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Medel- och högvakuum
Kompletta system för centralutsug,
städning och processventilation

CENTAB presenterar

Den nya generationens centralutsug
CENTAB har glädjen att presentera ett nyutvecklat
centralutsugsystem som innehåller nytänkande och
många innovativa lösningar.
Anläggningarna har underkastats hårda och intensiva tester och utvecklats i nära samarbete med
bl.a. träslöjdlärare och andra användare.
Vi är övertygade om att många av de funktioner
som nu lanseras kommer att bli framtida branschstandard.
Den dåliga arbetsmiljön

Dålig lufkvalitet med mycket damm och gaser ger allergiska
reaktioner hos både elever och lärare som vistas i skolans
slöjdsalar. Eftersom allmänventilationen ofta är bristfällig
och det brister i städrutinerna (torrsopning), vågar vi påstå att
arbetsmiljön i träslöjdsalar hör till de sämre som finns. Dessutom tillkommer höga ljudnivåer beroende på maskiner och
att många personer vistas i lokalen samtidigt.
Detta kan leda till:
- Trötthet och bristande skärpa som ökar olycksrisken
- Otrivsel
- Allergiska besvär
- Fler sjukskrivningar och ökad personalomsättning

Träslöjdlärares arbetsmiljö
Träslöjdlärare är ett exempel på en yrkesgrupp
som har problem både med buller och damm.
Bullret kommer både från maskiner och elever.
Nedanstående undersökning visar endast problem
som är relaterade till dammet på arbetsplatsen.
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Källa: Yrkesmedicinska kliniken Huddinge Sjukhus Rapportserie nr 4/1994.

Utmaningen

Vi valde att utveckla ett effektivt, kraftfullt centralutsugsystem som:
- effektivt tar hand om stoftet där det uppstår
- samtidigt minimerar ljud- och dammnivåer
- har överlägsen användarvänlighet och är enkla även för barn
att använda
- håller en hög kvalitets- och säkerhetsnivå
- har ett konkurrenskraftigt pris

Effektiv stoftuppsamling

- Damm och spånor fångas upp direkt vid källan via direkta
maskinanslutningar eller indirekt via utsugsarmar och kåpor.
- Effektiv städning av arbetsbänkar och golv.
- Möjlighet att komplettera med grundventilationsläge som
fångar upp det hälsofarliga svävande dammet i lokalen.

Minimera buller och damm

Våra frekvensstyrda medelvakuumsystem anpassar luftflödet
efter antalet användare. Detta ger lägre ljudnivåer och sparar
energi. Fläktenheterna är dessutom bullerdämpade.
Effektiv uppsamling direkt där det uppstår är bästa sättet att
eliminera dammproblem i verksamheten. Därför erbjuder vi
en mängd anpassade utsugsarmar och kåpor. Vår effektiva
säckvagn gör också att användaren exponeras minimalt för
damm vid säcktömning.
Våra utsugsystem med grundventilation gör att det svävande
dammet i lokalen kan evakueras även före och efter arbetstid.
Med timerfunktion (tillval) kan anläggningen startas innan
arbetsstart och sedan ”vädra” lokalen efter att arbetet slutat.

Användarvänlighet

Vi har tagit fram en driftsäker anläggning och nya funktioner
som gör våra anläggningar lättare att använda även för yngre
elever. Du får möjlighet till städning och maskinutsug i ett
och samma system.
Klaff- och skjutventiler är anpassade för barnhänder. Standardutrustade med mikrobrytare som startar systemet när ventilen öppnas. Detta garanterar att utsuget används.
Automatventiler startar utsuget samtidigt som maskinen via
en 24 V linjärmotor.
Säckkärran ger enklare, snabbare och bekvämare säckbyten.
Den stora papperssäcken på 240 liter ger färre byten.
Rörsystemet med långradiala böjar ger bättre sugkraft och
förhindrar stopp i rörsystemet. Rörkopplingarna ger ett tätt
rörsystem som är lätta att demontera vid behov.
Frekvensstyrning (tillval) ger ett ännu tystare system och en
trivsammare arbetsmiljö.
Extern styrlåda med olika driftslägen anpassade till verksamheten och lampa som indikerar larm och full stoftsäck.
Nivågivare som stänger av anläggningen då säcken är full
och automatisk filterskak är standard på alla filterenheter.
Modulsystem där olika driftsfunktioner, motorstorlekar, rörsystem och tillbehör mm skräddarsys att passa varje kunds
specifika behov.

CENTAB modell SF- Denna modell har från taket hängande klaffventiler som används för bänk- och golvstädning. Anläggninen är frekvensstyrd och startar när någon ventil öppnas. Jämför med nästa uppslag, som visar modell SFV- med inbyggt
grundventilationsläge över arbetsbänkarna.

Ekonomiska fördelar

Våra anläggningar bygger på beprövad teknik och kvalitetskomponenter, vilket borgar för en besvärsfri anläggning. Vi
erbjuder 24 månader funktionsgaranti (gäller ej filter och ev.
förslitningsdetaljer).
Driftskostnader: Mikrostyrning gör att anläggningen endast
är igång när någon ventil är öppen. Väljs frekvensstyning erhålls dessutom en tystare och energisnålare anläggning med
längre livslängd.
Service och underhåll: Låga priser på service-, filter- och
reservdelar.
Kostnadsfri telefonsupport: Alla våra kunder har automatiskt kostnadsfri telefonservice under anläggningens livstid.
Inköpspris: Vår ambition är dessutom att hålla marknadens
mest attraktiva priser på våra anläggningar och tillbehör.
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Säkerhet

CENTAB utvecklar säkerheten på centralutsug ytterligare.
Fläktenhet med gnistsäkra aluminiumsfläktar och brandsäker
bullerisolering.
Filterenheten tillverkad i 2 mm pulverlackerad stålplåt. Utrustad med antistatiska filter och filterskak placerad på enhetens utsida. En termosäkring som stänger av fläkten vid onormal värmeutveckling. Varje dörr har två snabblås för nyckel.
Både fläkt- och filterenheter kan förses med mikrobrytare
på dörrarna som bryter strömmen när de öppnas - detta
minskar risken för olyckor om någon glömmer att bryta huvudströmmen.
Rörsystemet består av helsvetsade detaljer och motstår ett ev.
dammexplosionstryck på 6,2 bar och har elektriskt ledande
kopplingar (AFS 1981:5).

CENTAB´s medelvakuumsystem används vid:
- Flera samtidiga användare
- Lätt och medeltungt stoft
- Volymiöst stoft
- Begränsade rörlängder

Exempel på lämpliga användningsområden:
- Träslöjdsalar
- Snickeriverkstäder
- Byggymnasier
- Plastindustri
- Ortopedverkstäder
- Grafisk industri
- Laboratorier
- Bagerier

CENTAB SFV-

CENTAB´s SFV-modell är frekvensstyrd med flera driftslägen.

Bandsågen ansluts till befintlig
utsugsstos eller
våra egna kåpor
som passar de
flesta maskiner.

Vid ”normalläge” går anläggningen på ett grundventilationsläge
som tar hand om det svävande dammet via slangar över arbetsbänkarna.
Via en tryckgivare regleras sugkapaciteten efter antalet öppnade
ventiler. Maskinutsugen kan även regleras individuellt för ett kraftigare utsug om behov finns (högvakuum). För att minska ljudnivån stängs ventilationsstammen automatiskt då en ventil öppnas.
”Bänkstädläge” (via tablå) ger konstant högvakuum över arbetsbänkarna. ”Lokalstädläge” (via tablå) innebär att alla öppnade uttag går på högvakuum. Ventilationsstammen stänger då automatiskt för att få lägre ljudnivå.

Automatisk elventil. Drivs med
24 V linjärmotor.

Kort systembeskrivning

Avluften leds ut ur verksamhetslokalen enligt myndighetsrekommendationer.

Elförzinkat, helsvetsat rörsystem
som klarar ett ev. explosionstryck
på 6,2 bar (AFS 1981:5).

Effektiva böjar med långa radier
för att eliminera igensättning och
minska tryckfallet i rörsystemet.

Kopplingar med flexibel, elektriskt
ledande gummipackning. Rörsystemet blir tätt och lätt att demontera.

Rikt-/planhyvel ansluts med
flexibel slang till maskinens utsugskåpa.

Cirkelputs ansluts med flexibel
slang till maskinens befintliga
utsugstos.

Klaffventil - KLV-60 - med mikrobrytare. Tillverkad av slagtålig,
elektriskt ledande plast.

Flexibel, böjbar utsugsarm
med magnetfäste och stålkåpa. Lämplig för bl.a.
pelarborrmaskiner och
kontursågar.

Lampa för larm
och indikering av
full behållare.

Val av olika
driftslägen.
Separat styrlåda placeras
väl synlig i verksamhetslokalen. (Olika styrlådor
beroende på system)

Svarven förses med en lättmanövrerad utsugsarm med lägesstabila
gasfjädrar och kåpa. Vi erbjuder
även utsugskåpor med kastskydd.

Hängande uttag från tak med två
städslangar med borste. För grundventilation och städning.

Sophuv för spånor och stora
partiklar som annars riskerar att fastna i städslangen.

Manuell skjutventil - SKV - med
mikrobrytare. Tillverkad av slagtålig, elektriskt ledande plast.

CENTABs

Fläkt- och filterenheter
FILTERENHET

Vibrationsdämpad motoroch fläktbrygga. Tillverkad
i pulverlackerad stålplåt

↑

↑

FLÄKTENHET

Består av filter- och stoftbehållardel. Tillverkad i 2 mm
pulverlackerad stålplåt

Avluftskanal med ljuddämpare

Bullerdämpande brandisolering (EI 30)

Gnistsäker aluminiumfläkt
Avvibrerad brygga för fläkt
och motor
Elmotor

Motorsläde för enkel remjustering och service

Tre inloppskanaler
(2x100, 120 mm)
Säkerhetsventil
Antistatiska filter
Filterskak. Motorn är
placerad på filterenhetens
utsida
Två tryckutjämningsfilter
Termosäkring som stänger av anläggningen vid
överhettning
Optisk nivågivare med
yttre signallampa
240-liters stoftsäck på
vagn

Justerbara fötter för förankring och placering på
ojämna underlag

Justerbara fötter för förankring och placering på
ojämna underlag

Motorkylning genom separat kylluftsintag

- Kraftig konstruktion i pulverlackerad stålplåt.
- Mikrobrytare på samtliga dörrar som automatiskt
stänger av anläggningen om de öppnas (tillval).
- Frekvensomformare från ABB.
- Optisk nivågivare för stoftbehållaren.
- Filterskak på utsidan av filterenheten.
- Övertryckslucka på filterenhetens baksida.
- Anpassas enkelt efter varje kunds specifika behov.
- Små inbyggnadsmått.

Två säkerhetslås på
varje dörr - öppnas med
nyckel

SERVICE

- kostnadsfri telefonsupport

CENTAB består av personal med många års erfarenhet av service av spånsugar och centralutsugsanläggningar. En service lönar
sig genom att den ökar kapaciteten på anläggningen och ger ökad livslängd på aggregaten.
Det finns flera bra skäl att välja CENTAB som servicepartner:
- Låga serviceavgifter
- Snabb och effektiv service utförd av erfaren personal
- Låga priser på kvalitétsfilter och reservdelar
- Samordning ger lägre resekostnader
Sammantaget ger detta våra kunder mycket attraktiva servicepriser!

Kostnadsfri telefonsupport!

Vi har som policy att alltid försöka lösa eventuella problem
och frågor tillsammans med kunden - på telefon. Tack vare vår
erfarna servicepersonal fungerar detta ofta och kunden sparar
mycket pengar på ”onödiga” servicebesök. Vår telefonhjälp och
våra rekommendationer är gratis för alla våra kunder.
CENTAB servar de flesta på marknaden
förekommande fabrikat!

CONSULTING

En service innebär att vi tar pulsen på anläggningen, oavsett
fabrikat, med bl.a. funktionsgenomgång och byte av filter.
Efter utförd service lämnar vi ett
protokoll på vad som åtgärdats
och en bedömd status på anläggningen. Vi lämnar också förslag
på eventuella framtida åtgärder.

- kostnadsfri projekteringshjälp

Inköpare, projektörer och fastighetsförvaltare med flera kommer ofta i
kontakt med centralutsugsuganläggningar i sitt arbete. Men alltför sällan
för att bli experter.
Förklaringen kan vara många arbets- och ansvarsområden och att den
tekniska utvecklingen gör att det är svårt att hela tiden vara uppdaterad
på det senaste på alla områden.

Därför ska du ta kontakt med
oss på CENTAB. Vi hjälper dig
med:
- Personlig projekteringshjälp och
assistans där vi hjälper dig med val
och dimensionering av kompletta
system.

Det är här CENTAB kommer in i bilden. Vi erbjuder hjälp så att du ska
kunna göra ett ännu bättre jobb. Vi har personal som är utbildad att hjälpa
till vid upphandling och projektering av spånsugar och centralutsugsanläggningar.

- Hjälp med utformning av ramhandlingar.

Tveka inte att ta kontakt

- Produktpärmar med hela vårt sortiment. Här finns även tekniska data,
förslag till ramhandlingar, lathundar
och projekteringshjälpmedel mm.

Det är vårt jobb att hjälpa dig!

- Underlag och lathundar som du
kan arbeta med på egen hand.

Kompetens
-

Personal med många års branscherfarenhet
Råd och hjälp vid inköp och projektering
Kostnadsfri telefonsupport till alla våra kunder
Vi jobbar för att förbättra luften på alla Sveriges arbetsplatser

Kvalitet
-

Kvalitetskomponenter borgar för förstklassiga produkter
Flexibla system - anpassade efter varje kunds specifika behov
Egen montage- och serviceorganisation
Allt vi gör ska tjäna som referens för framtida affärer

Innovationer
-

System utvecklade i nära samarbete med användare och kunder
Enkelhet och användarvänlighet i centrum
Utveckling i takt med senaste teknik och myndighetskrav
Fokus på att utveckla marknadens ledande centralutsugsystem

För mera information - kontakta
Återförsäljare:

Adress: Stockvägen 4, 531 54 LIDKÖPING
Telefon: 0510 - 253 00 Fax: 0510 - 253 01
e-mail: info@centab.se
www.centab.se

