
PB MeTech GmbH, grundat år 1999 i Lorch (Tyskland), var först 
endast verksamt inom den mekaniska verkstadsbranschen År 
2002 övertog företaget en del av ambulansprodukterna från 
BINZ och gick självständigt vidare. Sedan dess har PB MeTech 
kraftigt utvidgat sina verksamheter över hela världen. Genom 
denna starka expansion hade företaget år 2006 växt ur sina 
produktionslokaler.

Utmaningen

PB MeTech GmbH, verksamt i Tyskland, tillverkar bland annat 
produkter för ambulanser, som t.ex. säten och bårbord.

Företaget sökte ett högvärdigt utsugningssystem, ett system 
som effektivt kunde fånga och föra undan svetsångor och 
svävande metalldelar från deras produktionshall. PB MeTech 
måste uppfylla de lagliga bestämmelserna och ville skapa en 
säker och hälsosam arbetsmiljö för sina anställda. Förutom en 
säker arbetsplats strävade PB MeTech även efter en energisnål 
lösning (sänkta kostnader genom sparad energi).

Tillverkningshallen hos PB MeTech har tio svetsverkstäder 
(kabiner) och två slipstationer. Eftersom svetskabinerna är fasta 
arbetsstationer föreslog Plymovent ett helstyrt system med 
flera armar.

PB MeTech flyttade in i en nybyggd fabriks- och kontorsbyggnad 
på 3.500 m2. Där utvecklar, producerar och installerar de 
komponenter för patienttransport, såsom sjuktaxi och ambulans.

Vittnesmål

“Vi är mycket nöjda med flerarmssystemet från Plymovent. Det 
för inte bara effektivt undan svetsångor, det ger dessutom en 
avsevärd kostnadsbesparing. Det helstyrda systemet sörjer för 
att utsugning endast sker på de platser i verkstaden där någon 
verkligen svetsar just då. Så går ingen energi förlorad! Dessutom 
återvinner vi värme, vilket nu är vår viktigaste värmekälla. Så 
reducerar vi också driftskostnaderna. Allt som allt en perfekt 
lösning!”

» Plymovents produkter fungerar perfekt, kräver ringa golvyta, 
spar energi och reducerar driftskostnaderna avsevärt. « 

CITAT VA herr Pflüger av PB MeTech GmbH.
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Produkter
Helstyrt flerarmssystem (för svetsning) 

 ■ 10 x FlexMax (utsugsarm)
 ■ 1 x centralfiltersystem MultiDust® Bank (10.000 m3/h)
 ■ Sensorer och dämpare
 ■ Trycktransmission
 ■ VFD (frekvensstyrt drivreglage)

Utsugsbord (för slipning)
 ■ 2 x DraftMax Ultra (plug & play-modul)

installationsår
 ■ 2008

applikation
 ■ Svetsning
 ■ Slipning

 ■ Värmeåtervinning (= främsta värmekälla).
 ■ Effektiv filtrering av svetsångor och slipkorn.
 ■ Underhållsvänlig eftersom filterpatronerna har en 

självrensande mekanism.
 ■ Flexibel, intag och utlopp för den centrala filterenheten 

(MDB) kan placeras i olika positioner.
 ■ Den modulära konstruktionen av MultiDust® Bank 

underlättar framtida utökning av systemet.
 ■ Den takmonterade centrala filterenheten spar dyrbart 

golvutrymme.
 ■ Allt som allt: låga diftskostnader.

lösningen

Utsugning vid källan är alltid den effektivaste metoden att bli av 
med svetsångor. Därför installerade Plymovent ett flerarms-
system hos PB MeTech. I det här fallet omfattar det helstyrda 
systemet tio utsugningsarmar och ett centralt filtersystem.

Man bestämde sig för FlexMax, en flexibel sugarm som med sin 
räckvidd upp till 8,5 m täcker en stor arbetsyta. Olika längder 
installerades för optimal flexibilitet vid arbetsstationerna.

För att spara energi valdes ett helstyrt system. Ett sådant system 
har sensorer som ser till att utsugning endast sker då svetsning 
verkligen pågår. Det är en kostnadseffektiv lösning eftersom det 
drar mindre ström. Hela systemet är anslutet till en central 
filterenhet, en MultiDust® Bank. Denna MDB-10 är placerad 
utomhus, ovanpå fabrikstaket. En mycket praktisk lösning som 
också sänker bullernivån inomhus.

Förutom svetsning har PB MeTech även två slipstationer. Dessa 
blev utrustade med sugbord. DraftMax från Plymovent är en 
arbetsbänk med inbyggt utsugningssystem. En stor fördel är att 
en DraftMax kräver mycket litet arbets-/golvutrymme.

Alltså: en effektiv lösning.

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.

system fakta

HUVUdfördelar


