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Kassels brandförsvar har två professionella (betalda) brandkårer 
och sju frivilligbrandkårer utspridda över Kassel-regionen. Varje 
team har sin egen brandstation. Kassel brandförsvar erbjuder 
organiserat brandskydd och har professionella brandmän sedan 
1500-talet. På den tiden utbildades stadens invånare till 
brandmän.

Utmaningen

Brandkåren i Kassel (Tyskland) letade efter tre nya utsugssystem 
för fordonsavgaser. System som mycket effektivt skulle avlägsna 
avgaser och skydda brandmännen från skadliga dieselavgaser. 
Andra brandstationer i Kassel-regionen har redan försetts med 
utsugssystem.

Kassels brandförsvar valde ett helautomatiskt utsugssystem från 
Plymovent. Ett av kraven var att utsugssystemet skulle vara 
kompatibelt och kunna anslutas till alla brandkårens 
utryckningsfordon. Utsugssystemen för fordonsavgaser skulle 
ha den senaste tekniken och uppfylla de modernaste 
gränsvärdena. Utöver installationen av tre helt nya system, 
behövde de andra sex befintliga utsugssystemen uppgraderas. 
Samtidigt som man uppgraderar de befintliga styrenheterna, 
återanvänds kanaler och fläktar för att minimera extrakostnaden 
för Kassels brandförsvar.

Vittnesmål

“Vi valde utsugssystem för fordonsavgaser från Plymovent till 
följd av att dessa utsugssystem kan anslutas till alla 
utryckningsfordon vid de olika brandstationerna i Kassel genom 
det pneumatiska Grabber®-munstycket. Detta möjliggör ständiga 
fordonsbyten mellan olika brandstationer. Det är extremt viktigt 
för vår brandkår. Utöver detta, är utsugssystemen lättanvända 
och de erbjuder ytterligare säkerhet med den justerbara 
säkerhetskopplingen.”

» Utsugssystemen från Plymovent är lättanvända och erbjuder 
en högre säkerhet vilket skyddar våra brandmän. «
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installationsår
2008 och 2009•	

skensystem
38 SBT-6 enheter; •	
glidande balansdonsskena
4 x SBT-9 enheter; •	
glidande balansdonsskena
2 STR-12 •	
(raka skenenheter med två vagnar vardera)

fläktar
TEV-985•	
TEV-765•	
TEV-385•	

100 % uppfångning från källan av farliga avgaser, vilket •	

skyddar brandmännen och personerna som arbetar på 

brandstationerna.

Ren luft på alla brandstationer.•	

Möjligheten att växla fordon mellan olika parkeringsfickor •	

och brandstationer.

Helt automatiskt system med låga underhållskostnader.•	

Enkla att använda.•	

lösningen

För att erbjuda ett kostnadseffektivt system som säkerställer 
hälsan hos brandmännen och andra personer som arbetar hos 
Kassels brandkår, installerade Plymovent två typer av helt 
automatiska kopplasystem.

1. SBT-systemet (glidande balansdonsskena) för fordon som kör 
in i stationen baklänges.

2. Och STR-systemet (rak skena) för ett område där två fordon 
kan parkeras i samma ficka.

Det automatiska SBT/STR-avgasutsugssystemet installeras 
parallellt med fordonet på avgasrörsidan. STR-systemet leder 
avgaserna till de installerade kanalerna vid flera olika punkter. 
Detta gör det möjligt för två fordon att parkera bakom varandra 
i samma parkeringsficka.

Avgasutsugssystemen SBT och STR från Plymovent är TÜV-
standardcertifierade från fabrik för produktsäkerhet och ISO 
9001-certifierade.

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.
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