
få bort dieselavgaserna
från er militärbas

Skyddar ni er 
militära personal?



funderar ni någonsin 
På värdet av ren luft?

det gör vi. Dieselmotorer, som används i 
många militärfordon, producerar en 
blandning av giftiga gaser och partiklar i 
förbränningsprocessen. Dessa avgaser 
släpps ut i miljön genom avgasröret och 
utgör en allvarlig hälsorisk i militära 
verkstäder.

Högeffektiva dieselevakueringssystem 
rekommenderas för att säkerställa att de 
juridiska utsläppsgränserna inte överskrids. 
Plymovent erbjuder olika system som 
fångar upp, suger ut och avlägsnar 
dieselavgasutsläpp, vilket skapar en renare 
och hälsosammare arbetsmiljö för den 
militära personalen.

Från befintliga anläggningar till nya 
militärbaser - vårt produktsortiment och 
systemlösningar täcker allt. Kontakta oss 
för att få reda på vad ett äkta engagemang 
för kundkraven verkligen betyder.

utsug vid källan

Att fånga upp de luftburna partiklarna 
vid källan är den mest effektiva 
metoden för få bort avgasutsläppen. 
Utsug vid källan (direkt anslutning 
till avgasröret) säkerställer att 
fordonsavgaserna inte får chansen 
att ackumuleras på arbetsplatsen; 
reducerar exponeringsnivån i er 
anläggning.

från Produkt till 
nyckelfärdig 
lösning

Våra tjänster omfattar leveranser av 
enstaka delar till fullständigt 
projektstöd och implementering. 
Alla system är utformade för att 
avlägsna farliga avgaser på det mest 
effektiva sättet och speciellt anpassat 
efter basens behov, vilket därmed 
erbjuder en hälsosammare arbets-
miljö.

farorna med dieselavgaser

kemikalie hälsoeffekt*

Bensen Grupp 1 1A, cancerogen för människor
Polynukleärt aromatiskt kolväte Grupp 2 1A, misstänkt humancancerogen
Bensen-”alfa”-pyren Grupp 2 1A, misstänkt humancancerogen
Formaldehyd Grupp 2 1A, misstänkt humancancerogen

Benzofuran Grupp 2B, eventuellt cancerogen för människor
Kolmonoxid Livshotande för människor
Kväveoxider Livshotande för människor

 
* Källa: OSHA.gov



viktiga fakta

USA:s federala miljömyndighet (EPA)  ■
har fastslagit att medianstorleken på 
dieselavgaspartiklar är 0,2 mikro-
meter. Dessa partiklar är normalt 
sett inte synliga för det mänskliga 
ögat.

Dieselavgaspartiklar är ofta för små  ■
för att fångas upp av de inbyggda 
filtren. Toxiska gaser fångas inte upp 
av partikelfilter och bara delvis av 
aktiva kolfilter. Punktutsugssystemet 
från Plymovent fångar upp dessa 
partiklar och gaser innan de hinner 
sprida sig över hela service- och 
underhållområdet, och blåser ut 
dem utomhus.

När fordonen startar sina motorer  ■
och går på tomgång, släpps diesel-
avgaserna ut i byggnaden med stor 
kraft. Punktutsugssystemet från 
Plymovent förhindrar dessa avgaser 
från att komma in i andningszonen, 
och förhindrar därmed att avgaserna 
inandas av personalen i närheten.

Som all bränsleförbrännande  ■
utrustning, innehåller dieselavgaser 
kväveoxider. Dessa oxider kan skada 
lungvävnaden, sänka kroppens 
motstånd mot andningsinfektioner 
och förvärrar kroniska lungsjukdomar 
såsom astma.

Funktionen hos avgasutsugssystemet kan påverkas av olika faktorer som utformningen av systemet, 
användningsprocedurer och service och underhåll. Exponeringsnivåerna bör kontrolleras vid installationen och 
därefter regelbundet, för att se till att de ligger inom de relevanta bestämmelserna och gränsvärdena för 
exponering.

fläktar
Vårt stora utbud av fläktar 
täcker in kraven från nästan 
alla applikationer på att få bort 
den förorenade luften från 
byggnaden.

skensystem
Skensystem erbjuder flexibilitet 
och möjliggör enkel expansion 
genom att lägga till vagnar 
eller ytterligare slangvindor.

vinschar
Våra individuella slangvinschar 
används huvudsakligen i små 
verkstäder och trånga utrymmen, 
en extra bomarm används för 
större områden.

slangvindor
Fjäder- eller motormanövrerade 
slangvindor, alla utformade för 
optimal slangförvaring och 
användarvänlighet.

munstycken
Utbudet av munstycken kan 
anslutas till rörliga eller 
stationära fordon, beroende 
på era behov.

kontroller
Vårt helautomatiska 
styrsystem driver ert 
dieselavgasevakueringssystem 
på det mest effektiva sättet.

systemlösningar
För att avlägsna dieselavgasutsläppen måste en systemlösning installeras. Ett sådant system kan bestå av olika komponenter, såsom: fläktar, skensystem, 
vinschar, slangvindor, munstycken, balanseringsdon och styrreglage. Plymovent erbjuder specialanpassade systemlösningar, beroende på platsen och de 
specifika behoven. Vår filosofi är att leverera högkvalitativa system som är säkra, användarvänliga, i enlighet med relevanta normer och som förbättrar 
arbetsmiljön för er servicepersonal.



www.plymovent.se

Er auktoriserade Plymovent-distributör:

Plymovent förbehåller sig rätten till konstruktionsändringar. 0506194090/O

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.

Plymovent erbjuder helhets-
lösningar för luftrengöring

Under mer än 35 år har Plymovent skaffat sig lång 
erfarenhet inom fältet luftrengöring. Vi har inte bara 
utförlig kunskap om evakuering av fordonsavgaser, vi är 
även specialiserade på utsugning och filtrering av svetsrök, 
slipstoft och oljedimmor i den metallbearbetande 
industrin. Utöver detta erbjuder vi lösningar för att 
avlägsna tobaksrök och luftrenare som optimerar 
inomhusluftkvaliteten.

Plymovent AB
Kopparbergsgatan 2
214 44  Malmö 
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