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FIMA har varit en resursstark partner i tillverkningsbranschen 
för maskiner i över 60 år. De har utvecklat och optimerar 
ständigt sitt sortiment av produkter och tjänster. Nu för tiden är 
FIMA en global aktör inom fältet specialanpassad maskintill-
verkning och är en effektiv partner för fläktar, kompressorer, 
centrifugaltorkar, bottenventiler, ingenjörs-expertis och support. 
Företaget utmärker sig genom sin suveränt innovativa förmåga, 

Utmaningen

Den befintliga verkstaden hos FIMA har haft ett konkurrens-
kraftigt utsugssystem för svetsrök under många år. 2006 byggde 
FIMA en ny produktionshall för att utöka sin produktions-
kapacitet.

FIMA behövde ett modernt, användarvänligt system och detta 
betraktades som det viktigaste kravet för de 14 nya 
svetsningsarbetsplatserna. Utsugssystemet från Plymovent 
valdes.

Utsugssystemet från Plymovent uppfyllde alla krav från FIMA på 
många sätt. Den årliga konsumtionen av svetstråd hos FIMA är 
cirka 8-10 ton.

» Det bästa utsugssystemet garanterar inte den bästa svetsfogen. 
Men det bästa utsugssystemet är tillgängligt ändå! « 

cItAt Av hr. Wengert.

Säkerheten för SvetSarna 
kommer i förSta hand

CaSe StUdy

deras visionära kapacitet och lösnings-orienterade aktiviteter.

vittneSmål

”Ett innovativt och kraftfullt system där säkerheten för svetsarna 
kommer först, utan onödiga energiförluster. Det är därför vi 
väljer Plymovent.”

http://www.fima.de
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installationsår
2006•	

typ av installation
Flerarmssystem•	

antal arbetsstationer
14 utsugsarmar + utsugskranar•	
(UltraFlex-4 + NEc-2)•	

filtrering
ScS självrengörande filtersystem•	

fläktar
SIF-1500•	

option
Automatisk start/stopp + arbetsbelysning•	

Systemet slås på och av automatiskt.•	

Utsugsarmarna är enkla att manövrera.•	

Med en frekvensomvandlare får man optimal utsugskapacitet, •	

beroende på antalet utsugsarmar som för tillfället är i drift.

Ren, säker och hälsosam arbetsmiljö.•	

löSningen

För att fånga upp svetsrökgaserna i produktionshallen, har 
företagets ledning beslutat att köpa utsugsarmar. De flexibla 
utsugsarmarna av typen UltraFlex-4 (längd 4 m) och 
förlängningskranarna NEc-2 (räckvidd 2 m) med en total 
räckvidd på 6 m valdes.

Ett centralkanalsystem förbinder utsugsarmarna till 
centralfilterenheten av typ ScS, med förseparator och 
centralfläkt av typ SIF-1500 (11 kW).

För att minimera uppvärmningskostnaderna är installationen 
försedd med en sommar/vinter-omkopplare (sommar - avgaser 
ut i atmosfären, vinter - återcirkulation av luften inne). För att 
spara utrymme, är filterinstallationen monterad på en 
plattform.

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.

SyStemfakta
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