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G.C. Enterprise, Køge ApS grundades 1984 i Danmark. Idag har 
de mer än 20 års erfarenhet av alla typer av aktiviteter i 
byggbranschen. De sysselsätter över 30 personer inom 
grävningsfria lösningar, kabelläggning och fiberoptiska 
installationer.

Utmaningen

Som en följd av den årliga genomgången av företagets arbetsmiljö, 
beslutades det att införskaffa ett nytt utsugssystem. 
Serviceverkstaden krävde ett högeffektivt utsugssystem som 
avlägsnade svetsrökgaser, slipstoft och oljedimmor för att hindra 
att detta ackumulerades inne i verkstaden.

Serviceverkstaden utför många olika aktiviteter och använder 
ett likaledes stort antal maskiner och verktyg. En flexibel 
utsugslösning var därför ett måste.

Huvudkravet var att det nya utsug- och filtreringssystemet skulle 
kunna hantera svetsrökgaser, skärningsrökgaser, slipstoft och 
oljedimmor.

Rådgivning, försäljning och installation har genomförts av vår 
auktoriserade Plymovent-distributör:
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Produkten
FlexMax sug arm 5.5 m Ø 160 mm•	
KUA-2 sug arm 2.0 m Ø 160 mm•	
MiniMan sug arm 2.1 m Ø 100 mm•	
Mekaniskt filter MF-31 med gnistdämpare•	
FUA-4700 fan 2.2 kW•	
Fläktstartmotor: SA-24•	

installationsår
2009•	

applikationer
Svetsröken•	
Skärningsrökgaser•	
Slipstoft•	
Oljedimma•	

Svetsare och annan personal skyddas och arbetar från och •	

med nu i en hälsosammare arbetsmiljö.

Svetsrökgaser, stoft och dimma ackumuleras inte i hela •	

verkstaden längre.

En flexibel lösning som enkelt kan justeras till olika •	

arbetsförhållanden har införts.

En intelligent styrenhet sparar energi och reducerar därmed •	

kostnaderna.

lösningen

Dansk Procesventilation ApS erbjöd följande lösning

Utsug från bandslipmaskiner med 2 x Ø 80 mm •	
anslutningar, vilka leds till en cyklon via böjliga slangar;
Utsug för en pelarborrmaskin via utsugsarm av typen •	
MiniMan Ø 100 mm;
Utsug från ett arbetsbord via utsugsarm av typen KUA Ø •	
160 mm.

För att få ett utsug från arbetsbordet i mitten av verkstaden plus 
olika golvaktiviteter, monterades en utsugsarm av typen FlexMax 
Ø 160 mm med en räckvidd på 5,5 m.

Alla utsugsluftflöden leds - via ett centralt kanalsystem - till 
centralfiltret MF-31 och fläkten FUA-4700.

För att slå på eller av utsugssystemet är start/stopp-funktionen 
utförd med en av/på-knapp på alla utsugsarmar, medan för 
bandslipmaskinerna startar utsuget automatiskt ihop med 
slipmaskinen. Systemet är utrustat med en obligatorisk 
styrenhet.

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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