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Företaget grundades 1999 och har redan skaffat sig ett rykte 
som en av regionens främsta specialister på ståltillverkning, 
stålbyggnation och fasadbeklädnad i stål. Företaget har sitt säte i 
nordöstra Skottland, men genomför projekt i hela ö- och 
höglandsregionen och tillhandahåller service till stora 
entreprenadföretag.

Utmaningen

Under 2017 säkrade AJ Engineering det största kontraktet 
hittills i samband med byggnationen av en vindkraftpark. 
Kontraktet är värt flera miljoner pund och innebär tillverkning 
och montering av konstruktionsstålet och beklädnaden.  AJ 
Engineering beslutade då att man behövde göra något för att 
begränsa personalens exponering för svetsrökgaser och 
slipdamm.  Projektet bestod främst av arbete som skulle utföras 
inomhus i företagets verkstad.  Arbetet bestod bland annat av 
svetsning av långa metallrör, så det var nödvändigt att ha effektiv 
ventilation med en flexibel räckvidd i olika delar av verkstaden.

Vitsord

Alan Towns – “Vi anlitade a-mac för att titta på installationen av 
utsugningssystemet, vi hade ett bra samarbete och beslutade var 
allt skulle placeras, var filterhuset skulle sitta och var 
rörledningarna skulle dras.  Samarbetet med a-mac har gått 
mycket bra och vi är mycket nöjda med systemet.”
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type of installation 
 ■ 1 MultiDust® Bank med 6 CART-D filter.
 ■ 5 Plymovent KUA-4 utsugningsarmar.
 ■ 1 centrifugfläkt 11 Kw.

 ■ Målet var att minska personalens exponering för 
svetsrökgaser

 ■ Inomhusmiljön blev renare
 ■ Dammet från sliparbetena minskade.
 ■ Armarna hade en lång räckvidd så att det går att svetsa på 

ett större område.

lösningen

A-mac Environmental levererade och installerade en Plymovent 
MultiDust® Bank med 6 CART-D filter. Denna enhet har ett 
RamAirTM filterrengöringssystem som blåser tryckluft på varje 
filter så att partiklarna på filtret faller ned i enhetens stofttunna. 
Stofttunnan är lätt att ta ut och tömma när operatörens skift är 
över.

En kontrollpanel har installerats som har en tryckdifferensmätare 
med ett larm för att registrera när filtren är smutsiga, och måste 
bytas. En centrifugalfläkt placerades utomhus, med en rörledning 
till filtreringsenheten. 

A-mac installerade 5 Plymovent KUA-4 utsugningsarmar som är 
fästa vid en förlängningsarm som tillverkades av AJ Engineering 
själva.  Varje utsugningsarm kan flyttas till en lätt och praktisk 
position när operatören använder den, så att den suger ut alla 
hälsofarliga föroreningar under processen.

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 levererar högkvalitativa produkter. Vår kompetens 
har uppnåtts under många år och vårt äkta engagemang för kundernas krav 
gör det möjligt för oss att precisera de lösningar du behöver.
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