
PlymoVent Uitlaatgas afzuigsystemen
Bescherming van uw gezondheid



De PlymoVent installatie voorziet in de afzuiging van uitlaatgassen van voertuigen welke 
via een centraal afgesloten afzuigsysteem naar buiten worden afgevoerd doormiddel van 
een centrifugaal ventilator. Uitermate geschikt voor voertuigen met een uitlaat welke 
horizontaal afblaast en voor voertuigen welke opgesteld staan achter een uitrukpoort.

Omschrijving installatie PlymoVent
SBT-Railsysteem

Afzuigrail type SBT

Iedere uitlaat van een voertuig is aangesloten op het afzuigsysteem doormiddel van een
hittebestendige afzuigslang tot 170°C met een lengte van 6 meter en een doorlaat van 100 mm.

Aan de uitlaatzijde is deze slang voorzien van een uitlaattrechter. Deze trechter, van het 
type “Grabber” bestaat uit een hittebestendige rubber uitlaatrechter welke doormiddel van 
luchtdruk om de uitlaat van het voertuig wordt vastgeklemd.

Deze trechter is universeel en heeft een maximaal klembereik van Ø 50 tot 200 mm.
Het andere einde van de slang is bevestigd aan de zuigmond op de aluminium geleiderail.
De slang wordt van het voertuig en de vloer gehouden doormiddel van een veerbalancer met 
kabel.
De veerbalancer is opgehangen aan een loopwagen welke in de geleiderail loopt.
Indien het voertuig vertrekt zal deze loopwagen de slang meevoeren tot het ontluchtingsventiel
op de rail.
Het ontluchtingsventiel activeert een pneumatische klep welke de “Grabber” ontlucht 
en afkoppelt van de uitlaat.
De afzuigslang met “Grabber” keren dan weer automatisch terug in de positie waarvan vertrokken 
is.

Ventilator

Centraal gemonteerd een ventilator welke d.m.v. een kanalensysteem naar de SBT-
railsysteem (men) de uitlaatgassen afvoert naar buiten.
De ventilator wordt automatisch aan/uit geschakeld doormiddel van druksensor in het 
afzuigpunt op iedere SBT-railsysteem.



Automatische Aan / Uit schakeling Ventilator

De werking is als volgt:
In het afzuigpunt op het SBT-railsysteem is een druksensor type PCU-500 gemonteerd. 
Indien het vertrekkende voertuig wordt gestart zal er een druk worden opgebouwd in de 
afzuigslang door de uitlaatgassen wat gesignaleerd wordt door de druksensor.
De druksensor welke d.m.v. een laagspanningskabel aangesloten is op besturingsunit 
type PCU-1000 zal een signaal afgeven waardoor automatisch de ventilator 
wordt aangeschakeld.
De besturingsunit is voorzien van een instelbare timer welke vanaf het moment dat deze 
de ventilator start na een ingestelde tijd van min. 7 sec. tot 6 minuten de ventilator 
automatisch weer uit schakelt. 
Bij vertrek van ieder volgend voertuig zal de ventilator weer automatisch gestart worden. 
Het voordeel van dit systeem is dat men niet vergeet de ventilator te starten of te stoppen 
en een onbelemmerd en snel vertrek gewaarborgd is.
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Omschrijving installatie PlymoVent
“Click en Seal” SBTM-railsysteem

De PlymoVent installatie voorziet in de afzuiging van uitlaatgassen van voertuigen welke 
via een centraal afgesloten afzuigsysteem naar buiten worden afgevoerd doormiddel van 
een centrifugaal ventilator. Uitermate geschikt voor voertuigen met een uitlaat welke 
horizontaal afblaast en voor voertuigen welke opgesteld staan achter een uitrukpoort.

Afzuigrail type SBTM

Iedere uitlaat van een voertuig is aangesloten op het afzuigsysteem doormiddel van een
hittebestendige afzuigslang tot 170°C met een lengte van 6 meter en een doorlaat van 100 

mm.

Aan de uitlaatzijde is deze slang voorzien van een uitlaattrechter. Deze trechter, van het 
type “Magnetic Grabber” bestaat uit een roestvrij stalen uitlaatrechter met een rubberen 
protectie rand welke doormiddel van speciaal ontworpen magneten zich vast houd aan de 
uitlaat van het voertuig.

Het andere einde van de slang is bevestigd aan de zuigmond op de aluminium geleiderail.
De slang wordt van het voertuig en de vloer gehouden doormiddel van een veerbalancer met 
kabel.
De veerbalancer is opgehangen aan een loopwagen welke in de geleiderail loopt.
Indien het voertuig vertrekt zal deze loopwagen de slang meevoeren tot de eindafslag op de 
rail.

Na het bereiken van de eindafslag zal de “Magnetic Grabber” zich los koppelen van de uitlaat
De afzuigslang met “Magnetic Grabber” keren dan weer automatisch terug in de positie 
waarvan vertrokken is.



Centraal gemonteerd een ventilator welke d.m.v. een kanalensysteem naar de

SBT-railsysteem (men) de uitlaatgassen afvoert naar buiten.

De ventilator wordt automatisch aan/uit geschakeld doormiddel van druksensor in het

afzuigpunt op iedere SBT-railsysteem.

Ventilator

Automatische Aan / Uit schakeling Ventilator

De werking is als volgt:
In het afzuigpunt op het SBT-railsysteem is een druksensor type PCU-500 gemonteerd. 
Indien het vertrekkende voertuig wordt gestart zal er een druk worden opgebouwd in de 
afzuigslang door de uitlaatgassen wat gesignaleerd wordt door de druksensor.
De druksensor welke d.m.v. een laagspanningskabel aangesloten is op besturingsunit 
type PCU-1000 zal een signaal afgeven waardoor automatisch de ventilator 
wordt aangeschakeld.
De besturingsunit is voorzien van een instelbare timer welke vanaf het moment dat deze de 
ventilator start na een ingestelde tijd van min. 7 sec. tot 6 minuten de ventilator 
automatisch weer uit schakelt. 
Bij vertrek van ieder volgend voertuig zal de ventilator weer automatisch gestart worden. 
Het voordeel van dit systeem is dat men niet vergeet de ventilator te starten of te stoppen 
en een onbelemmerd en snel vertrek gewaarborgd is.

Is verkrijgbaar in verschillende diameters:
75mm   
100mm
125mm 
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De PlymoVent installatie voorziet in de afzuiging van uitlaatgassen van voertuigen welke 
via een centraal afgesloten afzuigsysteem naar buiten worden afgevoerd doormiddel van 
een centrifugaal ventilator. Uitermate geschikt voor voertuigen met een uitlaat welke 
horizontaal afblaast en voor voertuigen welke doorrijden in de remise of als er 2 
voertuigen achter elkaar staan opgesteld in de remise.

Omschrijving installatie PlymoVent
STR-Railsysteem

Afzuigrail type STR

Het railsysteem is vervaardigd van een rond aluminium profiel. De inwendige diameter
is Ø 160 mm., met een doorsnede oppervlakte van 200 cm2 . 
Het profiel heeft een open onderzijde wat is voorzien van een zeer soepele, 
hittebestendige rubberen afdichting. De afdichting van het railsysteem komt tot stand 
door de onderdruk in het profiel.

Eindstop
Het railsysteem is aan de beide uiteinden afgesloten door een afdichtstop. Aan de zijde van 
de vertrekkende uitrukpoort is een hydraulische schokdemper gemonteerd welke de 
slangwagen opvangt bij het vertrek van het voertuig. 

Loopwagen
In het railsysteem loopt een interne slangwagen op 4 nylons lagers. De slangwagen heeft 
een platte zuigmond welke tussen de rubber afdichting in de rails loopt. Aan de loopwagen 
is de uitlaatgasslang gemonteerd. 

Slangpakket 
Het slangpakket bestaat uit een afzuigslang, slanggordel, veerbalancer, handbediende 
pneumatische klep voor de uitlaattrechter type "Grabber" een ontkoppelklep, 
veiligheidskoppeling en een uitlaattrechter type “Grabber” welke bestaat uit een 
hittebestendige rubber uitlaatrechter welke doormiddel van luchtdruk om de uitlaat van 
het voertuig wordt vastgeklemd.

Deze trechter is universeel en heeft een maximaal klembereik van Ø 50 tot 200 mm.

Aansluiting afzuigkanaal
Afhankelijk van de lengte railsysteem en overige installatie zal er een aansluiting aan de 
uiteinde van het railsysteem gemonteerd worden of meerdere aansluitingen aan de 
bovenzijde van het railsysteem.

Persluchttoevoer 
De persluchttoevoer komt via een spiraalslang van het persluchtnet. De spiraalslang wordt 
opgehangen in de lengte richting naast het railsysteem en is aangesloten op de loopwagen.
Afhankelijk van de situatie benodigd voor elke slangwagen een spiraalslang.



Ventilator

Centraal gemonteerd een ventilator welke d.m.v. een kanalensysteem naar de SBT-
railsysteem (men) de uitlaatgassen afvoert naar buiten.
De ventilator wordt automatisch aan/uit geschakeld doormiddel van druksensor in het 
afzuigpunt op iedere SBT-railsysteem.

Werking

Bij het vertrek van het voertuig zal de loopwagen met de slang en uitlaattrechter type 
"Grabber" in het railsysteem mee rijden met het voertuig.
Wanneer de uitlaat van het voertuig bij de uitrukpoort arriveert, zal de uitlaattrechter 
worden ontlucht d.m.v. een ontkoppelklep en de “Grabber” afkoppelt van de uitlaat.

Automatische Aan / Uit schakeling Ventilator

De werking is als volgt:
In het afzuigpunt op het STR-railsysteem is een druksensor type PCU-500 gemonteerd. 
Indien het vertrekkende voertuig wordt gestart zal er een druk worden opgebouwd in de 
afzuigslang door de uitlaatgassen wat gesignaleerd wordt door de druksensor.
De druksensor welke d.m.v. een laagspanningskabel aangesloten is op besturingsunit 
type PCU-1000 zal een signaal afgeven waardoor automatisch de ventilator 
wordt aangeschakeld.
De besturingsunit is voorzien van een instelbare timer welke vanaf het moment dat deze de 
ventilator start na een ingestelde tijd van min. 7 sec. tot 6 minuten de ventilator 
automatisch weer uit schakelt. 
Bij vertrek van ieder volgend voertuig zal de ventilator weer automatisch gestart worden. 
Het voordeel van dit systeem is dat men niet vergeet de ventilator te starten of te stoppen 
en een onbelemmerd en snel vertrek gewaarborgd is.
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Omschrijving installatie PlymoVent
VSR-railsysteem

De PlymoVent installatie voorziet in de afzuiging van uitlaatgassen van voertuigen welke 
via een centraal afgesloten afzuigsysteem naar buiten worden afgevoerd doormiddel van 
een centrifugaal ventilator. Uitermate geschikt voor voertuigen met een uitlaat welke 
vertikaal afblaast en voor voertuigen welke doorrijden in de remise.

Rails
De rails is vervaardigd van een rechthoekig aluminium profiel, lengte afhankelijk van situatie.
Het profiel heeft een open onderzijde wat is voorzien van een zeer soepele, hittebestendige 
rubberen afdichting. De afdichting van het railsysteem komt tot stand door de onderdruk in 
het profiel.

De Uitlaatvanger
Aan de voorzijde van het profiel bevindt zich de uitlaatvanger. Deze vanger is zowel de ingang 
als de uitgang voor de uitlaatpijp. Het heeft een V-vorm met een open onderzijde.

Bevestiging
Het railsysteem wordt gemonteerd  boven het voertuig op de positie van de uitlaat.
Doordat het railsysteem verschuifbaar is ca. 30 cm. naar weerszijde, volgt het de uitlaat
perfect bij het inrijden of uitrijden van het voertuig.

Uitlaatadapter
De uitlaat van het voertuig wordt voorzien van een speciale adapter. Deze veranderd de 
ronde vorm van de uitlaat in een vlakke uitlaat.

Aansluiting afzuigkanaal
Afhankelijk van de lengte railsysteem en overige installatie zal er een aansluiting aan de 
uiteinde van het railsysteem gemonteerd worden of meerdere aansluitingen aan de 
bovenzijde van het railsysteem.

Werking
Het voertuig rijdt achterwaarts of voorwaarts de remise in. 
De uitlaatadapter op de uitlaat wordt opgevangen in de uitlaatvanger, deze geleid de uitlaat in 
het profiel. De uitlaatadapter zal nu in het profiel komen tussen de rubber afdichtingen. 
Het voertuig kan doorrijden tot de rustpositie.
Bij het vertrek van het voertuig zal de uitlaat worden geleid tot aan de uiteinde van het 
railsysteem en het voertuig kan de remise verlaten.



Ventilator

Centraal gemonteerd een ventilator welke d.m.v. een kanalensysteem naar de SBT-
railsysteem (men) de uitlaatgassen afvoert naar buiten.
De ventilator wordt automatisch aan/uit geschakeld doormiddel van druksensor in het 
afzuigpunt op iedere SBT-railsysteem.
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