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ELASTO förser marknaden med termoplastiska elastomerer 
(TPE) genom en sofistikerad och innovativ produktportfölj 
utvecklad av framstående materialexperter. Våra produkter 
kombinerar det vulkaniserade gummits egenskaper med 
termoplastens processfördelar.

Nyckeln till framgång är våra anställda, en imponerande grupp av 
människor fokuserade på att tillhandahålla bästa möjliga service 
inom alla områden; produktion, forskning och utveckling, kvalitet, 
säkerhet, hälsa och miljö samt kommersiell och teknisk support.  
ELASTO är en del av HEXPOL.

Utmaningen

Processventilationsanläggningen är uppdelad i två delar, torr 
(damm) resp. våt (oljedimma) filtrering. Arbete pågår 5 dagar i 
veckan, 3-skift.

Filtrering av oljedimma
och damm
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Produkter våt filtering (oljedimma)

 ■ 6 st ME-32, oljedimsfilter MistEliminator

 ■ Fläkt 30 kW

 ■ DCV-300-54, frekvensomformare

 ■ MMH-75-15, MiniMan armar

 ■ MMH-100-15, MiniMan armar

 ■ ASE-12, timerstyrda spjäll

 ■ Ljuddämpare

luftmängd

 ■ 12.000 m3/h (torr filtering)

 ■ 20.000 m3/h (våt filtering)

sugpunkter

 ■ Inkapslade huvar till blandningsmaskiner

 ■ Punktutsug

Produkter torr filtering (damm)

 ■ B-16, självrensande patronfilter MultiDust® Bank, MDB

 ■ Fläkt 18,5 kW

 ■ DCV-185-54, frekvensomformare

 ■ MMH-75-15, MiniMan armar

 ■ MMH-100-15, MiniMan armar

 ■ ASE-12, timerstyrda spjäll

 ■ Ljuddämpare

lösningen

Samtliga arbetsstationer är försedda med timerstyrda 
automatiska motordrivna spjäll för de olika skiften.

All processvärme återcirkuleras via MultiDust® Bank (MDB) 
respektive oljedimsfilter (MistEliminator) under vinterhalvåret. 
Under sommarhalvåret återcirkuleras inte någon processvärme 
utan leds ut efter filtrering via ett s.k. by-pass spjäll. Ljudnivån för 
tilluften är satt till < 45 dB(A).

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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applikation
 ■ Torr filtrering (damm)
 ■ Våt filtrering (oljedimma)

installationsår
 ■ 2005


