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Med et omfang på ikke mindre end 

610 mm formår JRV's nye sugehoved 

at skabe en maksimal beskyttelse, 

der kan strækker sig over et større 

arbejdsområde.

Kuppelformet sugehoved



 

 
 

 

JRV A/S er en moderne ventilationsvirksomhed, der til-

byder en bred vifte af ventilationsløsninger på basis af en 

stor resultatorienteret erfaring og en stabil medarbejder-

stab. Vi holder os konstant orienteret om, hvad der rør sig 

i omverdenen, så vi altid kan benytte den nyeste teknolo-

gi og viden på markedet. Dette sikrer, at vores kunder får 

den mest optimale løsning og rådgivning til at dække de-

res individuelle behov. 

Vi er en familieejet virksomhed, der i 1968 blev grundlagt af brødrene Jørgen og Erik Rasmussen. Siden har vi 

gennemgået en kraftig udvikling, og er gået fra at være underentreprenør til nu også at være selvstændig producent.

Én af vores stærke sider er, at vi hurtigt kan omdanne idéer til resultater. 

Vi er eksperter i specialopgaver, hvor vi hver dag skræddersyer ventila-

tionsløsninger lige efter vores kunders ønsker. Vores faste samarbejd-

spartnere benytter derfor JRV A/S som sparringspartner under udvikling 

af komplicerede som lette projekter. Her kommer mange års erfaring alle 

parter til gode. Idéerne har bidt sig fast, og dermed blevet en del af det 

faste produktsortiment. 

Hos JRV A/S har vi et særligt fokus på konstant at optimere person- og 

produktbeskyttelsen på arbejdspladserne, og sætter en ære i dagligt at 

være med til at sikre et sundt og bedre arbejdsmiljø. Vi stræber altid 

efter at blive bedre og udvikle os på samtlige parametre. Dette indfries 

ved hjælp af vores kunder og samarbejdspartnere samt et ambitiøst og 

engageret team. Hos os spiller kunder, brugere og samarbejdspartnere 

en central rolle i udviklingsprocessen, da vi altid søger at styrke kom-

petencer, der tilgodeser alle parters krav. I JRV A/S løfter vi opgaver og 

udfordringer i fællesskab, hvilket medvirker til, at vi hele tiden flytter hi-

nandens kompetencer til et højere niveau.   

I alle vores arbejdsopgaver er det vores vision at fastholde vores gode 

kvalitet, fleksibilitet, service og leveringssikkerhed. På den måde giver vi 

vores kunder den bedste oplevelse ved at handle hos os i JRV A/S. 

JRV A/S Bag en unik historie der strækker sig over mere end 45 år, lever en virksomhed 

med et team. Et team der har hjulpet flere tusinde tilfredse kunder med den 

helt rette ventilationsløsning, til lige netop dem.
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POLY 610 
TIL LABORATORIER MED BEHOV FOR ØGET FLEKSIBILITET I DE KEMISKE 

ARBEJDSPROCESSER, PRÆSENTERER JRV ET GENNEMTEST SUGEHOVED MED EN 

DIMENSION DER DÆKKER ET LANGT STØRRE ARBEJDSAREAL, DER SAMTIDIG 

SIKRER MAKSIMAL PERSONBESKYTTELSE FOR MEDARBEJDERNE.

Dimension
 610 mm
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Poly 610 - en del af JRV's standardprogram

 Ligesom JRV's mange andre standard sugehoveder kan Poly 610 leveres med forskelligt tilbehør. For 

yderligere specifikation vedr. tilbehør, se vores salgsbrochurer for Flexoduct® Punktsug på www.jrv.dk.

Vare Varenr. Beskrivelse Tilslutning

POLY610125F

Kuppelformet sugehoved
Fastmonteret
Ø 610 mm
Plastklar PETG

Ø 125

Bestillingsnøgle

Vores nye sugehoved indgår i det allerede bredde sortiment og kan monteres på alle vores standard-

typer af punktsug i Ø 125. Hidtil har Poly 610 været en del af forskellige projekter, men grundet en 

øget efterspørgsel og interesse i muligheden for en større dimension af vores populære Poly suge-

hoveder, er den nu til at finde i vores standardprogram.  

Poly 610 fastholder naturligvis den høje kvalitet som JRV er kendt for og tilbydes til følgende 

muligheder: 

Poly 610

Model JPV JPL JPF JPFD JPB

Montering 
[Punktsug] Væg Loft Skab / Front Skab / Front Bord

Type  1000 / 1500 / 
2000 / 3000

1000 / 1500 / 
2000 / 3000

1000 1000 1000

Tilslutning [ø]  125 125 125  125 125

Montering 
[Poly 610] Fastmontage Fastmontage Fastmontage Fastmontage Fastmontage

Materiale
 [Poly 610]

Klar plast 
PETG/PVC

Klar plast 
PETG/PVC

Klar plast 
PETG/PVC

Klar plast 
PETG/PVC

Klar plast 
PETG/PVC

http://www.jrv.dk
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Poly 610 anvendes udelukkende til modtagerprincippet. Ved modtagerprincippet forstås, at alle de 

partikler, gasser, forurening, der genereres  i arbejdsprocessen flyttes fra forureningsområdet og hen 

til udsugningen ved egen kraft. Det er derfor vigtigt at minimere utilsigtede tværstrømme. Sugeho-

vedets geometri og forskrevet virkemåde gør, at det er muligt at opnå en meget høj virkningsgrad.

Modtagerprincippet 

Teknisk data
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Udregning af volumenstrømmen 

Iht. bogen "Ventilation ståbi", 2 udgave 8. opslag: 2015, kan den udsugede volumenstrøm (qv) 

gennem sugehovedet bestemmes ved hjælp af følgende empiriskformel:

                               qv = vx (10x2 + A) [m3/s]

hvor 

qv er den udsugede volumenstrøm [m3/s]

 vx er gribehastigheden [m3/s]

 x er afstanden fra sugeåbningen [m]

A er sugeåbningens areal [m2]

JRV's generelle anbefalinger

vx                                    X               =        fig. 13.6 i "Ventilation ståbi", 2 udgave 8. opslag: 2015. 

Modtager           X               =        0,05 - 0,10 m.  

Gribe                   X               =        0,10 - 0,18 m.  

NB: Ved brug af Poly 610, anbefales: 

vx                                    X               =        0,1 m/s

Modtager           X               =        0,05 m 

Eksempel på udregning af volumenstrøm for Poly 610:

    qv = (0,1 • (10 • 0,052 + (π (      )2) • 3600       115 m3/h

NB: JRV kan ikke stilles til ansvar for luftmængder.

   ~   ~0,61
2
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Skitse af Poly 610 med mål

Enhed Materialer

Hoved Klar plast PETG/PVC

Top
Klæbemasse MS Hvid

Hvidlakeret stål, Ral 9016

Materialeliste

Materialer og geometri 
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2) Placerer sugehovedet i kardanledet1) Træk slangen op af armen

Her vises trin for trin, hvorledes man monterer et fast sugehoved:

3) Stram møtrikken 

4) Stram møtrikkerne i siderne

Montagevejledning 



10

 

 
 

 

NYHED: POLY 610

NYHED

5) For tjek om møtrikkerne er spændt tilstrækkeligt, vip sugehovedet til siderne samt frem og tilbage

6) Træk slangen op over sugehovedets top

7) Monterer strip, stram og klip over 
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Produktets opbygning og virke

JRV's kuppelformet sugehoved, Poly 610, har til formål at opfange forurening, farlige stoffer, dampe, 

bakterier og øjeblikkeligt fjerne dem fra arbejdsområdet. Med en diameter (Ø) på hele 610 mm. 

formår Poly 610 at dække et ekstra stort areal / område, hvilket kan være en fordel i arbejdspro-

cessen. Ligesom JRV's standard punktsugsprogram kan der tilkøbes tilbehør såsom spjæld, net og 

overtryksspjlæd. 

Kuppelformet sugehoved i klar plast 

PETG/PVC

Tud i stål

Alt stål er som standard pulver-

malet i Hvid Ral 9016

Drift og Vedligehold
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Før ibrugtagning anbefales at afvaske punktsug, sugehoved samt metaldele med lunken vand og 

en blød klud.

For at bevare produktets oprindelige overflade, kvalitet og udseende, anbefales regelmæssig 

rengøring.

Rengøring af Sugehoved

Sugehoveder udført i: 

• PVC/PETG

Kan aftørres med gængse rengøringsmidler eller husholdningssprit. Ved brug af husholdningssprit, 

skal det hurtigt fjernes med en blød klud. Til rengøring anbefales at anvende en blød klud eller 

svamp. For at fjerne sæbepletter eftervask med rent vand, og tilbageværende vanddråber aftørres 

med en fugtig blød svamp/klud. 

Anvend ALDRIG skuremidler, barberblade eller andre skarpe redskaber.

Anvend ALDRIG syre og opløsningsmidler på produkterne.

Anvend ALDRIG nylonsvampe eller lignende, da denne vil ridse overfladen. Brug altid kun 

skumsvampe eller bløde klude. 

Advarsler: 

Rengøring
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Reparation

Alle reparationer som kræver adskillelse af systemet, skal udføres af et JRV godkendt værksted. 

JRV fraskriver sig et hvert ansvar for hændelser, skader, episoder, ulykker samt andre utilsigtede  

hændelser, som måtte indtræffe på grund af forkert eller uhensigtsmæssig brug af produktet. 

Ved at udvise almindelig sund fornuft og omtanke, samt ved at følge instrukserne i denne brugsan-

visning, vil der ikke forekomme utilsigtet virkninger ved brugen af produktet. 

Der ydes 1 års garanti samt 1 års reklamationsret. Vi henviser desuden til vores salgs og leveringsbet-

ingelser, der kan findes på vores hjemmeside: www.jrv.dk.

Garanti

Rengøring af metaldele

For at bevare produktets oprindelige overflade, kvalitet og udseende, anbefales regelmæssig 

rengøring.

Kan aftørres med gængse rengøringsmidler. Til rengøring anbefales en blød klud eller svamp. Skyld 

altid efter med rent vand og gnid overfladen tør. For at fjerne sæbepletter eftervask med rent vand, 

og tilbageværende vanddråber aftørres med en fugtig blød svamp/klud. Det anbefales at bruge 

stålpleje til rengøring og vedligeholdelse, da dette giver en beskyttende hinde. 

Anvend ALDRIG skuremidler, barberblade eller andre skarpe redskaber.

Anvend ALDRIG syre og opløsningsmidler på produkterne.

Anvend ALDRIG nylonsvampe eller lignende, da denne vil ridse overfladen. Brug altid kun 

skumsvampe eller bløde klude. 

Advarsler: 

http://www.jrv.dk
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JRV A/S
Nimbusvej 10
DK-2670 Greve
CVR: 26208742

Tlf.:     +45 43 950 950
E-mail:  sales@jrv.dk
Web:              www.jrv.dk

Kontakt os

Vi sikrer et sundt og bedre arbejdsmiljø

Du skal vælge at handle hos JRV A/S, hvis du ønsker:

• Kompetent rådgivning

• Et firma med mere end 40 års erfaring

• Et firma der altid benytter den nyeste viden på markedet

• Nem bestilling

• Hvor der altid er fokus på den gode kommunikation

• Stort sortiment

• Fleksibilitet

• God service

• Produkter af højeste kvalitet

• Leveringssikkerhed

• Skræddersyet løsninger efter dit behov 

• Ambitiøse medarbejdere med stor passion for sit fag

 

 
 

 

HOS OS ER 
KUNDEN ALTID 

i CENTRUM

Følg os på LinkedIn
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