
Czy Twoja załoga 
jest bezpieczna?

UsUń spaliny silników diesla ze stanowisk 
pojazdów straży pożarnej
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Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się 
nad znaCzeniem Czystego powietrza?

dlaCzego plymovent?
 ■ odpowiedź na zapotrzebowania klientów
 ■ rozwiązania systemowe
 ■ wieloletnie doświadczenie
 ■ produkty wysokiej jakości
 ■ globalna obecność

my tak. przez ponad 30 lat naszym celem jest zapewnienie czystego powietrza na stano-
wiskach pojazdów straży pożarnej. posiadamy wysokiej jakości produkty do ochrony ludzi 
przed wdychaniem niebezpiecznych spalin silników diesla. oferujemy szeroki zakres od-
ciągów spalin wraz z ich montażem oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. skontaktuj 
się z nami aby przekonać się jak możemy rozwiązać twój problem spalin.
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niebezpieczne spaliny samochodowe w jednostkach straży pożarnej, są jednym 
z  największych zagrożeń rakotwórczych dla strażaków i powinny być poważnie 
traktowane przez przełożonych.

Usuń te zagrożenia poprzez odciągi spalin samochodowych firmy plymovent. 
oferujemy rozwiązania na istniejące stanowiska oraz nowo powstające. 
posiadamy wiele udogodnień wraz z automatycznym systemem startu 
wentylatora, opatentowanym systemem rozłączania ssawki od rury wydechowej 
oraz systemem wczepu bezpieczeństwa. 

twoi strażacy zasługują na to!

UsUń niebezpieCzne spaliny silników diesla

Chemikalia Efekt zdrowotny*

benzyna grypa 1a, czynniki rakotwórcze
wielopierścieniowe węglowodory aroma-
tyczne

grupa 2a, możliwe czynniki rakotwórcze

benzyna „alfa” pirenowa grupa 2a, możliwe czynniki rakotwórcze
aldehyd mrówkowy grupa 2a, możliwe czynniki rakotwórcze
benzofuran grupa 2b, możliwe czynniki rakotwórcze
tlenek węgla zagrożenia dla życia człowieka
Tlenki azotu zagrożenia dla życia człowieka

*Źródło: osHa.gov

niebezpieCzeństwa związane ze spalinami silników diesla
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odsysanie z rUry wydeCHowej

odsysaCze z rUry wydeCHowej to standard w plymovent

odsysanie bezpośrednio ze źródła powstawania lotnych elementów zanieczyszcza-
jących powietrze, zanim rozprzestrzenią się w otoczeniu, jest najlepszą metodą do 
utrzymania czystego środowiska pracy. zmniejsza to ilość powietrza, która musi 
zostać odciągnięta, a jednocześnie obniża koszty inwestycji i koszty zużycia energii 
elektrycznej.

kluczowym elementem naszego systemu jest ssawa odciągowa w dwóch wersjach: 
pneumatycznej i magnetycznej (the grabber®). system plymovent zapewnia 100% 
odciągu spalin dzięki możliwości zastosowania różnych ssawek. 
 
ssawka grabber® podłączona do końcówki rury wydechowej, pochłania i eliminuje 
wszystkie spaliny. jest również łatwa w użyciu:

 ■ ssawkę w wersji magnetycznej wystarczy przyłożyć do końcówki rury wydechowej 
bez dodatkowych czynności. ssawka jest zaczepiona i uszczelniona. 

 ■ w wersji pneumatycznej, wystarczy przyłożyć ssawkę do końcówki rury 
wydechowej każdej średnicy, nacisnąć przycisk i sprawdzić czy ssawka szczelnie 
objęła rurę. zapewni to eliminację niebezpiecznych spalin z garażu.
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zaprojektowane dla konkretnego CelU

każdy system jest zaprojektowany do usuwania niebezpiecznych spalin i uzy-
skanie zdrowego środowiska pracy. dzięki wieloletniemu doświadczeniu firma 
plymovent wypracowała indywidualne podejście do każdego projektu nazywane 
„rozwiązaniem inżynierskim”.

to podejście zapewnia najlepsze rozwiązanie dla osiągnięcia czystego powie-
trza w twoim środowisku pracy, przy racjonalnym nakładzie inwestycyjnym i 
ergonomii użytkowania.

Filozofia firmy plymovent polega na dostarczaniu wysokiej jakości systemów, 
bezpiecznych i łatwych w obsłudze oraz trwałych. mają one poprawiać warunki 
pracy strażaków i całego personelu. to dlatego nadal rozwijamy linie odciągów 
spalin przeznaczonych dla twojego stanowiska:

 ■ odsysacz szynowy sbt – dla pojedynczego stanowiska.

 ■ odsysacz przejezdny str - możliwy przejazd samochodem przez stanowisko. 

system dla maksymalnie czterech pojazdów ustawionych jeden za drugim.

 ■ odsysacz pionowy vsr – dla pojazdów z wydechem górnym.
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rozwiązania

wentylatory
oferujemy szeroki zakres 
wentylatorów odpowia-
dających większości 
aplikacji.

balanser
 ■ regulowany
 ■ lekki i wytrzymały
 ■ łańcuch 
bezpieczeństwa przy 
haku

 ■ zamknięta obudowa

przewody elastyCzne
 ■ różnej długości
 ■ odporne na wysokie 
temperatury

szyny
oferujemy szyny aluminiowe 
przystosowane do różnorakich 
zastosowań.

UCHwyt przewodU 
elastyCznego

 ■ łatwy do regulacji
 ■ wsparcie przewodu bez 
załamań

 ■ wydłużona żywotność 
przewodu odciągowego

ssawa przejezdna str/sbt
 ■ samonośna
 ■ zintegrowane wewnętrzne koła
 ■ regulowane bufory stopujące
 ■ dwukierunkowy wyzwalacz 

CHwytaCz systemU vsr
 ■ prowadnica
 ■ Uszczelniony wlot
 ■ możliwość bocznego ruchu 
szyny w obie strony po 30 cm

odsysaCz pionowy vsr 
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jakie jest najlepsze rozwiązani dla Ciebie?
możemy opracować system odsysania spalin specjalnie dopasowany do twoich potrzeb.

sterowanie
oferujemy w pełni zautoma-
tyzowane sterowanie syste-
mem, które pozwoli na łatwe 
i efektywne wykorzystanie 
odsysacza.

łąCznik bezpieCzeństwa
 ■ Chroni system przed 
zerwaniem

 ■ możliwość obrotu o 360°
 ■ miękka osłona
 ■ nie obciąża przewodu
 ■ łatwy w obsłudze i chwytaniu

ssawka grabber®

 ■ szczelna w 100%
 ■ odporna na wysokie 
temperatury

 ■ wersja pneumatyczna lub 
magnetyczna

 ■ rozmiary dla wszystkich 
aplikacji

odsysaCz szynowy sbtodsysaCz przejezdny str 
(możliwość przejazdU pojazdem 
przez stanowisko)
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Odsysacz szynOwy sBT

zalety odsysaCza szyno-
wego sbt:

 ■ Urządzenie obsługujące stanowiska o 
długości do 12 metrów

 ■ automatyczne rozłączanie ssawki przy 
bramie garażowej

 ■ przykładanie ssawki grabber® w 
pozycji wyprostowanej

 ■ szyna aluminiowa: lekka i wytrzymała
 ■ bufory z gumy pochłaniające energię 

kinetyczną wózka
 ■ regulowane miejsce rozłączania, 

zależne od prędkości pojazdu
 ■ żółto-czarny przewód odciągowy
 ■ dzięki unikalnym ssawkom grabber® 

dostępnym w rozmiarach pasujących 
do wszystkich rodzajów rur 
wydechowych, spaliny odciągane są do 
100% 

 ■ wentylator odciągowy włączany i 
wyłączany jest automatycznie dzięki 
czujnikowi spalin

 ■ łącznik bezpieczeństwa łatwy do 
ponownego podłączenia

 ■ Urządzenie przeznaczone do 
istniejących już obiektów oraz nowo 
budowanych

odsysacz szynowy sbt odpowiada standardom kontroli 
emisji spalin dla pojazdów ratunkowych i strażackich na 
całym świecie.

odsysacz szynowy sbt jest polecany na stanowiska na 
których pojazd parkuje tyłem. ssawki przystosowane są do 
podłączenia do każdego rodzaju rury wydechowej eliminu-
jąc do 100% spalin. maksymalna odległość rury wydecho-
wej od bramy garażowej może wynosić do 12 m. automa-
tyczny system uruchamiania wentylatora i odłączania ssaki 
ułatwia operowanie odsysaczem.  Urządzenie jest zgodne 
z przepisami i posiada możliwość szybkiego podłączenie 
ssawki w momencie wjazdu pojazdu na stanowisko. jeżeli 
szukasz odsysacza spalin, który łatwo podłączysz w trakcie 
parkowania pojazdu i który automatycznie uruchomi wen-
tylator oraz odłączy się od pojazdu przy bramie wyjazdowej, 
system sbt jest najlepszy w takiej sytuacji.



 

9

Odsysacz przejezdny sTr 

odsysacz szynowy (str) polecany jest na stanowiska prze-
jezdne lub tam gdzie pojazdy parkują jeden za drugim.

odsysacz szynowy str jest zaprojektowany do podłączenia 
do wszystkich rodzajów rur wydechowych i pochłania do 
100% spalin. system ten jest idealny w  sytuacjach kiedy 
mamy możliwość przejeżdżania pojazdami przez stanowi-
sko a także parkując samochody jeden za drugim maksy-
malnie do 4 szt. odsysacz automatycznie włącza wenty-
lator i odczepia się od wyjeżdżającego pojazdu. ssawkę 
odsysacza można łatwo podłączyć do wjeżdżającego na 
stanowisko pojazdu. wózek odsysacza porusza się wraz z 
pojazdem po wytrzymałej, jednoelementowej szynie alumi-
niowej. odsysacz jest zgodny z aktualnymi przepisami.

zaleTy Odsysacza 
przejezdnegO sTr:

 ■ system do podwieszenia na długości do 
30 metrów

 ■ elastyczne przewody odciągowe do 
wszystkich rodzajów pojazdów

 ■ autorozłączanie przy bramie wyjazdowej
 ■ Usuwanie szkodliwych spalin na całej 

długości stanowiska
 ■ system wyhamowujący wózek 

odciągowy
 ■ wczepianie ssawki na początku lub 

końcu szyny
 ■ możliwość rozbudowy systemu
 ■ możliwość do podłączenia do czterech 

pojazdów stających jeden za drugim
 ■ regulowane miejsce rozłączania 

zależne od prędkości
 ■ odsysacze typu grabber® dostępne są 

we wszystkich rozmiarach pasujących 
do wszelkich rozmiarów końcówek rur 
wydechowych

 ■ automatyczne włączanie/wyłączanie 
wentylatora dzięki czujnikowi spalin

 ■ łącznik bezpieczeństwa łatwy do 
ponownego podłączenia

 ■ odpowiednie dla istniejących już 
jednostek oraz nowo budowanych



10

odsysaCz pionowy vsr

odsysacz pionowy jest rozwiązaniem przeznaczonym dla pojazdów 
mających górny układ wydechowy i mogących przejeżdżać przez 
stanowisko.

Firma plymovent zaprojektowała odsysacz vsr dla pojazdów z 
górnym układem wydechowym. do podłączenia nie jest wymagany 
udział operatora, gdyż początek jak i koniec szyny posiada kształt 
litery „v” dzięki czemu końcówka rury wydechowej samoczynnie 
wpina się w szynę. dzięki odpowiedniej końcówce rura wydechowa 
może swobodnie przesuwać się wzdłuż aluminiowej szyny. odsysacz 
vsr jest w pełni zautomatyzowany, począwszy od uruchomienia 
wentylatora oraz podłączenie i rozłączenie pojazdu przy bramie. 
jest zgodny z aktualnymi przepisami.

zalety odsysaCza 
pionowego vsr:

 ■ swoboda ustawienia szyny nad 
pojazdem

 ■ regulowany chwytak rury
 ■ pasuje do każdego rodzaju rury 

wydechowej
 ■ jednoelementowa szyna aluminiowa
 ■ w pełni zautomatyzowany system
 ■ możliwość rozbudowy systemu do 

niemal każdej długości
 ■ stożkowa końcówka na rury 

wydechowe zaprojektowana dla 
pojazdów pustych i napełnionych

 ■ 30 centymetrowy ruch boczny szyny w 
każdym kierunku

 ■ elastyczny przewód łączący z 
instalacją odciągową

 ■ gumowa uszczelka na całej długości 
szyny

 ■ automatyczny powrót do poprzedniej 
pozycji po odłączeniu pojazdu

 ■ przewód bezpieczeństwa
 ■ pasujący do istniejących jednostek 

straży pożarnej jak i nowo 
powstających
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po Co wyposażenie 
dodatkowe:

 ■ z przyCzyn FinansowyCH

w pełni zautomatyzowany 
system sterowania, pozwoli 
obniżyć koszty zużycia energii 
elektrycznej. będzie to najlepsza 
inwestycja dla jednostki straży 
pożarnej.

 ■ z przyCzyn 
środowiskowyCH

wyposażenie sterujące które po-
siadamy pozwala nam spełniać 
większość oczekiwań klientów. 
wynikiem użytkowania naszego 
urządzenia jest spadek zużycia 
energii elektrycznej oraz niższe 
koszty ogrzewania, gdyż system 
działa wyłącznie w czasie takiej 
potrzeby. naturalnie zmniejsze-
nie zużycia energii elektrycznej 
ma pozytywne skutki dla nasze-
go środowiska naturalnego. 

inwestycja w odsysacze spalin 
plymovent nie tylko pozwoli 
zaoszczędzić pieniądze, ale po-
zwoli zadbać o środowisko. 

…dotyCząCe spalin z silników diesla

 ■ według agencji ochrony środowiska (epa) cząstki stałe w spalinach diesla mają średnio 
wielkość 0,2 microna. są one nie widoczne ludzkim okiem.

 ■ Cząstki stałe spalin silników diesla są zazwyczaj zbyt małe, aby zostać wychwycone 
przez filtry będące na wyposażeniu pojazdów. toksyczne gazy mogą być zneutralizowane 
jedynie poprzez filtry węglowe. odsysacze pochłaniają takie cząstki zanim dostaną się 
na stanowiska parkowania pojazdów i wyrzucają je na zewnątrz.

 ■ w momencie kiedy wóz strażacki opuszcza stanowisko generowana jest duża ilość 
toksycznych spalin. odsysacze firmy plymovent zapobiegają przed rozprzestrzenianiem 
się ich wewnątrz budynku, włączając w to pomieszczenia biurowe, socjalne i bytowe.

 ■ odsysacze pochłaniają spaliny bezpośrednio z rur wydechowych pojazdów chroniąc ludzi 
przed ich wdychaniem. 

 ■ spaliny z silników diesla rozchodzą się w powietrzu, co stwarza zagrożenie dla osób 
oddychających tym powietrzem.

 ■ tak jak artykuły łatwopalne, spaliny silnika diesla zawierają tlenki azotu. mogą one 
niszczyć płuca, obniżyć odporność organizmu, powodować problemy z odpornością, oraz 
z choroby układu oddechowego jak np. astma.

 ■ Firma plymovent oferuje odsysacze spalin ze szczelną ssawką na rurze wydechowej, 
która została przetestowana w około 50.000 aplikacjach na świecie, przez ponad 30 lat 
istnienia. ** 
 

* na prawidłowe działanie odsysaczy może mieć wpływ odpowiedni dobór urządzeń, łatwość ich obsługi i serwis gwa-
rancyjny i pogwarancyjny. poziom zadymienia powinien być sprawdzany przed instalacją, a także okresowo później, 
aby upewnić się, że mieści się on w normie.

** odsysacze firmy plymovent zostały skonstruowane zgodnie z przepisami. proszę upewnić się, że urządzenie jest 
odpowiednio dobrane, użytkowane, serwisowane i konserwowane. 

ważne Fakty…



 

www.plymovent.com

twój autoryzowany dystrybutor:

spółki zależne

dystrybUtorzy

referencje
zainstalowaliśmy około 50.000 odsysaczy na całym świecie. oto kilka przykładów:

China Hong Kong
England Norfolk
England Oxfordshire
Finland Helsinki
France Lisses
France Cateau
France Noailles
France Nanterre
Germany Munich
Germany Berlin
Germany Cologne

Portugal     Azores Islands
Serbia        Belgrade
Spain Granada
Sweden Stockholm
Sweden Gothenburg,
Sweden Malmö
USA Baltimore County, MD
USA Boston, MA
USA Chicago, IL
USA Cincinnati, OH
USA Dallas, TX

Germany Frankfurt
Germany Bremen
Germany Kassel
Germany Hamburg
Hungary Budapest
Ireland Dublin
Italy Bologna
Montenegro Podgorica
New Zealand Aukland
Poland Warszawa
Poland Kraków

USA Detroit, MI
USA Las Vegas, NV
USA Lexington, KY
USA Los Angeles, CA
USA Raleigh, NC
USA Charlotte, NC
USA Atlantic City, NJ
USA Kansas City, KS
USA New Orleans, LA
USA Winnepeg, Manitoba
USA Camrose, Alberta

plymovent troszczy się o powietrze którym oddychasz. 
oferujemy produkty, systemy oraz serwis, który 
zapewnia czyste powietrze na twoim stanowisku pracy. 

szanujemy środowisko naturalne, dlatego dostarczamy 
najwyższej jakości produkty. nasi fachowcy poprzez 
wiele lat udoskonalali rozwiązania pozwalające nam 
dostarczać takie urządzenia jakich tylko potrzebujesz.

international sales
plymovent group bv
p.o. box 1045
1700 ba  Heerhugowaard
the netherlands 

t +31 (0)72 5640 604
F +31 (0)72 5644 469
e export@plymovent.com


