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A FLEXIBILIS, SÍNES 

KIPUFOGÓGÁZ 

ELSZÍVÓ RENDSZER  

SZEMÉLYGÉPKOCSI ÉS 

TEREPJÁRÓ SZERVÍZEK 

RÉSZÉRE

A PlymoVent MRP rendszer
= Költséghatékonyság
-Műhelyenként egy rendszer 
szükséges
-Flexibilis
-Csak egy kivezetés szükséges
-Egyszerűen telepíthető
-Energiatakarékos rendszer

PlymoVent új sínes rendszere, amely alkalmas álló járművek kipufogógázainak 
elszívására. 

Számos álló jármű csatlakoztatható egyetlen sínrendszerhez. 

A felsővezetékes kocsik könnyen mozgathatók a munkaállások között.

Az elszívó kocsik teljes számának meg kell egyeznie az elszívást igénylő 
járművek teljes számával. 

egyidejűleg, ezáltal optimális kiemelési hatékonyságot és energiatakarékos 
rendszert biztosítva.

A kocsi és a tömlő közvetlenül a jármű fölé helyezhető, így rövidebb tömlőkkel 
lehet dolgozni.

A kipufogógázok a sínrendszeren keresztül, jellemzően egy kivezetésen 
keresztül jutnak a szabadba.



A TECHNOLÓGIA

GGGuuummmiii kkkiiipppuuufffooogggóóó
cccsssaaatttlllaaakkkooozzzóóó

     Úgy tervezték,  hogy    
alkalmaz kodjon a jármű 

      kipufogó csövének alakjához. 
A rugalmas ovális gumiforma 

egy, két, egyedi vagy dekoratív 
kipufogóvégcsövekhez is illeszkedik.

•Hőmérsékletállóság 150ºc / 300ºF folyamatosan, 
200ºc / 390ºF időszakosan.
-Taposásálló konstrukció
-Három rögzítési mód, szorító, rugós klipsz vagy 
csavaros fogantyú
-Emisszió mintavételi nyílás
-Egyszerű kipufogócső-csatlakoztatás

A MEGFELELŐ CSATLAKOZÓ 
ÉS TÖMLŐ

TTTööömmmlllőőő

Nagy  mértékben tömlő, amelyet a 
következőkhöz terveztek  150ºC  és 
205ºC (időszakos használat) közötti 

hőmérsékletekre 
Olyan területekre ajánlott, ahol a 

kipufogótömlőn áthaladó 
járműveknek van kitéve.

A PlymoVent számos csatlakozót és 
tömlőt kínál különböző 

alkalmazásokhoz - további 
információért forduljon hozzánk 

most

Fúvóka 
állítható 
fojtószeleppel

Minden PlymoVent gumi
kipufogó csaatlakozó lehet 

gumitömítésű, állítható 
fojtószelepes , amely használaton 
kívül lezárja a kipufogó csatlakozót, 
így biztosítva, hogy csak ott történjen 
elszívás, ahol arra szükség van, 
energiát és költségeket megtakarítva.

Függesztő konzolok
A PlymoVent mennyezeti és falra szerelhető 
függesztő konzolok modulárisak és előre 
gyártott kivitelűek, csavaros kialakításukkal 
nincs szükség hegesztésre, és a telepítés is 
egyszerű és gyors. A rendszer meghaladja az 
építési előírások szilárdsági és stabilitási 
követelményeit. 

Elszívó kocsi
Könnyű kocsi golyóscsa-
págyazott kerekekkel a sima 
mozgás érdekében.



A tömlőt és a 
csatlakozó legyen 
messze a padlótól.

A tömlő alapfelszereltségként  
felső akasztóval van felszerelve, 

 amellyel a csatlakozó 
felfüggeszthető , ha nincs használatban. 

Ez biztosítja, hogy a tömlők ne 
heverjenek a padlón, ahol biztonsági 

kockázatot jelenthetnek.

Extraction Rail
Easy to install, strong lightweight aluminium 
profile. Several profiles can be joined 
together in a modular system with no limit 
on total length.

Rubber lip
Easy to mount rubber lip made 
from EPdM coated rubber lip for 
minimal friction and long life.

A MEGFELELŐ CSATLAKOZÓ ÉS TÖMLŐ

csatlakozó
állítható 
fojtószeleppel

Minden PlymoVent gumi
kipufogó csaatlakozó lehet 

gumitömítésű, állítható 
fojtószelepes , amely használaton 
kívül lezárja a kipufogó csatlakozót, 
így biztosítva, hogy csak ott történjen 
elszívás, ahol arra szükség van, 
energiát és költségeket megtakarítva.

Sokoldalú csőcsatlakozás
A légcsatornát a sín végére vagy a tetejére lehet 
csatlakoztatni; a végcsatlakozások alapfelszerelt-
ségként kerülnek szállításra. A felső csatlakozás 
hosszabb sínrendszerek esetén használható, 
különösen ott, ahol egynél több légtechnikai 
csatlakozásra lehet szükség.

Balanszer 

Opcióként rugós 
visszatérítésű

balanszer használható a 
tömlők felemeléséhez a 

a kipufogó csatlakozót  
felhelyezett állapotban is távol 

tartva a tömlőt az útból. 



Nagy teljesítményű ventilátorok
Az elszívórendszer középpontjában a PlymoVent 
ventilátorokat öntisztító, önkiegyenlítő és 
szikraálló járókerékkel tervezték. 
Energiatakarékosak és tökéletesen illeszkednek 
bármely intelligens technológiai szellőző 
rendszerhez.

A PlymoVentnél a jótanács ingyenes!
A PlymoVent megtervezi, szállítja, telepíti és 
üzembe helyezi a rendszert, biztosítva az Ön 
teljes elégedettségét. Tervezett karbantartási és 
teljesítménygaranciák is rendelkezésre állnak, 
amelyek biztosítják, hogy Ön nem fogja 
megbánni a PlymoVent - Intelligens technológiai 
szellőzésbe való befektetését.

PLYMOVENT

TELJES KÖRŰ 

RENDSZER

MEGOLDÁS

A PlymoVent átfogó termékválasztékot 
gyárt az ipar intelligens technológiai 
szellőztetéséhez.

PlymoVent intelligens
vezérlőrendszer
Számos termék áll 
rendelkezésre annak 
biztosítására, hogy az 
elszívás a megfelelő tömeg 
árammal történjen, és csak 
akkor, amikor az elszívásra 
szükség van, így energiát és 
költségeket takaríthat meg!



Manufacturer:
PlymoVent AB • P.O. Box 527 • 921 28 Lycksele, Sweden

Tel: +46-950 57 67 00• Fax: +46 950 57 67 90

www.plymovent.com


