerhetsvajer. Säkerhetssystem ■

Lämpligt för befintliga brandstationer och  ■
nybyggda stationer
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VARFÖR STYRUT-
RUSTNING? 

 EkONOMISkA SkäL
Ett helautomatiskt styrsystem gör att 
du kan minska elförbrukningen och 
den totala energiförbrukningen avse-
värt. Detta ger en gedigen och lönsam 
investering för din station.

 MILJÖSkäL
Den styrutrustning vi erbjuder möj-
liggör behovsanpassad användning. 
Genom att installera vår styrutrustning 
minskar elförbrukningen och uppvärm-
ningskostnaderna blir lägre tack vare 
att systemet endast används när det 
behövs. En minskad energiförbrukning 
får naturligtvis även en positiv effekt på 
den globala miljön. 

Genom att investera i ett Plymovent-
system sparar du inte bara pengar 
genom att minska energiförbrukningen, 
utan du bidrar också till att minska den 
globala uppvärmningen.

…OM DIESELAVGASER

  EPA* har fastställt att medianvärdet för dieselavgasernas partikelstorlek är 0,2 mikroner. 
Dessa partiklar är normalt inte synliga för det mänskliga ögat.

 Partiklar från dieselavgaser är ofta så små att de inte kan fångas in av fordonets filter. 
Giftiga gaser samlas inte in av partikelfilter och bara delvis av filter med aktivt kol. 

 Plymovents system med infångning vid källan fångar in dessa partiklar och gaser innan de 
släpps ut på brandstationen och leder ut dem.

 När en brandbil lämnar stationen släpps dieselavgaser ut. Plymovents system med 
infångning vid källan förhindrar att avgaserna sprids på brandstationen. **

  Plymovents system med infångning vid källan samlar in dieselavgaserna innan de släpps 
ut på brandstationen och förhindrar på så sätt att dieselavgaserna kommer in i andnings-
vägarna.

  Partiklar och gaser i dieselavgaser svävar i luften, vilket innebär att exponering för dessa 
föroreningar uppstår när en person andas in luft som innehåller dessa ämnen. 

 I likhet med alla drivmedel som förbränns innehåller dieselavgaser kväveoxider. Kväve-
oxider kan skada lungvävnaden, minska kroppens motståndskraft mot luftvägsinfektioner 
och förvärra kroniska lungsjukdomar, t.ex. astma. 

 Plymovents system med infångning vid källan har ett slutet munstyckssystem som har 
prövats i drygt 50 000 installationer under de senaste 30 åren.  
 

* EPA = United States Environmental Protection Agency

** Användningen av system för avgasutsugning kan påverkas av olika faktorer, bland annat av hur systemet är installerat, handhavande samt service och 

underhåll.  Exponeringsnivåerna bör kontrolleras vid installation och därefter regelbundet för att säkerställa att de stämmer överens med lagstiftningen 

och inte överstiger exponeringsgränsvärdena. 

VIkTIGA FAkTA…



 

Din auktoriserade Plymovent-återförsäljare:

www.plymovent.se

DOTTERBOLAG

ÅTERFÖRSäLJARE

Plymovent bryr sig om den luft du andas. Vi 
levererar produkter, system och tjänster som 
garanterar ren luft i din arbetsmiljö, var du än 
befinner dig i världen.

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

PLYMOVENT AB
Kopparbergsgatan 2
214 44 MALMÖ
Sverige
Tel: 040 30 31 30
Fax: 040 30 31 40
info@plymovent.se

REFERENSER
Vi har installerat mer än 50 000 system med infångning vid källan över hela världen. Här är några exempel:

England Suffix
England Oxfordshire
Finland Helsingfors 
Frankrike Lisses
Frankrike Cateau
Frankrike Noailles
Frankrike Nanterre
rland Dublin
Italien Bologna
Kina Hongkong

Tyskland Köln
Tyskland Frankfurt
Tyskland Bremen
Tyskland Kassel
Tyskland Hamburg
Ungern Budapest
USA Baltimore County, MD
USA  Boston, MA
USA  Chicago, IL
USA  Cincinnati, OH

Montenegro Podgorica
Nya Zeeland Aukland
Portugal Azorerna
Serbien Belgrad
Spanien Granada
Sverige Stockholm
Sverige Göteborg
Sverige Malmö
Tyskland München
Tyskland Berlin

USA  Dallas, TX
USA  Detroit, MI
USA  Las Vegas, NV
USA  Lexington, KY
USA  Los Angeles, CA
USA  Raleigh, NC
USA  Charlotte, NC
USA  Atlantic City, NJ
USA  Kansas City, KS
USA  New Orleans, LA


