
www.adf.eu

Antonino Dias Fernandes (ADF) är ett snabbt växande 
familjeföretag som grundades 1976. Företaget har två 
produktionslinjer. I den ena produceras olika slags kaminer och 
eldstäder och i den andra produceras stora metallkonstruktioner, 
som exempelvis trappor och balkonger i rostfritt stål för 
offentliga miljöer. Under de senaste åren har de gjort betydande 
investeringar i produktionsanläggningar, maskiner och verktyg, 
arbetsmiljö, miljöskydd och utbildning. ADF tillämpar metoder 
för kvalitetskontroll på allra högsta nivå. Den årliga produktionen 
av kaminer och eldstäder är ca 1500 enheter, som främst säljs 
via återförsäljare.  ADF är ISO 9001:2000-certifierade sedan år 
2003.

UTMANINGEN

Hela produktionsprocessen av kaminerna äger rum i ett och 
samma område. Det börjar med skärning av bockning av de 
rostfria plåtarna. Nästa steg är skärbordet och svetsning. Den 
årliga förbrukningen av svetstråd är ca 6000 kg, fördelat över 10 
arbetsplatser. De sista stegen är ytbehandling och lackering av 
slutprodukterna.

Arbetsvillkoren är en mycket viktig fråga på ADF. För att skydda 
de anställda mot svetsrökgaser och för att ge dem en trivsam 
arbetsmiljö var det nödvändigt att hålla verkstaden fri från 
svetsrökgaser.

VITTNESMÅL

Källutsug är det effektivaste sättet att avlägsna svetsrökgaser. 
Enheterna har en 50 m2 stor, mycket effektiv filteryta som 
säkerställer en stor kapacitet för partikeluppsamling, medan en 
indikator för igensatt filter anger när filterpatronerna måste 
bytas ut. Antonino Dias Fernandes är mycket nöjd med 
installationen. Det har visat sig vara ett mycket tillförlitligt 
system; de enda delar som man har behövt byta är filterpatronerna 
och en halogenlampa någon gång ibland.

» Vi är mycket måna om våra anställdas hälsa och välbefinnande, 
och därför var det logiskt att investera i ett utsugssystem för 
svetsrökgaser. «

CITAT AV Hugo Fernandes, ägarens son.

LOGISK INVESTERING FÖR VÅRA 
ANSTÄLLDAS VÄLBEFINNANDE

FÄLTEXEMPEL

www.plymovent.se



PT-03

Installationsår
 ■ 2001

Installationstyp
 ■ Stationära filtersystem

Antal arbetsstationer
 ■ 10

Utsugningsarmar
 ■ Flex-3

Filtrering
 ■ SFD Stationär enhet med 

engångsfilter.

Fläktar
 ■ FAN-28

Tillval
 ■ WL+AST

 ■ Tack vare filtrens stora filteryta har detta också visat sig 
vara en kostnadseffektiv lösning.

 ■ SFD-filterenheterna kräver ingen elektricitet.
 ■ Arbetsbelysningen som är inbyggd i utsugsarmens kåpa gör 

att svetsaren ser arbetsstycket ordentligt.
 ■ Alla utsugsarmar är utrustade med en automatisk start-/

stoppsensor. Detta är en säkerhetsfunktion för användning 
av systemet och den har positiv inverkan på bullernivån och 
energiförbrukningen.

LÖSNINGEN

Kaminerna består av relativt små delar. Genom att använda 
utsugsarmar direkt ovanför arbetsborden fångar man upp 
svetsrökgaserna direkt vid källan.

Utsugsarmarna är anslutna till ett stationärt filtersystem av 
typen SFD med en mekaniskt kasserbar filterpatron. Tack vare 
den stora filterytan på 50 m2, är det möjligt att montera två 
utsugsarmar, med varsin fläkt, till en filterenhet. Den filtrerade 
luften leds tillbaka till verkstaden.

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
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