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Paul Scherrer institutet (PSI) är ett tvärvetenskapligt 
forskningscenter för natur- och teknikvetenskap. Det är det 
största nationella institutet och det enda i sitt slag i Schweiz. 
Det är också ett av världens ledande användbarhetslaboratorier 
för det nationella och internationella forskarsamhället. PSI 
grundades 1988 genom att två separata institut slogs ihop.

UTMANINGEN

Svetsavdelningen på Paul Scherrerinstitutet svetsar delar för 
användning i forskningscentret. Eftersom de mobila enheterna 
tog alltför mycket plats på avdelningen och att de, just på grund 
av att de kunde flyttas, inte alltid fanns på plats där de för tillfället 
behövdes, fick WILD AG ZUG i uppdrag att utforma ett 
stationärt utsugssystem. I systemet skulle elva arbetsstationer 
som arbetar med rörsammanfogning ingå.

CITAT

”Möjligheten att få bort svetsrök är mycket viktig för hälsan och 
något som alla moderna företag måste tillhandahålla vid 
svetsarbeten.”

CITAT FRÅN David Reinhard, chef för byggnadsteknik

SVETSARE ÄR IMPONERADE 
MED FLERARMSSYSTEM SOM KAN 
KONTROLLERAS FULLT UT

FÄLTEXEMPEL
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CH-04

Installationsår
 ■ 2004

Systemtyp
 ■ Flerarmssystem med SCS 

centralt filtersystem, 
SIF-1200 fläkt, 11 
utsugsarmar och 
UltraFlex-4 med 
automatiskt reglersystem

Utsugsarmar
 ■ 11 styck UltraFlex-4, 

några med NEC-2 
förlängningskranar

filtrera
 ■ SCS centralt filtersystem

Svetsprocess
 ■ Bågsvetsning
 ■ WIG

 ■ Den frekvens inverter-styrda fläkten ökar eller minskar 
sugeffekten efterhand, vilket långsiktigt sparar energi. 

 ■ Utsugssystemet har använts sedan september 2004. 
Systemet fungerar mycket bra. Utsugsarmarna är lätta att 
använda och har visat sig vara pålitliga. Systemet har varit 
mycket tillfredsställande.

Leverantör:
WILD AG ZUG
www.wildagzug.ch

LÖSNINGEN

Svetsarbetsplatserna var utrustade med fasta utsugningsarmar. 
Eftersom svetsningen till största delen görs vid arbetsstationerna 
ville PSI ha en lösning med utsug vid källan. Ett helautomatiskt 
flerarmssystem installerades för att det skulle bli så enkelt som 
möjligt att arbeta med. Utsugskåporna utrustades med en 
arbetslampa med automatiskt start/stopp utrustning baserad på 
en bågsensor. Utsugningen kan också kopplas in manuellt.

Den centrala fläkten kopplas på automatiskt direkt när arbetet 
påbörjas och fläkthastigheten och utsugseffekten anpassas 
automatiskt efter antalet som svetsar. Alla svetsarbetsstationer, 
även de i angränsande rum, är anslutna till en central kanal som 
i sin tur är ansluten till filterenheten i rummet intill.

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

http://www.wildagzug.ch

