
www.delmet.ch

Delmet SA, med huvudkontor i fransktalande Schweiz, svetsar in 
komponenter i varandra, däribland tillbehör som ingår vid 
tillverkning av stora klockor. Företagets maskinpark har kapacitet 
att färdigställa stora komponenter på upp till 20 ton. Företaget 
grundades 1984.

UTMANINGEN

Delmet var redan bekant med utsug av svetsrök men de var inte 
alls nöjda med sina mobila enheter med en utdragbar arm. 
Denna typ av utsugning vid källan passar bättre för arbetsbänkar 
med ganska små komponenter. Men Delmet arbetar till största 
delen med stora arbetsstycken och svetsar stål, rostfritt stål och 
aluminium.

CITAT

”Med tanke på storleken på de komponenter som vi svetsar 
är den här installationen den absolut bästa tänkbara.” 

CITAT från Herr Fähndrich

UTSUGS-/UTBLÅSSYSTEM DEN 
PERFEKTA LÖSNINGEN FÖR STORA 
KOMPONENTER

FÄLTEXEMPEL

www.plymovent.se



CH-03

Installationsår
 ■ 2006

Systemtyp
 ■ Push-pull-system

Filter
 ■ 2 styck SCS centralt filtersystem

Fläkt
 ■ 2 styck FAN-120 i kåpa med ljuddämpare

Svetsprocess
 ■ MIG/MAG
 ■ Bågsvetsning
 ■ 150 A

 ■ Rengöringsfunktionen kan styras både med inkopplings/-
frånkopplingstid samt med en brytare för tryckavvikelse. 

 ■ Insugnings-/utblåssystemet ser alltid till att medarbetarna 
har en ren arbetsmiljö. Svetsare behöver bara personlig 
skyddsutrustning för att skydda sig mot den uppstigande 
luften.

Leverantör:
Wild AG Zug
www.wildagzug.ch

LÖSNINGEN

De höga temperaturerna gör att svetsröken stiger uppåt och 
bilder en slags ”moln av svetsrök”. Detta ”moln av svetsrök” 
bildas vanligtvis fyra till sex meter upp, på den höjd där 
partiklarna från svetsröken har samma temperatur som den 
omgivande temperaturen.

Utsugs-/blåssystemet från Plymovent använder ett kontinuerligt 
övervakningssystem för att förflytta, filtrera och återcirkulera 
svetsrökmolnet. Det förhindrar att svetsrökpartiklarna kyls av 
och sjunker ner mot golvet igen och resultatet blir en ren 
arbetsmiljö. Hos Delmets är kanalen installerad på en höjd av 
4,5 meter under traversen. Det är ett parallellt system med ett 
filtersystem och fläkt monterad på båda sidor av 
produktionshallen. 13 insugningsnät och 13 utblåsnät på varje 
sida av produktionshallen ger en perfekt luftcirkulation med 
ungefär 5 luftombyten i timmen.

SCS filtersystem är ett stationärt system med en tvådelad 
filterpatron med en sammanlagd yta av 150 m2. Filtereffekten 
garanteras genom automatisk filterrengöring med hjälp av 
tryckluft.

Plymovent bryr sig om vilken luft du andas. Vi erbjuder produkter, system 
och tjänster som garanterar ren luft på jobbet, över hela världen. Vi 
respekterar miljön och tillhandahåller högvärdiga produkter. Vår mångåriga 
expertis och vårt helhjärtade intresse för våra kunders behov hjälper oss 
att hitta exakt den rätta lösningen för dig.

PRODUKTFAKTA

VIKTIGASTE FÖRDELAR

www.plymovent.se


