
gezondheid en veiligheid
in de automobielindustrie

Verwijdert u lasrook van
lasrobots en lasersnijmachines?
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biedt u een veilige en 
gezonde werkomgeving?

wij wel. Als u in de automobielindustrie 
uw personeel wilt voorzien van een 
plezierige werkplek én wilt werken 
conform de voorschriften, dan moet u 
lasrook, snijrook, slijprook, (olie)nevel en 
andere dampen onder controle houden.

Metaalbewerking speelt een belangrijke 
rol bij het produceren en assembleren in 
de automobielindustrie. Op grote schaal 
wordt gebruik gemaakt van automatisering, 
zoals lassen met lasrobots, om zo onder-
delen en componenten effectiever te 
kunnen produceren.

Al meer dan 35 jaar specialiseert 
Plymovent zich in de afzuiging en filtratie 
van vervuiling in de metaalverwerkende 
industrie. Wij bieden oplossingen die 
blootstelling aan lasrook en rook die 
ontstaat bij lasersnijden op de werkplek 
binnen de wettelijke limieten houden, 
in overeenstemming met de richtlijnen.

strengere eisen in de automobielindustrie

De automobielindustrie is wereld-
wijd één van de grootste en belang-
rijkste economische sectoren.

De eisen die vandaag-de-dag in de 
automobielindustrie worden gesteld 
zijn veel strenger dan ooit tevoren. 
Voor voertuigen worden bijvoor-
beeld bepaalde criteria gehanteerd. 
Deze criteria zijn gebaseerd op 
parameters die tegenwoordig 
strenger en preciezer zijn, van ge-
wicht, veiligheid tot duurzaamheid.

Bedrijven in de automobielindustrie 
moeten tevens aan de strengere 
verplichtingen voldoen die aan 
bedrijfspanden worden gesteld. Zij 
moeten werkplekken creëren die 
nog veiliger, gezonder en milieu-
vriendelijker zijn.

Wetgeving is voor autofabrikanten 
en leveranciers niet de enige reden 
om stappen te ondernemen die de 
gezondheid en veiligheid in de 
fabriek verbeteren.

Andere redenen zijn:
 ■ Verbeterde productiviteit.
 ■ Bescherming van gevoelige 

machines en besturings-
apparatuur.

 ■ Energiebesparing.
 ■ Minder uitstoot in de fabriek.
 ■ Lagere algemene operationele 

kosten.
 ■ Aantrekken en behouden van 

uiterst bekwame vakmensen.
 ■ Lagere (medische) 

personeelskosten.

Plymovent biedt systeemoplossingen die op het werk schone lucht creëren.
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brandgevaar in de automobielindustrie

De automobielindustrie staat bekend om zijn olie-achtige toepassingen. Processen 
met olie en/of vloeistoffen met een laag ontvlammingspunt1 vormen een groter gevaar 
-dat afzuig- en filtratiesystemen voor lasrook vlam vatten- dan gewone drooglaswerk-
zaamheden in de metaalverwerkende industrie. Bij het robotlassen van geperste, 
gestanste of olie-achtige onderdelen kan olie-achtige rook ontstaan met een laag 
ontvlammingspunt. Deze rook laat zich eenvoudig ontsteken door vonken of kan 
spontaan ontbranden door een broeiende2 situatie in de afvalton. Filterunits kunnen 
niet alleen op het moment van installatie vlam vatten, maar ook jaren later.

Dit potentiële brandgevaar doet zich voor bij veel processen in de metaalbewerking, 
waaronder lasersnijden, handmatig lassen en robotlassen van olie-achtige 
componenten en onderdelen. Helaas zijn branden in afzuig- en filtratiesystemen een 
veel voorkomend verschijnsel in de automobielindustrie, wat leidt tot onvoorziene 
uitval van productie en onverwachte kosten.

Plymovent kan dit risico en de kosten van brand tot een minimum beperken.

brandgevaar
onder controle

Plymovent werkt nauw samen met 
Tier-1 en Tier-2 leveranciers uit de 
automobielindustrie. Ze testen en 
ontwikkelen diverse oplossingen 
om het brandrisico in filtratie-
systemen tot een minimum te 
beperken. SHIELD fire safety 
solutions* zijn het resultaat van deze 
samenwerking! SHIELD*:

 ■ Beperkt het brandrisico tot 
een minimum.

 ■ Verlaagt filtervervangings-
kosten, door de levensduur 
van het filter te verlengen.

 ■ Minimaliseert uitval van 
productie.

 ■ Vergroot de prestatie en 
levensduur van het algehele 
afzuig- en filtratiesysteem.

1 Het ontvlammingspunt is de laagste temperatuur waarbij een vloeistof/olie genoeg dampen
 produceert om een ontvlambaar mengsel te vormen.
2 Broeien is een chemische omzetting die hitte produceert en zelfontbranding en brand kan
 veroorzaken. * Patent pending, zie pagina 6.



4

Flexhood (klein tot middelgroot afzuigsysteem)

FlexHood -de afzuigkap van Plymovent- verwijdert lasrook, nevel en aerosols die 
ontstaan bij werkzaamheden met lasrobots en laserlasmachines. In combinatie met 
het juiste filter, ventilator en energiebesparende regelaar is FlexHood een extreem 
effectieve systeemoplossing. Het systeem is modulair en kan op maat worden 
gemaakt. U kunt zelf de breedte en lengte kiezen (om een lascel/robot te bestrijken), 
de ophangbeugels gebruiken om de kap aan het plafond te hangen of de optionele 
aluminium poten gebruiken om het systeem staand te ondersteunen. Vanwege 
veiligheidsredenen en om een optimale afzuiging te garanderen, bevelen wij laslamellen 
aan. Laslamellen zijn ideaal om een werkgebied te isoleren, een lasgebied te overkappen 
of een besloten ruimte te creëren om lassers en ander personeel dat in de buurt aan 
het werk is, te beschermen tegen o.a. het laslicht en rondspattend metaal. De 
FlexHood past op elke centrale filterunit van Plymovent, en kan op maat worden 
gemaakt, afhankelijk van de benodigde capaciteit.

Push-Pull systeem (systeem voor ruimtelijke filtratie)

Wilt u een groter gebied bestrijken? Dan adviseert Plymovent het Push-Pull systeem. 
Het Push-Pull systeem is een systeem voor ruimtelijke afzuiging en filtratie, ideaal 
voor autofabrikanten met meerdere robotinstallaties en kraantransport. Het Push-
Pull systeem kan in allerlei opstellingen worden geïnstalleerd, bijvoorbeeld in een 
U-vorm of parallel. Met de push-en-pull roosters, centrale filterunit, ventilator, 
besturingen en het algehele systeemontwerp verwijdert het Push-Pull systeem de 
waas of ‘deken’ van lasrook in uw fabriek door de lasrook continu weg te duwen 
(push) en aan te trekken (pull). Het Push-Pull systeem verwijdert deze ‘deken’ op 
gecontroleerde wijze, gewoonlijk tussen de 4-6 m hoogte. De lucht wordt vervolgens 
gefilterd. De schone lucht wordt teruggebracht in de werkruimte (recirculatie).

De FlexHood en het Push-Pull systeem van Plymovent zorgen primair voor het 
afvangen/verwijderen van lasrook, zodat een veilige/gezonde werkomgeving ontstaat.

robotlassen

Sinds de jaren tachtig is robotlassen 
sterk in opkomst. De automobiel-
industrie maakte aanvankelijk 
intensief gebruik van robots voor 
puntlassen. Daarna is robotlassen 
sterk gegroeid in de gehele auto-
mobielindustrie voor allerlei las- en 
lasertoepassingen.

Robotlassen en laserlassen in cellen 
produceren een aanzienlijke 
hoeveelheid rook. Daarom heeft 
Plymovent diverse oplossingen 
ontwikkeld om deze rook af te 
vangen en te verwijderen. Elke 
systeemoplossing heeft zijn eigen 
unieke kenmerken en voordelen.

Een afzuigkap kan lasrook effectief 
afvangen en verwijderen, en isoleert 
de lasruimte. Anderzijds is het zo 
dat een systeem voor ruimtelijke 
filtratie zoals een Push-Pull systeem 
grote werkplaatsen kan bestrijken 
om lasrook onder controle te 
brengen en te houden, zodat de 
wettelijke werkplaatslimieten voor 
lasrook niet worden overschreden.

Afbeelding: Push-Pull systeem (algemene afzuiging en filtratie).
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aFgestemd oP uw behoeFte

Om te bepalen wat de meest effectieve systeemoplossing voor uw fabriek is, moet u 
alle aspecten in overweging nemen: de fabricageprocessen, de operatorprocedures, 
bestaande ventilatie, luchtbewegingen, algeheel volume en de algehele constructie van 
uw werkplaats.

Zowel het FlexHood-systeem als het Push-Pull systeem is een engineered solution en 
kan worden aangepast aan de specifieke behoeftes en eisen van uw fabriek. Plymovent 
geeft advies en biedt (technische) diensten voor systeemontwerp, etc.

energie besParen

Afzuigsystemen in combinatie met de juiste filterunit, ventilator en besturingsapparatuur 
zijn niet alleen uiterst effectief, maar besparen ook veel energie omdat de gefilterde 
schone lucht terug wordt gecirculeerd naar de werkplek. Programmering van de 
juiste instellingen kunnen de luchtstroom regelen en optimaliseren, waardoor de 
operationele kosten en energiekosten aanzienlijk lager worden.

Anonieme quote: “Afzuigkappen van Plymovent zijn uiterst effectief. Lasrook en andere metaaldampen krijgen geen kans om 
zich in de werkplaats op te hopen. Deze worden onmiddellijk afgezogen! Dit betekent minder vuil op de werkvloer, waardoor 
wordt voorkomen dat zich kleine ongelukken voordoen, zoals uitglijden. De werkomgeving is daarom veel veiliger dan voorheen. 
Daarnaast is de luchtkwaliteit veel beter. Minder rook, damp en nevel zorgt voor een werkplek die gezonder is. Ons personeel 
heeft de verandering onmiddellijk gemerkt. Plymovent heeft overal aan gedacht. Wij voldoen nu aan de voorschriften, bieden 
een veilige en gezonde werkomgeving, de geïntegreerde vonkenvanger (deflectorplaat) vermindert het brandrisico en bovendien 
besparen we op energie en operationele kosten!”

Filtratie-
technologie

Wereldwijd staat Plymovent bekend 
om zijn filtratietechnologie. Wij zijn 
al meer dan 35 jaar gespecialiseerd 
op het gebied van filtratie. Industriële 
vervuiling en lasrook in het bijzonder 
hebben altijd onze speciale aandacht 
gehad. Als experts weten wij alles van 
het werk, de ongemakken en risico’s 
waarmee lassers dagelijks worden 
geconfronteerd. Daarom hebben wij 
oplossingen ontwikkeld in overeen-
stemming met internationale richt-
lijnen. Innovatieve technologie, 
praktische kennis en jarenlange 
ervaring hebben geresulteerd in 
allerlei systeemoplossingen.
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Plymovent neemt het risico van brand in 
filtratiesystemen serieus, in het bijzonder 
bij lastoepassingen met een hoog risico, 
zoals het lassen van olie-achtige onder-
delen. Daarom hebben wij SHIELD fire 
safety solutions* ontwikkeld. Het SHIELD-
programma bevat een aantal compo-
nenten die tezamen een systeemoplossing 
bieden. Elk product heeft zijn eigen 
unieke kenmerken en voordelen. De 
componenten zijn getest en gecertifi-
ceerd door diverse erkende instituten.

SHIELD fire safety solutions* beperken het 
risico op brand tot een minimum, en 
zorgen er in het geval van brand voor 
dat gevolgschade minimaal is.

* Patent pending.

Plymovent begrijpt als geen ander de 
oorzaak van brand tijdens metaal-
bewerking. Wij bieden op maat gemaakte 
oplossingen die de brandrisico’s in elke 
autofabriek onder controle houden!

Preventie
De eerste stap is: brand voorkomen. Een 
effectieve vonkenvanger voorkomt dat 
vonken, spatten en sigarettenpeuken het 
leidingwerk kunnen binnendringen en de 
filterpatroon en het vuil in de afvalton 
kunnen bereiken. Daarnaast bieden wij 
een kalksteendoseerinstallatie die kalk-
steen in het leidingwerk brengt waar het 
zich mengt met oliën/olie-achtige 
dampen, waardoor de brandbaarheid 
van olie wordt verminderd en zelfont-
branding wordt voorkomen.

detectie
In het onwaarschijnlijke geval van een 
brand is het belangrijk om de eerste 
tekenen hiervan, zoals hitte, vonken of 
rook, te kunnen detecteren. Het 
bedieningspaneel reageert adequaat en 
activeert de onderdrukkingsmaatregelen.

onderdrukking
Wanneer het alarm afgaat, wordt door 
het bedieningspaneel ShieldControl de 
ventilator stopgezet en het filter 
geïsoleerd met schuifkleppen, waardoor 
de luchtstroom wordt afgesneden. 
Binnen enkele seconden is de brand 
onder controle. FlameShield (het blus-
middel) zorgt ervoor dat eventuele 
schade minimaal is.

Preventie (vonkenvanger) Detectie (rookdetector) Onderdrukking (blusmiddel)

brandrisico onder controle met shield Fire saFety solutions*
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olienevel als gevolg van machinale bewerking

Behalve las- en snijprocessen biedt Plymovent ook oplossingen voor machinale bewerkingsprocessen en processen met gereedschappen, 
zoals vormen, vervormen, boren en persen. Effectief afvangen, filteren en verwijderen van olienevel is belangrijk, omdat hiermee wordt 
gezorgd voor een veilige en gezonde werkomgeving én de levensduur van uw machines en gereedschappen wordt verlengd.

metaalbewerkingsvloeistof (mwF)
Veel leveranciers en onderaannemers in de auto-industrie fabriceren onderdelen en componenten (bijv. motor, chassis, koetswerk, 
frame, aandrijflijn, ophanging of zittingen) en gebruiken hiervoor metaalbewerkingsvloeistof (MWF). MWF kan worden gebruikt om 
een metalen werkstuk, de machine en/of het gereedschap zelf te koelen. MWF kan ook worden gebruikt als een smeermiddel om de 
frictie tussen metaal en het gereedschap te verminderen, zodat het metaalbewerkingsproces probleemloos verloopt. MWF kan 
olienevel, dampen, rook, mist, stoom, gas, druppels of aerosols veroorzaken, afhankelijk van het productieproces.

misteliminator
Plymovent biedt een modulair filterassortiment om de achtergrondconcentratie van olienevel efficiënt te verminderen, of u nu een 
gesloten, halfopen of open CNC-machine gebruikt. Wij bieden enkelvoudige filterunits en uitgebreide filterbanken. Welke in uw geval 
de beste keus is, hangt af van de vereiste capaciteit. De MistEliminator is speciaal ontwikkeld om olienevel, dampen en andere 
mogelijke vervuilingen die door machinale bewerkingsprocessen en processen met gereedschap worden geproduceerd, efficiënt af te 
vangen en te verwijderen.

algemene voordelen

 ■ Conformiteit met gezondheids- 

en veiligheidsnormen.

 ■ Gezondheidsrisico’s voor uw 

werknemers worden tot een 

minimum beperkt: 

- beperkte blootstelling aan lasrook, 

 rook en olienevel.

 ■ Een veilige werkomgeving: 

- vermindert brandgevaar. 

- zorgt voor een anti-slipvloer.

 ■ Hogere productiviteit: 

- betere werkmoraal dankzij schone 

 lucht op het werk. 

- operator hoeft minder vaak te 

 interveniëren vanwege schone 

 atmosfeer in CNC-machine. 

- minder uitval.

 ■ Lagere onderhoudskosten/operationele 

kosten: 

- langere levensduur van machines en 

 gereedschappen. 

- bescherming van gevoelige hoog- 

 technologische apparatuur en 

 besturingsapparatuur.

 ■ Energiebesparend: 

- lucht wordt gerecirculeerd. 

- gebruik van besturingsapparatuur.
Afbeelding: MistEliminator-filterbank ME-31/5.
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Uw erkende Plymovent-distributeur:

Plymovent behoudt zich het recht voor ontwerpwijzigingen aan te brengen. 0000101772/A

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.

Plymovent biedt totaal-
oPlossing voor luchtreiniging

Plymovent heeft uitgebreide kennis van lasrookafzuiging 
en -filtratie in de automobielindustrie. Daarnaast zijn wij 
ook gespecialiseerd in de afzuiging en filtratie van snij-
rook, slijpstof en olienevel in de metaalverwerkende 
industrie en de verwijdering van uitlaatgassen uit voer-
tuigen op kazernes, in garages en in reparatiewerkplaatsen 
om voor een schone lucht op het werk te zorgen.

het alles-in-één-Pakket

Plymovent is meer dan een gewone fabrikant. Wij bieden 
professioneel advies, ontwerp en engineering-diensten 
om een oplossing te leveren die helemaal voor u op maat 
is gemaakt. Plymovent biedt bovendien preventief 
onderhoud om uw systeem optimaal en tot uw volle 
tevredenheid te laten functioneren.

Als u meer informatie wilt, neem dan rechtstreeks 
contact met ons op of bezoek onze website.

Nederland
Minervum 7099
4817 ZK  Breda
T +31 (0)76 3032 300
F +31 (0)76 3032 333
E info@plymovent.com 


