
 

 
 

 

Med en sugeskærm fra JRV 

åbnes et hav af muligheder for at 

skabe optimeret beskyttelse, der 

gavner både medarbejdere  og 

omgivelser 

 Når brugerne er i c
entru
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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. 

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.
JRV A/S 
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Sugeskærm

Sugeskærm
ET KVALITETSPRODUKT EFTER DINE PRÆMISSER

Ved brug af JRV’s sugeskærme får du et produkt 

med fokus på optimeret personsikkerhed, høj bru-

gerhåndtering samt renhed. Skærme er specielt 

velegnet til anvendelse i Pharma Medico Industrien, 

på laboratorer samt universiteter og læreanstalter, 

hvor håndtering af medicin, formalin og kemiske st-

offer er en del af den dynamiske arbejdsdag. Ved at 

tilslutte vores sugeskærme til et procesventilation-

sanlæg, kan skærmen beskytte dine medarbejdere 

og kollegaer mod de partikler, bakterier, dampe og 

lignende, som de møder i deres arbejde.

Velegnet til 
håndtering af medicin, 

formalin og andre 
kemiske stoffer
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Sugeskærm

Hvad tilbyder JRV?

JRV's Sugeskærme 

 Giver dig et stort frirum til at 

udforske og skabe det design, 

der matcher til dit behov

På baggrund af mere end 30 års erfaring i fremstilling 

af sugeskærme til forskellige formål og erhvervsgrup-

per tilbyder vi kvalitetssikre sugeskærme, produceret 

og designet, så de matcher dit formål. Skræddersyet 

sugeskærme giver dig ekstremt løse tøjler til at sam-

mensætte den løsninger, der imødekommer alle dine 

ønsker til funktion. For os handler det ikke om skær-

mens gøremål eller indhold, men om at hjælpe dig til 

en skæm, hvor kombinationen af funktionalitet, top-

beskyttelse, kvalitet og stilfuldt design harmonere. 

Som specialister tager vi udgangspunkt i dine tank-

er og unikke opgave, hvor vi sammen finder frem 

til en løsning, der passer dig. Vi rådgiver dig og tag-

er stilling til spørgsmål som:

 Type             

 Størrelse    

 Materiale                         

Formål / funktion 

Tilbehør
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Sugeskærm

GODT ALTERNATIV TIL 

ET PUNKTSUG
Fordelen ved vores sugeskærme er, at skærmen er 

mindre påvirket af udefra dannede luftstrømninger, 

der ødelægger den udsugede luftretning, som skal 

sikre personen mod påvirkning af den proces, 

der genereres."Der er krav om procesventilation, når der under en 

arbejdsproces udvikles luftarter, støv e.l., der er sund-

hedsskadelige eller eksplosive. Det gælder også, hvis 

der udvikles røg, mikroorganismer, aerosoler, ildelugt 

eller anden generende luftforurening. Procesventila-

tion kræves, selv om den forurenende arbejdsproces 

ikke forekommer hele tiden. Det er nok, at den er jævn-

ligt gentaget og af en vis varighed, fx ved afvaskning af 

grafiske trykvalser, arbejde med anæstesigas og repara-

tionssvejsning".

Hvor kan sugeskærmen bruges? 
JRV's sugeskærme kan benyttes på alle arbejdspladser, hvor 

der er krav om procesventilation iht. AT-vejledning A.1.1:
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Sugeskærm

Vores sugeskærm - imødekommer mange arbejdsopgaver  

JRV’s sugeskærm har fra dens begyndelse fanget stor interesse fra flere erhvervsområder. Dette skyldes ikke 

mindst muligheden for et kundetilpasset kvalitetsprodukt, hvor beskyttelsen, brugerhåndtering og rengøring er 

i top. Vores skærme har tiltrukket et bredt publikum, der bredder sig over en lang række forskellige arbejdsplad-

ser indenfor medicinalindustrien, laboratorier, universiteter og læreanstalter. 

Blandt vores mange kunde kan nævnes: 

 NOVO Nordisk  A/S                H. Lundbeck A/S                      Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

 LEO Pharma  A/S                     Labmodul A/S                          Statens Serum Institut

 Labflex A/S                Zystem A/S                               Brynn Byggklima AS

CP Kelco ApS                             Kilab AS              Zealand Pharma A/S

AstraZeneca                           Laborantskolen                       Københavns Universitet

IDEMA as   Danisco A/S              Ferring Pharmaceuticals A/S
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Sugeskærm

Tilbehør / Tilvalg
JRV’s sugeskærme kan suppleres med en lang række af tilbehør, der kan hjælpe med at ramme lige 

præcis din virksomheds specifikke opgave og behov.

Styring til Sugeskærm
Til alle vores sugeskærme kan der monteres en styring, der 

iht. til At-vejledning A.1.1 overvåger om der er korrekt ind-

reguleret luftmængde i skærmen. Hvis sugeskærmsstyringen 

vurderer, at luftmængden ikke er tilstrækkelig, vil der udløses 

en alarm og der må ikke arbejdes i skærmen. 

Vigtigt: Vælger du en skærm uden sugeskærmsstyring med 

indbygget alarmfunktion, kræver Arbejdstilsynets, at der ved 

siden af skærmen monteres en trykvagt, der ved hjælp af lyd/

lys indikerer, om der er tilstrækkeligt sug.

PIR-sensorer
Kræver tilkøb af sugeskærmsstyringen og spjæld

Som tillæg til sugeskærmsstyringen kan sugeskæmen udstyres 

med en PIR-sensorer. Når brugeren sætter sine hænder ind i 

sugeskærmen, registrerer PIR-sensoren aktiviteten, hvorefter 

styringen sender signal til et spjæld, der åbne op for udsugnin-

gen. Dette sker også, hvis brugerne er iført gummihandsker. I 

det øjeblik at brugeren trækker sine hænder ud af skærmen 

igen, giver sugeskærmsstyringen endnu et signal til spjældet, 

som derefter lukker. PIR-sensorers funktion reducerer energi-

forbruget, samtidig med at det giver brugeren mulighed for 

at arbejde uden at røre ved betjeningspanelet eller andet. På 

denne måde kan der ikke overføres materialer fra hænder, 

handsker eller prøver til områder udenfor sugeskærmen.  Sug-

eskærmsstyringen gør det muligt at få sugeskærmen til at køre 

uden hænderne er i skærmen, hvis det ønskes.
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Sugeskærm

LED Lysarmatur 
Kræver tilkøb af sugeskærmsstyringen 

Skab lys i sugeskærmen ved at montere et LED Ly-

sarmatur, der tændes og slukkes på sugeskærms-

styringen. Denne kan udføres i enten rustfri stål 

eller lakeret plade. 

Spjæld
For manuel afspærring af aftræksluft.

Rustfri bundbakke 
En rustfri bundbakke med perforering for 

bedre sug. Bundbakken er syrefast og passer 

bl.a. til medicinbakker på sygehuse. 
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Sugeskærm

Hæve- / sænkebord 
Ved tilkøb af et hæve-/sænkebord til din sugeskærm 

kan der arbejdes i både siddende og stående stilling. 

Den er specielt velegnet til længere arbejdsprocesser 

eller hvis der er flere personer, der benytter sammme 

skærm i deres daglige arbejde. Sugeskærmen mon-

eters på en rustfri bordplade, hvori der er integreret 

et betjeningspanel, der gør det muligt at hæve og 

sænke bordet. Den eleverbare funktion har en van-

drig på 300 mm i et bordhøjdeinterval på 680-980 

mm.
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Sugeskærm

Filterkasse med filter
For yderligere sikkerhed kan der på toppen af skærmen monteres en filterkasse med et HEPA-filter, finfilter 

eller grovfilter. Disse filtre har til formål at opfange farlige stoffer, bakterier, dampe eller lignende allerede 

ved kilden. Dette forhindrer spredning og aflejring i ventilationssystemet samt neddrys, som sikrer at me-

darbejdere, ventilations- og servicefolk ikke inficeres. Filterkassen sikrer desuden omgivelserne mod par-

tikeludslip ved filterskift, idet selve udskiftningen sker i et lukket system, både under processen og senere i 

forbindelse med bortskaffelse af filtrene. 

Filterne benyttes i storstil på hospitaler, laboratorier og i 

medicinalindustrien generelt, da de skaber maksimal sik-

kerhed og tryghed for brugerne.   

Alt efter kundens behov kan filterkassen monteres med et 

HEPA-Filter med en filtergrad på 99,97 %, finfilter med en 

filtergrad på 95 % eller en anden filtergrad.  

Til vores filterkasse anbefaler vi desuden brug af filtervagt, 

hvis formål er at informere om filternes tilstand. Kontakt 

os for yderligere information om filterkasse og filtervagter. 
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Sugeskærm

Trykvagt
Ved tilkøb af sugeskærmsstyring er trykvagt ikke nødvendig

I henhold til Arbejdstilsynets krav ”AT-Meddelelse nr. 1.1.” skal punktud-

sugning være udstyret med en trykvagt. En trykvagts fornemmeste rolle er 

at give brugeren sikkerhed om ventilations- / udsugningsanlægs driftssitu-

ation. Hvis driftsfunktionen  ikke er tilstrækkelig, vil trykvagten alarmerer 

ved hjælp af lys og lyd. 

Som standard tilbyder vi trykvagter til punktudsugning med flg. måleom-

råder:

• Trykområde 20-300 [Pa]

• Trykområde 100-1000 [Pa]

• Trykområde 1000-5000 [Pa]

Denne type for trykvagt opfylder alle Arbejdstilsynets krav. Den har ind-

bygget pressostat, backup og CTS relæ for kontrol af ventilationsanlæg, 

sugeskærm el. lign.
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Sugeskærm

Doseringsbord - En sikkerhedsskærm
MERE PLADS, SAMME BESKYTTELSE

JRV's doseringsbord er ideel til at imødekomme øn-

sket om mere plads og mere fleksibilitet i arbejdspro-

cessen, men som stadig fastholder samme beskyt-

telse.

Doseringsbordet er forsynet med både et horisontalt 

og vertikalt sug, der effektivt fjerner de farlige gasser, 

forurening og stoffer fra arbejdsområdet. I bordplad-

en er der desuden en sugevask med demonterbare 

hulplader.

Skærmen står på et rullebord, der er forsynet med 

indbygget lysarmatur og automatik til styring af lys 

og sug i skærmen samt styring af hæve/-sænkebord. 
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Sugeskærm

En eller flere arbejdspladser i samme skærm

Vores doseringsbord produceres specifikt efter dine 

ønsker til materiale, mål, funktion samt antal arbejd-

spladser.

Ved 1-2 arbejdspladser monteres let aftagelige filtre 

på bagvæggen. Rundingen i skærmen skaber en accel-

ereret luft i indsugning, der både person- og produkt-

beskytter, selvom der ingen frontskærm er.

Ved 3-4 arbejdspladser arbejdes der fra begge sider af 

skærmen, med frontskærm. De aftagelige filtre mon-

teres i toppen af skærmen og fastholder person- og 

produktsikkerheden.

VI UDARBEJDE 3D 
TEGNINGER TIL DIN

 OPGAVE

VI FREMSTILLER 
EFTER OPGAVE

VI RÅDGIVER OM
 MATERIALEVALG

KONSTRUKTION -
MED ELLER UDEN 

VENTILATION
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Sugeskærm

Handskeboks
PERFEKT BESKYTTELSE MOD DIREKTE FYSISK KONTAKT

En handskeboks er en effektiv løsning til at 

møde daglige arbejdsprocesser, hvor et pro-

dukt eller en proces skal beskyttes mod fuld-

stændig direkte fysisk kontakt. Samtidig er den 

fordelagtigt til at yde optimal beskytte for bru-

geren(ne). Ved hjælp af de kraftige funktionelle 

handsker kan brugere let udfører sine arbejd-

sopgaver med vished om, at der opereres un-

der beskyttende arbejdsforhold.  

Ovenstående handskeboks er lavet i samarbejde med Holm & Halby A/S
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Sugeskærm

Det er dine ønsker der sætter dagsordenen

JRV har flere års erfaring i at designe og producere stil-

fulde, funktionelle og brugervenlige handskebokse.  

Handskeboksene åbner op for mange muligheder, 

både vedrørende størrelse, materiale, form og det 

ønskede antal handsker.  Derudover har vi i flere op-

gaver udarbejdet specialløsninger, for at imødekom-

me vores specifikke kundes behov.

VI UDARBEJDE 3D 
TEGNINGER TIL DIN

 OPGAVE

VI FREMSTILLER 
EFTER OPGAVE

VI RÅDGIVER OM
 MATERIALEVALG

KONSTRUKTION -
MED ELLER UDEN 

VENTILATION
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Sugeskærm

Stinkskabe
PERSONBESKYTTELSE I GENNEMFØRT KVALITET

VI FØLGER I-BAR'S 
VEJLEDNING 

FOR ARBEJDE I
 STINKSKABE

JRV har i en længere årrække fremstillet adskil-

lige stinkskabe, der som fællesnævner optim-

erer personbeskyttelsen på arbejdspladsen. 

Stinkskabe er i de fleste tilfælde designet 

med en hæve-/sænkerude, der gør det muligt 

for brugeren at styre luften afhængig af den 

pågældende arbejdsproces.  

Vores stinkskabe produceres altid i følgeskab med den 

individuelle kundes ønsker og behov, både vedr. mate-

rialevalg, form, størrelse og funktioner.  

JRV's stinkskabe fremstilles altid i overensstemmelse  

med den nyeste stinkskabsnorm, DS/EN 14175.

VI UDARBEJDE 3D 
TEGNINGER TIL DIN

 OPGAVE

VI FREMSTILLER 
EFTER OPGAVE

VI RÅDGIVER OM
 MATERIALEVALG

KONSTRUKTION -
MED ELLER UDEN 

VENTILATION



 

 
 

 

 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

 

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
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KUNDEN ALTID 

i CENTRUM
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