
De ergonomische hendel voor een 
veilige bediening van uw afzuigsysteem

Safety DiSconnect HanDle
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Plymovent vindt de lucht die u inademt belangrijk. 
We bieden producten, systemen en diensten aan 
voor schone lucht in uw werkomgeving, waar ook 
ter wereld.

Wij respecteren het milieu en leveren hoogwaardige 
producten. Onze jarenlange ervaring, expertise en 
klantgerichtheid stellen ons in staat om exact die 
oplossing te leveren die u nodig heeft.

Bronafzuiging van Plymovent: 
een inDuStrieStanDaarD

De SDCH kan worden geïntegreerd in de pneumatische 
en magnetische afzuigsystemen van Plymovent. Met een 
Plymovent-systeem kunt u gevaarlijke uitlaatgassen op 
efficiënte wijze verwijderen. Hierdoor bespaart u kosten 
en creëert u een schone werkomgeving. Onze filosofie is 
om kwaliteitssystemen te leveren die veilig en 
gebruikersvriendelijk zijn, in overeenstemming met de 
voorschriften, en die de gezondheid en het welzijn van 
uw brandweerlieden en ander personeel bevorderen. 
Daarom hebben wij een productlijn met bron-
afzuigingssystemen ontwikkeld die tegemoetkomt aan de 
behoeften van uw kazerne. Plymovent is gecertificeerd 
voor ISO 9001:2000.

Safety DiSconnect HanDle 
(SDcH)

Plymovent biedt een veilige oplossing voor het bedienen 
van uw afzuigsysteem. Dit functionele en efficiënte 
product is gemakkelijk in het gebruik en brengt veilige 
ontkoppeling naar een hoger niveau. Met een ononder-
broken luchtstroom door de slang worden de uitlaat-
gassen met een maximale efficiëntie uit de ademhalings-
zone van de gebruiker verwijderd.

functioneel ontwerP

De SDCH is ergonomisch ontworpen om het gebruiks-
gemak te verhogen. De hendel is uitgerust met grote 
grepen, zodoende kan deze ook met handschoenen aan 
worden bediend en bereikt. De gebruiker hoeft niet 
voorover te buigen om het systeem aan te sluiten, 
waardoor het risico van blootstelling aan uitlaatgassen 
minimaal is. De binnenzijde van de SDCH is gemaakt van 
duurzaam staal om de hoge temperaturen van de 
uitlaatgassen te weerstaan; de buitenzijde van 
gefabriceerde kunststof. Bij het pneumatisch systeem is 
de bediening geïntegreerd en afgeschermd d.m.v. een 
pneumatische klep om bedieningsgemak te verhogen en 
veiligheid te garanderen. Het magnetische systeem is niet 
uitgerust met die specifieke klep, maar biedt andere 
voordelen zoals gemakkelijke systeemsbediening en de 
veilige ontkoppelingsfunctie. De patentaanvraag voor de 
SDCH is in behandeling.

Gemaakt van 
‘krasvaste’
materialen,
bestand tegen hoge 
temperaturen

Ergonomisch in het gebruik/
bediening, met grote grepen
en gebruiksvriendelijke functies

Ononderbroken 
luchtstroom 
door de slang

Beschikbaar voor magnetische 
en pneumatische systemen
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