Máte zplodiny ze svařování
pod kontrolou?

NA MÍRU ŠITÁ ŘEŠENÍ ODSÁVÁNÍ
A FILTRACE

ZAJÍMALI JSTE SE NĚKDY
O HODNOTU ČISTÉHO VZDUCHU?
My ano. Již více než 35 let zajišťujeme čistý vzduch na Vašich
pracovištích. Poskytujeme vysoce kvalitní produkty pro ochranu nejen
svářečů, ale i ostatních pracovníků před vdechováních nebezpečných
zplodin ze svařování. Nabízíme širokou škálu systémů odsávání
a filtrace, podpořenou kompletními inženýrskými službami.

PROČ PLYMOVENT
Opravdový závazek k požadavkům zákazníka
Systémová řešení
Odborné znalosti získané v průběhu desetiletí
Vysoká kvalita výrobků
Celosvětová působnost
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Zdravotní rizika vdechování svářecích dýmů a plynů

Zdroj: Keep welding fume out of your body (2002)

Dým/Prach

Možné okamžité účinky

Případné dlouhodobé účinky

Zplodiny ze svařování (obecně)
Chrom (zplodiny vznikající při
svařování nerezové oceli)
Nikl (zplodiny vznikající při
svařování nerezové oceli)
Hliník

Chrapot, bolest v krku, podráždění očí, kovová horečka

Bronchitida, reprotoxické účinky
Karcinogenní

Zimnice (kovová horečka)

Karcinogenní

Podráždění dýchacích cest, kovová horečka

Mangan
Zinek
Měď
Magnéziun
Olovo
Plyny

Pneumonie
Zimnice (kovová horečka)
Zimnice (kovová horečka)
Podráždění dýchacích cest, kovová horečka
Poškození krve a ledvin
Možné okamžité účinky

Poškození centrálního nervového systému

Oxidy dusíku

Dráždění průdušek a očí, plicní edém

Bronchitida

Oxid uhelnatý
Ozón

Obtíže při dýchání, bezvědomí
Dráždění průdušek a očí, plicní edém

Reprotoxické účinky

Reprotoxické účinky
Případné dlouhodobé účinky

PROČ ODSÁVÁNÍ ZPLODIN?
Zplodiny ze svařování, brusný prach, olejová mlha: kovoprůmysl produkuje veškeré druhy znečištění.
Svářeči i ostatní personál jsou v pracovním prostředí vystavení těmto znečišťujícím látkám. Je proto
nezbytné snížením těchto zdravotních rizik vytvořit zdravé a bezpečné pracovní podmínky. Ochranná
opatření jsou zde velmi důležitým aspektem. Ve skutečnosti natolik důležitým, že pro jejich regulaci byly
stanoveny přísné mezinárodní standardy. Škodliviny ze svařování, prach a zbytky roztaveného kovu musí
být odstraněny pomocí účinného odsávání a filtrace. Tím je zajištěno, že se pracovnící cítí lépe, což vede
k jejich lepším výkonům. Výsledkem je také vyšší produktivita práce a nižší absence z důvodu nemocí.
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JA K PRACUJEME

Na základě našich zkušeností, získaných v průběhu desítek let práce v oblasti úpravy
vzduchu, vyvinul Plymovent zcela spolehlivý přístup, který nazýváme inženýrským
řešením. Tento přístup zajišťuje čistý vzduch ve Vašem pracovním prostředí pomocí
finančně efektivních a jednoduše ovládaných systémů. Tento proces zahrnuje 7 fází,
od analýzy a návrhu, přes dodání systému, jeho montáž a uvedení do provozu až po
servis. To vše v rámci jediného rozpočtu.

PRŮZKUM

NÁVRH

PROJEKT

INSTALACE

ZAŠKOLENÍ

SERVIS

ZKOUMÁME

NAVRHUJEME

Každý zákazník má své specifické požadavky. Aby

Na základě informací, které získáme z fáze zkou-

je bylo možné splnit, je nutné provést důkladný

mání, vytváříme návrh pro dosažení co nejlepší

průzkum, zodpovědět řadu otázek, týkajících se

kvality vzduchu ve Vašem pracovním prostředí.

svařovacích procesů, počtu svářečů, získat infor-

Z naší široké produktové řady vybíráme trvanlivé

mace o pracovištích, jejich uspořádání, nutnosti

a optimální řešení, které přesně odpovídá Vašim

filtrace, specifických

potřebám a zajistí Vám zdravé pracovní prostředí

požadavcích a vhodném

způsobu regulace. Existují plány na budoucí
rozšíření? První fáze nám dává odpovědi na to,
jaké problémy je třeba řešit.
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SPUŠTĚNÍ

a snadnou obsluhu.

PROJEKTUJEME

UVÁDÍME DO PROVOZU

Ve fázi projektu produkty vybrané při navrhování

Po dokončení instalace je provedena kalibrace

optimalizujeme výpočtem tlakových ztrát, velikostí

systému, která zajišťuje správné nastavení

filtrů, ventilátorů atd. Modularita našich produk-

veškerých parametrů. Naše neustálá snaha o

tů nám umožňuje optimalizovat systém s ohle-

dokonalost vytváří systémy čištění vzduchu,

dem na flexibilitu, spolehlivost, cenu a výkon.

které jsou důvěryhodnou investicí jak dnes, tak

Výsledkem je

v následujících letech.

návrh

systému, který vyhoví

Vaším současným požadavkům i případnému
rozšíření v budoucnu.

INSTALUJEME
Po dokončení fáze projektu můžeme přejít k
instalaci na míru vytvořeného systému. Celosvětově má Plymovent již přes 30 000 instalací
systémů zajišťujících zdravé pracovní prostředí.
Máme bohaté zkušenosti s dodávkou řešení na
klíč, které bude vždy dokonale fungovat. To
Vám umožní soustředit se na hlavní obor Vaší
činnosti.

ŠKOLÍME
Jako Váš profesionální partner se rádi podělíme
o naše odborné znalosti a technologie. Můžeme
Vám poskytnout praktické školení, aby jste z
našich systémů získali maximum.

PROVÁDÍME SERVIS A ÚDRŽBU
Provozní spolehlivost je dnes základním předpokladem k zajištění vysoké produktivity. Proto
Vám nabízíme dlouhodobé servisní smlouvy.
Naši technici zajistí, že odsávací systém bude
vždy v perfektním stavu a v optimálním režimu.
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Ř EŠENÍ
RŮZNÉ METODY (v pořadí podle účinnosti)
SNÍŽENÍ MNOŽSTVÍ ZPLODIN
zvažte použití alternativních metod svařování.Kromě správně zvoleného
procesu svařování by i materiál měl být čistý, např. zbaven olejů, nátěrů,
rzi apod. S ohledem na kvalitu produkce se mnoho našich zákazníků již
rozhodlo pro tento první krok. Doporučujeme obrátit se na dodavatele
Vaší svářecí techniky a konzultovat s ním jeho zkušenosti a doporučení.
Bohužel tento první krok často nedostačuje k zajištění bezpečného
pracovního prostředí a je tedy třeba příjmout další opatření.

ZDROJOVÉ ODSÁVÁNÍ
Druhým krokem je zvážit možnost odstranění zplodin ze svařování přímo
na zdroji škodlivin. Pouze se zdrojovým odsáváním je svářeč spolehlivě
chráněn. Zároveň je zabráněno hromadění škodlivin v prostoru dílny.
Zdrojové odsávání je možno integrovat přímo do pracovního prostoru
například prostřednictvím odsávacího stolu, který je kombinací pracovního
stolu a odsávacího zařízení. Další metodou jsou odsávací ramena, která
lze snadno umístit blízko zdroje škodlivin nebo lze použít svářecí hořáky
s integrovaným odsáváním zplodin. Plymovent nabízí celou řadu prvků
a příslušenství k přizpůsobení systému Vaším konkrétním potřebám.
Konstrukčními znaky jsou snadné použití, flexibilita, spotřeba energie a
nízká hlučnost.

IZOLACE / ODDĚLENÍ
Pokud odsávání v blízkosti zdroje není technicky možné, je další nejvhodnější
metodou oddělení zdroje škodlivin od zbytku dílny. Příkladem je vytvoření
samostatně odsávaného robotického pracoviště. Preferovaným řešením
je v tomto případě odsávací digestoř s ochrannými lamelami obklopující
místo svařování. Pracovníci poblíž odsávací digestoře jsou chráněni, ti co
pracují uvnitř digestoře, potřebují další osobní ochranné pomůcky.

VENTILACE & OSOBNÍ OCHRANNÉ POMŮCKY
V

některých

případech

ani

zdrojové

odsávání

nebo

odsávací

digestoře nedokáží poskytnout kompletní řešení. V těchto případech je
preferovanou metodou centrální ventilace a filtrace ve spojení s
osobními ochrannými pomůckami. Filtrován a odsáván je celý prostor
haly a v něm nahromaděné zplodiny.

FLEXHOOD
Modulární odsávací digestoř
je vhodná zejména pro
robotické svařování a může
být navržena přesně dle
Vašich potřeb.
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JAKÉ ŘEŠENÍ JE PRO VÁS NEJLEPŠÍ?
Na základě Vašich potřeb Vám můžeme nabídnout systémy zdrojového odsávání,
odsávací stoly, modulární digestoře nebo systémy prostorové filtrace.
ODSÁVACÍ RAMENA

FILTRY MDB

VENTILÁTORY

Naše odsávací ramena mají

MultiDustBank je modulární

Nabízíme širokou škálu

různé pracovní dosahy. Pokud je

patronový filtr, který lze

ventilátorů, pokrývající

zapotřebí velký dosah, mohou být

přizpůsobit jak Vašim

nejčastější požadavky

vybavena prodlužujícími výložníky

současným potřebám, tak jej

různých aplikací.

nebo mohou být vedena v

rozšířit v případě růstu Vašeho

kolejnici s dosahem prakticky

podnikání.

neomezeným.

REGULACE

DRAFTMAX

Naše regulační systémy

Robustní a odolné

mohou automaticky řídit

odsávací stoly,

celý odsávací systém,

zajišťujícící účinné

nastavovat proudění vz-

odsávání zplodin

duchu dle zatížení atd.

a jejich filtraci.

OSTATNÍ FILTRY
Nabízíme široký sortiment
stacionárních a mobilních
filtračních jednotek.
Pro více informací nás
kontaktujte nebo navštivte
naše webové stránky.
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ZDROJOVÉ ODSÁVÁNÍ

PROČ ZDROJOVÉ
ODSÁVÁNÍ:
ZDRAVOTNÍ DŮVODY
Investice do zdrojového odsávání ve
zdraví škodlivém prostředí má za
následek menší absence z důvodu
nemoci a nižší fluktuaci zaměstnanců.
EKOLOGICKÉ DŮVODY
Zdrojovým odsáváním úspěšně
bráníte rozšíření znečištění do
celého Vašeho provozu, kde ohrožuje
nejen pracovníky na hale, ale i
všechny ostatní osoby v objektu.
Automaticky řízené odsávací systémy zároveň snižují spotřebu
energií. To šetří Vaše finance a
zároveň přispívá ke zlepšení
globálního životního prostředí.
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ZDROJOVÉ ODSÁVÁNÍ
Plymovent nabízí celou řadu stacionárních i mobilních řešení
zdrojového odsávání zplodin ze svařování a brusného prachu.
Pro různé pracovní postupy a aplikace jsou požadovány specifické
délky a průměry ramen. To je také důvod, proč jsou odsávací
ramena Plymovent k dispozici v různých pracovních dosazích,
od 1,0 až po 8,8 metrů. Škála filtrů Plymovent sahá od malých
samostaných filtrů, až po velké modulární samočistící filtrační
jednotky, které lze snadno rozšířit dle aktuálního růstu Vaší
společnosti. Nejmodernější technologie použité v systémech Plymovent automaticky monitorují a nastavují množství potřebného
vzduchu v závislosti na počtu současně používaných pracovišť.
Řídící jednotka systému automaticky reaguje na tlakovou ztrátu
na mechanických filtrech a udržuje požadovaný vzduchový
výkon na každém z odsávacích zařízení.

SVAŘOVACÍ DIGESTOŘE

ODSÁVÁNÍ ŠKODLIVIN POMOCÍ
SVAŘOVACÍCH DIGESTOŘÍ

Plymovent dodává odsávací digestoře uzpůsobené Vašim
potřebám. Digestoř FlexHood lze umístit na stojiny nebo ji lze
zavěsit ke stropu, a to spolu s dalším příslušenstvím umožňuje
umístit digestoř přesně tam, kam potřebujete. FlexHood je
možno doplnit osvětlením či ochrannými lamelami.
Tradiční digestoře mají zpravidla středové odsávání. FlexHood
má inovativní rám s bočním štěrbinovým odsáváním, které
zachycuje zplodiny na okraji digestoře. Tento velice účinný způsob
odsávání zabraňuje úniku škodlivin po obvodu digestoře.
FlexHood je určena k ochraně svářečů, ostatních pracovníků,
výrobního zařízení i veškerého vybavení. Směrové desky regulují proudění vzduchu v digestoři a snižují riziko vniknutí jisker
do filtrů. Modulární digestoř FlexHood je dodávána v rozloženém
stavu a lze ji snadno sestavit přímo na místě určení.

PROČ SVAŘOVACÍ
DIGESTOŘ:
ZDRAVOTNÍ DŮVODY
Investice do systému FlexHood Vám
umožní účinně oddělit Vaše zaměstnance od zdrojů nebezpečných
škodlivin ze svařování.
EKOLOGICKÉ DŮVODY
Se systémem FlexHood účinně
zabráníte šíření znečištění po celém
Vašem provozu.
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PR OSTOROVÁ FILTRACE
PROČ PUSH/PULL:

PROSTOROVÁ FILTRACE VZDUCHU
A VENTILACE

ZDRAVOTNÍ DŮVODY
Systém Plymovent Push/Pull sníží
množství škodlivin ze svařování
Vašem provozu na zákonem
přípustné expoziční limity.

V některých případech není technicky možné zvolit
zdrojové odsávání. Jedná se například o provozy, kde jsou
zpracovávané díly příliš velké, aby byly účinně pokryty
odsávacími rameny nebo o provozy, kde nejsou přesně určena
svářecí pracoviště a svářeči neustále mění pracovní místa.
Plymovent nabízí řešení takového problému: systémy Push/
Pull a Diluter, s využitím osvědčených technik, zachycují
škodliviny ze svařování, filtrují je a vyčištěný vzduch vracejí
zpět do pracovního prostoru. Výsledkem je, že draze ohřátý
vzduch zůstává v pracovní oblasti a expozice zaměstnanců
škodlivinami snadno splňují zákonem stanovené limity.

EKOLOGICKÉ DŮVODY
Systémem Push/Pull účinně
zabráníte šíření znečištění ve
Vašem provozu.
Kdy použít systém push/pull k
vytvoření čistého pracovního
prostředí?
• Zdrojové odsávání je velmi
komplikované
• Velké obráběné díly či konstrukce
• Často se měnící místa svařování
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Systém Plymovent Push/Pull se skládá ze 4 částí:
odsávacího potrubí, filtrační jednotky, centrálního
ventilátoru a přívodního potrubí.

KOMPLETNÍ SYSTÉMY

KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ

Naše ucelená výrobní řada produktů pokrývá každý stupeň
v metodice odstraňování škodlivin ze svařování. Systémová
řešení, která poskytujeme, jsou navržena a sestavena z naší široké
škály ventilátorů, řídících prvků, filtrů a velké řady příslušenství.
r
r
r

Ventilátory v rozsahu 0,37 až 22 kW.
Řada řídících systémů od jednoduše manuálně
ovládaných prvků až po plně automatické
nejmodernější řídící systémy.
Rozsah filtrů od malých stacionárních jednotek
až po velké samočistící modulární jednotky.

PROČ ŘÍZENÝ
SYSTÉM:

EKONOMICKÉ DŮVODY
Plně automaticky řízené systémy Vám
umožní podstatně snížit spotřebu
elektrické energie i ostatních médií,
což výrazně zkrátí návratnost Vašich
investic.

Naše zkušenosti získané v průběhu mnoha let, vysoce kvalitní
produkty a skutečný závazek k požadavkům zákazníka nám
umožňují poskytnout Vám to pravé řešení, které potřebujete.
Investice do systému Plymovent je investicí do životního
prostředí a Vaší budoucí konkurenceschopnosti.
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POBOČKY
DISTRIBUTOŘI

Plymovent pečuje o vzduch, který dýcháte.
Nabízíme produkty, systémy a služby, které zajišťují
čistý vzduch na pracovišti, a to kdekoliv na světě.
Respektujeme životní prostředí a dodáváme vysoce
kvalitní výrobky. Zkušenosti získané v průběhu
mnoha let a náš upřímný závazek k požadavkům
zákazníka nám umožňují poskytnout Vám to pravé
řešení, které potřebujete.

www.welmet.cz

