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Micron Bio-Systems, grundat år 1993 i England, är en 
internationell ledare inom bioteknologin. Micron utnyttjar sin 
vetenskapliga expertis inom mikrobiologi, biokemi, enzym- och 
immunlära till att utveckla produktbaserade lösningar för 
marknaderna Boskapsskötsel, Sällskapsdjur och Miljö.
Företagets produkter och program har skördat framgång vid 
både kommersiella lantgårdar och industritillämpningar. Microns 
integrerade metod leder till sunda, produktiva djur och en 
allmänt hälsosammare miljö.

UTMANINGEN

Micron Bio-Systems är ett företag i England. Micron tillverkar 
bland annat näringssupplement för kunder inom bioteknologin.
Tillverkningsprocessen hos Micron medför en kraftig bildning av 
dammpartiklar. Blandning är en ofta utförd process hos Micron.
Där blandas olika partiklar med varandra, vilket orsakar olika 
sorters damm med olika kornstorlek. I England krävs ett 
dammutsugningssystem för att uppfylla både den europeiska 
normen FEMAS* för pålitlighet och säker leverans av djurfoder 
och EU:s bestämmelser om foderhygien.

Därför sökte Micron en effektiv anordning för dammbekämpning 
med filter för enkelt underhåll. Dessutom sökte en förnyad och 
kostnadseffektiv lösning för att hantera de stora mängderna 
damm som uppstod i laboratoriet och verkstaden. Hela 
byggnaden är 1 525 m2 (inkl. kontor, laboratorium och verkstad). 
Plymovent utmanades att få dammnivån under kontroll.

* FEMAS = Feed Materials Assurance Scheme.

VITTNESMÅL

“Plymovent installerade en pålitlig och effektiv lösning. 
Utsugningsarmarna för undan den enorma mängden damm mycket 
effektivt. Precis vad vi letade efter!”

“Nästa gång vi behöver bygga ut kommer vi säkert att kontakta 
Plymovent igen. Den erbjudna lösningen visade sig vara mycket 
pålitlig. Våra anställda prisar de användarvänliga utsugningsarmarna. 
Och det är viktigt, eftersom de är de verkliga användarna.”

SADE Lyndon Waite, Production Manager vid Micron Bio-Systems.
of Micron Bio-Systems.
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produkter
 ■ 5 x MiniMan (utsugningsarm)
 ■ 3 x KUA (utsugningsarm)
 ■ 1 x SmartOne (S1) dammsamlare

Installationsår
 ■ 2011

Verksamhet
 ■ Blandning

Service och underhåll
 ■ 6-månaders servicekontrakt

 ■ Förutom inomhusluften är också själva kontors-, laboratorie- 

och verkstadslokalerna renare (eftersom mindre damm 

sjunker).

 ■  Dammutsugningssystemet sörjer för en renare, sundare och 

säkrare arbetsmiljö för Microns anställda.

 ■ En påtaglig, kostnadseffektiv besparing på renhållningskostnader.

 ■ Utsugningsarmarna är flexibla och lättanvända.

 ■ En S1 dammsamlare är underhållsvänlig.

 ■ Filterpatronerna är enkla att byta ut.

 ■ Utsugningssystemet uppfyller gällande lagstiftning

LÖSNINGEN

Vid Microns forsknings- och utvecklingsavdelning är laboratoriet 
ständigt igång med att skapa effektiva produkter. Under 
experimentens gång blandar man olika partiklar.
Härvid uppstår små dammpartiklar. Plymovents MiniMan 
utsugningsarm är perfekt för att fånga olika sorters små damm- 
och ångpartiklar. Den fungerar oberoende av andra system, är lätt 
att använda och mycket flexibel. MiniMan-armarna visar sig vara 
effektiva och mångsidiga. Fem MiniMan-armar installeras i 
laboratoriet.

I själva verkstaden står stora blandningsmaskiner som tillsammans 
producerar mycket damm. Plymovents SmartOne (S1) är en torr 
damm- och röksamlare med självrensande filter.
Enheten har ett medföljande, användarvänligt kontrollsystem för 
filtret. Filtret kan när som helst rengöras för hand. Genom det 
stora handtaget och de enkla, tydliga anvisningarna på filterhuset 
kan filtret bytas lätt och bekvämt. De olika blandarna i verkstaden 
kräver tillsammans fler än en anordning för dammutsugning. Tre 
KUA-utsugningsarmar anslöts till S1 dammsamlaren för att fånga 
och föra undan den stora mängden damm. En KUA-arm är 
konstruerad så att den är enkel att manövrera med en enda 
handling. Du kan placera och rikta utsugningsarmen precis där 
det behövs, när det behövs.
S1 dammsamlaren är tillsammans med KUA-armarna perfekt 
lämpade för blandningsverksamheterna vid Microns verkstad.

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.
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