
Skapa en hälsosammare 
arbetsmiljö i din verksamhet

VSR avgasbana för uppåtriktade avgasrör



UNDRAR DU IBLAND OM 
VÄRDET AV REN LUFT?

Det gör vi. Exponering av farliga 
avgasutsläpp kan orsaka allvarliga 
hälsoproblem för dig och dina anställda. 
Det mest effektiva sättet att bekämpa 
exponeringen är att fånga upp avgaserna 
vid källan och eliminera kontakt med 
skadliga föroreningar. Med över 45 års 
erfaren fångar Plymovent upp de farliga 
ämnen vid källan och evakuera ut 
dessa från byggnaden vilket ger en 
hälsosam och säker arbetsmiljö.

Våra högkvalitativa produkter 
rekommenderas över hela världen för 
att säkerställa att lagliga 
exponeringsgränser inte överskrids. 
Plymovent erbjuder olika system som 
fångar upp och avlägsnar utsläpp av 
fordonsavgaser, vilket skapar en renare 
och hälsosammare arbetsmiljö för din 
personal.

Från befintliga till nya anläggningar 
täcker vårt sortiment av produkter och 
systemlösningar allt. Kontakta oss för att 
ta reda på vad ett verkligt engagemang 
för kunden verkligen betyder.

VSR -   avgasbana för 
uppåtriktade avgasrör

VSR är konstruerat för fordon 
med vertikalt avgasrör. En anpassad 
kona monteras på det vertikala 
avgasröret, vilket skapar en anslutning 
mellan fordonets avgasrör  och VSR 
systemet. VSR upphängningssystem 
säkerställer att skenan hänger fritt 
och kan röra sig i sidled som 
fordonet vid inkörning och utkörning 
från brandstationen.

HUR FUNGERAR DET?

När det återvändande fordonet kör in i 
stationen, fångar VSR infångare 
automatiskt  upp fordonets avgasrör  
och anpassar  skenan mot avgasrörets 
position. En trycksensor säkerställer 
automatisk fläktstart och avgaserna 
evakueras från byggnaden och förhindrar 
att de kommer in i stationen.

VSR är ett av många effektiva Plymovent 
konstruerade system för att fånga upp 
och evakuera fordonsavgaser från 
byggnaden. 

REKOMMENDERAS  FÖR:

Över 50 000 installationer för olika 
branscher inklusive:

■ Militära anläggningar
■ Fordons fabriker
■ Transoprtsektorn
■ Motorcykel / ATV verkstäder
■ Räddningstjänsten
■ Fordonsverkstäder
■ Verkstäder för jordbruksmaskiner
■ Bussdepåer

Enkelt att använda 

Säkerställer effektiv att 
evakuera  farliga fordonsavgaser

Passar alla vertikala avgasrör 

Utbyggbart system till nästan 
vilken längd som helst

350 mm sidorörelse åt båda 
sidor

Automatisk återgång till 
position efter sidorörelse

FÖRDELAR

2



Den främre öppningen på systemet har 
en V-formad infångare som styr 
avgasrör. Kona på avgasröret 
omvandlar det runda avgasröret till en 
rektangel form som passar skenan och 
matchar avgasrörets ursprungliga yta.

Skenan är gjord av en högkvalitativ 
aluminiumprofil 6010 T6.

Skenans nederkant är försedd med 
gummilist som öppnas av kona som är 
monterad på fordonets avgasrör. Skenans undersida är försedd med en 

slutande gummilist.

De skjutbara löpvagnarna möjliggör 
att VSR-skenan kan röra sig ca. 350 
mm åt båda sidor för att placera 
skenan i linje med fordonets avgasrör.

Upphängningsrör för att montera 
systemet mot tak. Upphängningsrör 
kapas för att anpassa avstånd som 
krävs mellan systemet och 
fordonet.

Kanalanslutningen skapar övergången 
mellan skenan och den fasta 
ventilationskanalen, slangen är flexibel 
för att passa VSR-skenans rörelse. 
Anslutningen kan vara antingen på 
skenans topp (genomkörning system) 
såväl som monterad på skenans 
baksida (back-in system) som visas 
nedan.

UPPBYGGNAD

TEKNISK DATA 

Användning Anpassad för back-in och/eller genomkörning system
Funktion Automatisk anslutning med  justering av skena till fordonets avgasrörs position 

(350 mm till båda sidor).
Drift  Automatisk fläktstart via trycksensorer

Fordon anslutning Anpassat kona på avgasrör
System längd 5,8 - 29 meter

Material Aluminium med EPDM gummilist
Temperatur tålighet 200°C kontinuerlig, 260°C intermittent

Installation Vägg eller tak 

Vikt 62 kg per 5,8 m (87 kg inkl, upphängningsdetaljer)
Öppning skena 84 mm 

Diameter skena 200 mm

Bredd infångare 686 mm 

Kanalanslutning 160 mm

Avstånd mellan upphängningsdetaljer ca. 4 meter 

Rekommenderad lufthastighet i kanal 10 till 15 m/s
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Din auktoriserade Plymovent distributör:

TNS Sverige AB
Polis Larssonsväg 61 
218 53 KLAGSHAMN

www.tns-sverige.se

T +46 (0) 722 49 46 46
E info@tns-sverige.se

Plymovent Exhaust 
Extraction GmbH
Redcarstraße 36
53842 Troisdorf
Germany 

T +49 (0) 2241 923 88 - 0
F +49 (0)22 41-923 88 - 10
E export@plymovent.de

Plymovent bryr sig om luften du andas. Vi erbjuder 
produkter, system och tjänster som garanterar ren luft på 
jobbet, över hela världen. 

Vi respekterar miljön och vi levererar högklassiga 
produkter. Tack vare all den kunskap som vi har 
tillskansat oss under många år och vårt engagemang för 
våra kunders behov kan vi erbjuda just de lösningar som 
du behöver.

PLYMOVENT ERBJUDER KOMPLTTA 
LÖSNINGAR FÖR REN LUFT

I mer än 45 år har vi  har vi ägnat oss åt att skapa ren luft på 
brandstationer och verkstäder Vi tillhandahåller högkvalitativa 
produkter för att skydda brandmän och andra från exponering 
för farligt fordonsavgaser, damm och föroreningar. Vi erbjuder 
ett brett utbud av olika utsugsystem och tekniska 
tjänster. Kontakta oss för att ta reda på vad ett genuint 
engagemang för kunderns krav verkligen betyder.

FRÅN START TILL RÄTT LÖSNING

Plymovent är inte bara en tillverkare. Vi erbjuder professionell 
rådgivning och ingenjörstjänster för att tillhandahålla en lösning 
skräddarsydd för dina specifika behov eller krav. Dessutom 
erbjuder vårt globala nätverk av distributörer service och 
underhåll för att ditt system ska fungera optimalt.

För mer information kontakta din auktoriserade Plymovent 
distributör eller besök www.plymovent.com.

Plymovent reserves the right to make design changes.

plymovent.ee
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