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Leon Verbugt Speciaalbouw tillverkar underreden för 
vägtransporter samt konstruktioner för specialfordon. År 2001 
beslutade Leon Verbugt, vid denna tid 28 år gammal att omsätta 
sina erfarenheter och kunskaper i praktiken genom att grunda 
sitt eget företag.

Utmaningen

MIG-svetsning av aluminium producerar mycket svetsrökgaser. 
Leon Verbugt använder ca. 4,5 ton svetstråd per år. Till följd av 
det stora formatet på arbetsstyckena och de relativt stora 
avstånden mellan svetsfogarna, var punktutsug omöjligt. Att 
använda en svetshjälm med övertryck skulle kunna ha varit ett 
tillräckligt skydd för svetsaren, men svetsrökgaserna skulle 
fortfarande förorena och ackumuleras i hela verkstaden.

Ventilationen fungerade inte tillfredsställande; den orsakade 
drag och betydande värmeförluster vintertid. Leon Verbugt 
försökte hitta en lösning genom att bygga en rörlig huv över 
arbetsstycket, men det blev inte någon ordentlig lösning. Att 
installera ett push-pull-system som ett generellt filtreringssystem 
var inte möjligt till följd av att de ofta svetsade höga fordon och 
konstruktioner, vilket skulle störa det laminära luftflödet.

Vittnesmål

"Utan något filtreringssystem alls, skulle det bildas ett blått lager 
svetsrökgaser på nolltid. Med utspädningssystemet från 
Plymovent - vilket körs under alla arbetstimmar - hålls luften 
ständigt ren. Detta resulterar i en ren och säkrare arbetsmiljö 
för oss alla."

» Denna lösning är en stor förbättring jämfört med den tidigare 
situationen. « 

CITAT AV HR. Peter Bennebroek, svetsare.
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installationsår 
2005•	

typ av installation
Diluter•	

antal arbetsstationer
6•	

filtrering
SCS/D självrengörande •	
filter

fläktar
SIF-1200•	

Utspädningssystemet från Plymovent har en positiv effekt på •	

uppvärmningskostnaderna. Varm luft stiger; till följd av 

luftcirkulationen fördelas denna varma luft över hela 

verkstaden, vilket sparar värdefull energi under 

uppvärmningssäsongen.

Ständigt ren inomhusluft.•	

Kontroll av svetsrökgaser utan kanaler.•	

Lämpligt för nästan alla arbetsplatser.•	

lösningen

Hallen där de flesta svetsningsaktiviteterna äger rum är 500 
kvadratmeter stor och 7 meter hög. I denna hall har två 
utspädningssystem installerats, bestående vardera av en 
filterenhet och en utsugsfläkt.

Den uppsugna luften filtreras och blåses ut genom de justerbara 
utloppsmunstyckena ovanpå fläkten. Utloppsmunstyckena är 
positionerade på ett sådant sätt att en optimal luftcirkulation 
skapas. En extra takfläkt suger ut en viss mängd luft, vilket 
säkerställer försörjning av friskluft från verkstadens utsida.

Som en följd av detta hålls bakgrundskoncentrationen i hela 
hallen till under 1 mg/m3, samtidigt som den maximalt tillåtna 
nivån i Nederländerna är för närvarande 3,5 mg/m3. 
Filterenheterna innehåller en filterpatron på 150 m2 med en 
automatisk självrengöringsanordning.

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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