
 Automaattinen energiansäästäjä puhaltimille
Maksaa itsensä takaisin alle vuodessa! 

Plymoth E-Max© energiansäästäjää käytetään poistoi-
mureissa, joissa on erillinen puhallin. Se pystyy aisti-
maan kun hitsaus on käynnissä ja käyttää puhallinta vain 
tämän ajan. Puhallin on käynnissä ainoastaan kaariajan 
ja 30 sekunnin ylimenoajan ylimääräisten huurujen pois-
tamiseksi. 

Säästä 80 % lämmityskustannuksistasi 
Plymoth E-Max© säästää 80 % lämmityskustannuksista 
hitsaushuurujen poistossa.  

Kokemus on osoittanut että kaariaika ylittää harvoin 
10-20 % työpäivästä jopa silloin, kun on kyse teollistetus-
ta hitsauksesta. Plymoth E-Max©:in kanssa puhallin on 
toiminnassa vain tämän lyhyen ajan. E-Max© energian-
säästäjä maksaa itsensä takaisin alle vuodessa. 

Se on järkevä sijoitus! 

Energiansäästäjä 
Puhaltimen käynnistys/pysäytys imukartiosta

Plymoth energiansäästäjä E-Man© on yksinkertainen tapa 
välttää  tarpeetonta lämmitetyn ilman poistoa. Puhaltimen 
käynnistys ja pysäytys imukartiossa sijaitsevasta katkaisi-
jasta on yksinkertaista ja helppoa muistaa.

Säästät rahaa! 
Energiaa säästävä sulkupelti 

Käytetään imukartiosta
Plymoth Energy-Saver Damper S-Man© voidaan sähköi-
sesti laittaa päälle tai pois päältä imukartiosta. Sulkupelti 
on helppokäyttöinen. Kun sulkupelti on auki vain tarvitta-
essa tarpeetonta lämmitetyn ilman poistoa ei tapahdu.

Plymoth S-Man© säästää rahojanne! 

  Automaattinen energiaa säästävä sulkupelti 
Maksaa itsensä takaisin vuodessa!

Plymoth S-Max© energiaa säästävä sulkupelti sopii käy-
tettäväksi hitsaushuurujen imurilaitteissa, joissa on kes-
kuspuhallin. Jokainen poistoimuri varustetaan automaat-
tisella sulkupellillä.

Hitsauskaapelin ympärille asetettu anturipuristin tun-
nistaa milloin hitsaus on käynnissä ja avaa sulkupellin 
vain täksi ajaksi ja lyhyeksi ylimenoajaksi.

Sulkupelti on avoinna ainoastaan kaariajan ja 30 se-
kunnin ylimenoajan ylimääräisten huurujen poistamiseksi. 
Kaariaika ylittää harvoin 10-20 % työpäivästä jopa silloin, 
kun on kyse teollistetusta hitsauksesta.

S-Max© maksaa itsensä takaisin alle vuodessa. 
Se on järkevä sijoitus! 

Energiaa säästävä ohjausyksikkö 
Automaattinen käynnistys/pysäytys 

keskuspuhaltimesta
Yhdistämällä Plymoth C-Max© ohjausyksikön keskuspu-
haltimia varten ja Plymoth automaattiset sulkupellit saat 
täysin automaattisen huurujen poistojärjestelmän hitsa-
ukselle. Sulkupellit ovat auki ja keskuspuhaltimet toimivat  
ainoastaan varsinaisen hitsauksen aikana.  

Järjestelmässä, jossa poistoimurit on varustettu sul-
kupelleillä (automaattisilla tai manuaalisilla) C-Max© ener-
giansäästäjä käynnistää keskuspuhaltimen automaat-
tisesti kun vähintään yksi sulkupelti on auki. Kun kaikki 
sulkupellit  ovat suljettuja keskuspuhallin pysähtyy auto-
maattisesti.

Päivän päättyessä teidän ei tarvitse sulkea järjestel-
mää ja aamulla se käynnistyy automaattisesti.

Säästätte paljon lämmitettyä ilmaa ja sähkövirtaa Ply-
moth S-Max-keskusyksikön  avulla. 
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Energian säästäjät 
Energian säästäjä E-Man© . Puhaltimen käynnistys/pysäytys imukartiosta. 
Automaattinen energian säästäjä E-Max©. Puhaltimen automaattinen käynnistys/pysäytys hitsaamalla. 
Energiaa säästävä sulkupelti S-Man©. Sulkupellin käynnistys/pysäytys imukartiosta.
Energiaa säästävä automaattinen sulkupelti S-Max©. Sulkupellin automaattinen käynnistys/pysäytys hitsaamalla. 
Energiaa säästävä ohjausyksikkö C-Max©. Keskuspuhaltimen automaattinen käynnistys/pysäytys. 

Energian säästäjä E-Man©. Puhaltimen käynnistys/pysäytys imukartiosta.
Säätörasia 3-vaiheisella apukontaktorilla (maks. 4,4 kW moottori) seinäasennukseen ja 10 m kaapeli katkaisijalla asen-
nusta varten imukartioon. Tulee olla varustettu asianmukaisella moottorin ylikuormasuojalla (sähkömies toimittaa). 
  
Automaattinen energian säästäjä E-Max©. Puhaltimen automaattinen käynnistys/pysäytys hitsaamalla. 
Imuvarsille omalla puhaltimella. Anturipuristin sovitetaan hitsauskaapeliin. Se käynnistää puhaltimen automaattisesti 
kun hitsaus alkaa ja pysäyttää sen  kun hitsaus on päättynyt. Säädettävä ylimenoaika. Ohjausyksikkö 3-vaiheisella 
apukontaktorilla (maks. 4,4 kW moottori) seinäasennukseen ja anturipuristin 5 m kaapelilla. Tulee olla varustettu asian-
mukaisella moottorin ylikuormasuojalla (sähkömies toimittaa). 

Energiaa säästävä sulkupelti S-Man© 160 mm Ø. Käynnistys/pysäytys imukartiosta. Sulkupelti 160 mm Ø sähkömoot-
torilla, ohjausyksiköllä ja 10 m kaapelilla jossa katkaisin  asennusta varten imukartioon. 

Energiaa säästävä automaattinen sulkupelti S-Max© 160 mm Ø. 
Sulkupelti automaattisella käynnistyksellä/pysäytyksellä hitsaamalla. Anturipuristin sovitetaan hitsauskaapeliin. Se avaa 
sulkupellin automaattisesti kun hitsaus alkaa ja sulkee sen  kun hitsaus on päättynyt. Säädettävä ylimenoaika. Sulkupelti 
160 mm Ø sähkömoottorilla, ohjausyksiköllä seinäasennusta varten ja anturipuristin 5 m kaapelilla. 

Energiaa säästävä ohjausyksikkö C-Max©. Keskuspuhaltimen automaattinen käynnistys/pysäytys. Tulee käyttää yh-
dessä poistoimureiden Plymoth energiansäästäjien  kanssa. C-Max© käynnistää keskuspuhaltimen heti kun poistoimurin 
Plymoth energiansäästäjä on aktivoitunut. Se pysäyttää keskuspuhaltimen automaattisesti kun mikään  poistoimureista 
ei ole käytössä. Säädettävä ylimenoaika. Ohjausyksikkö 3-vaiheisella apukontaktorilla (maks. 4,4 kW moottori) seinä-
asennukseen. Tulee olla varustettu asianmukaisella  moottorin ylikuormasuojalla (sähkömies toimittaa). 

Katkaisin 10 m kaapelilla poistoimurin imukartiolle asennusta varten.     
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Vaihtoehto 1.  Vaihtoehto 3.  Järjestelmä keskuspuhaltimella 
Yksi puhallin yhtä poistoimuria kohti Keskuspuhallinjärjestelmä ja automaattisilla sulkupelleillä
Suora ulostulo jokaiselta puhaltimelta  1. Poistoimuri Puhallin V-Max©  2100: 1-3 imuria
1. Poistoimuri 2. 90º kaariputki 160 mm Ø Puhallin V-Max©  3000: 3-6 imuria
2. Puhallin  3. Autom. sulkupelti S-Max© Puhallin V-Max©  4600: 4-8 imuria
3. 90º kaariputki 160 mm Ø  4. Spiroputkisto 160 mm Ø Puhallin V-Max©  6000: 6-12 imuria
4. Moottorin ylikuormasuoja 5. T-kappale  Puhallin V-Max©  9000: 9-18 imuria
5. Autom. käynnistys/pysäytys E-Max© 6. Spiroputki, koko vastaa liitettyjen 
     poistoimureiden lukumäärää 
Vaihtoehto 2. 7. Keskuspuhallin
Yksi puhallin yhtä imuria kohti –  8. Suojakansi 
keskitetty ulostulo 
1. Poistoimuri 
2. Puhallin 
3. Moottorin ylikuormasuoja
4. Automaattinen käynnistys/pysäytys E-Max©
5. Spiroputkisto 200 mm Ø
6. T-kappale
7. Spiroputki, koko vastaa liitettyjen 
poistoimureiden lukumäärää 
8. Matalapainesiipipuhallin tyyppiä 
End-Max© 35  
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