
De uitDaging

In een van de vele productie-ateliers in Zedelgem was behoefte 
aan een nieuwe lasrookafzuiginstallatie. Automatisch kwam 
CNH uit bij Plymovent. Door de jarenlange samenwerking 
tussen CNH en Plymovent weten beide bedrijven goed wat ze 
aan elkaar hebben en van elkaar kunnen verwachten. In het 
betreffende productie-atelier wordt op verschillende plaatsen 
gelast, verspreid over een groot oppervlak. Daarnaast is er op 
de werkvloer weinig plaats voor het plaatsen van een 
afzuiginstallatie.

geSCHieDeniS

Al 15 jaar werken Case New Holland en Plymovent succesvol 
samen om de lasrook in de werkplaats van CNH te bestrijden. 
In deze 15 jaar zijn er vele verschillende systemen van Plymovent 
geïnstalleerd in de fabriek in Zedelgem. Het eerste systeem dat 
Plymovent bij CNH installeerde was het Push-Pull systeem in 
gebouwnummer 20, waar landbouwmachines worden gemaakt. 
Na de installatie werden luchtmetingen uitgevoerd. Deze 
metingen toonden aan dat de aanwezigheid van lasrook met 70- 
90% was afgenomen. Nu, 15 jaar later, werkt dit eerste systeem 
nog steeds optimaal en tot ieders tevredenheid. In de tussentijd 
zijn nog vele andere systemen van Plymovent geïnstalleerd. 
Zo wordt er gebruik gemaakt van afzuigarmen, afzuigkappen en 
Push-Pull systemen.

CaSe new HollanD kieSt alS eerSte voor Het 
nieuwSte Plymovent ProDuCt: De mDB-ComPaCt!

De oPloSSing

Om de ruimte zo optimaal mogelijk te benutten is er gekozen 
voor ruimtelijke afzuiging met een Push-Pull systeem 
gecombineerd met het nieuwste Plymovent product, de MDB-
COMPACT. Het Push-Pull systeem is geplaatst in een zone van 
19 meter x 6 meter wat een flexibele werkruimte biedt aan de 
lassers. Aangezien het een modulair systeem is, hoefde de 
werkplaats als geheel niet te worden veranderd. De specifieke 
werkzones konden worden aangewezen voor nieuwe ventilatie.

Omdat er op de grond van de werkplaats weinig tot geen ruimte 
beschikbaar was voor het plaatsen van een filterunit, is er voor 
gekozen om een bordes te creëren waar de filterunit op 
geplaatst kon worden. Onder dit bordes kon de werkbank 
gewoon blijven staan. Dit bordes mocht niet te hoog zijn omdat 
er aan de bovenzijde voldoende ruimte over moest blijven voor 
de bovenloopkraan. De meest geschikte filterunit voor deze 
ruimte was dan ook het nieuwste Plymovent product, de MDB-
COMPACT. Met zijn compacte omvang is deze filterunit 
uitermate geschikt om geplaatst te worden in werkplaatsen 
waar de ruimte schaars is.
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 ■ Voorgeassembleerd compact ontwerp met 
geïntegreerde ventilator

 ■ Vervanging patronen in voorpaneel
 ■ Gemakkelijk te legen stoflade
 ■ SilentFlowTM-geluidsvermindering zonder 

leiding voor een compacte installatie
 ■ Ram-AirTM-pulsversterker biedt betere 

reiniging voor een langere levensduur van het 
filter en lager drukverlies

mDB-ComPaCt

Met de MDB-COMPACT levert Plymovent u de beproefde en ongeëvenaarde 
technologie van de MultiDust Bank in een compacte en voorgeassembleerde 
reeks modellen. De MDB-COMPACT is verkrijgbaar met een breed scala aan 
filtermedia en kan worden gebruikt voor bijna al het zwevende vervuilende stof*. 
De MDB-COMPACT is vanwege zijn compacte ontwerp de ideale keus voor 
toepassingen waar bij de bron van de vervuiling een filter nodig is.

metaalverwerkende industrie

Plymovent is vermaard om zijn expertise op het gebied van afvangen en filteren 
van rook die afkomstig is van lassen en snijden van metaal. In deze industrie is de 
MDB-COMPACT de beste keus voor geautomatiseerde productieprocessen die 
een klein specifiek filter nodig hebben, zoals bijvoorbeeld bij (laser)lassen en 
snijden. De MDB-COMPACT kan het werk altijd aan, of de rook nu droog of 
olieachtig is**.

SilentFlowtm: demper zonder leidingwerk

De MDB-COMPACT is uitgerust met een geïntegreerde ventilator die in een 
geluidsabsorberende SilentFlowTM-kast is geplaatst. SilentFlowTM vermindert zowel 
het mechanische geluid als het luchtstroomgeluid van de ventilator. 
Een aanvaardbaar geluidsniveau zonder aanvullend leidingwerk***  bij de afzuigzijde 
van het filter maakt de algehele installatie compacter en gemakkelijker te 
installeren.

lage operationele kosten met de ram-airtm

Een Ram-AirTM-pulsversterker wordt in elk filterpatroon geplaatst en verspreidt 
de pulsenergie rechtstreeks naar het filtermedium. De resultaten zijn duidelijk 
waarneembaar: schonere filters, lagere drukval, minder perslucht en lager 
energieverbruik. Ram-AirTM betekent lagere operationele kosten.

Plymovent BiCo-f i lterpatronen gaan langer mee

De levensduur van het filter wordt niet alleen bepaald door de efficiency van de 
reiniging maar vaker door de hechtingskracht tussen de vezels in de media.  Als de 
hechting breekt, neemt de drukval onmiddellijk toe en daalt de luchtstroom. 
Dit houdt normaliter in dat een kostbare vervanging van de filterpatroon moet 
plaatsvinden. BiCo-patronen van Plymovent zijn gebaseerd op geavanceerde 
bicomponent-technologie. De BiCo-patroon van Plymovent beschikt over een 
verbeterde pulsstabiliteit, een lage drukval en een lange levensduur van het filter.

* geen explosieve stof
** bij een hoog oliegehalte wordt de OilShield-kalksteendoseerinstallatie aanbevolen
*** indien toegestaan door plaatselijke standaards, normen en wetten

kenmerken

toePaSSing

 ■ Geautomatiseerd productieproces
 ■ (Laser)lassen
 ■ Snijden

» Keer op keer slaagt Plymovent erin om de meest innoverende oplossing 
aan te bieden tegen een concurrentiële prijs! «

QUOTE BY de heer Wim Vandenberghe van Case New Holland


