
Beschermt u uw 
brandweerlieden?

VERWIJDER DIESELUITLAATGASSEN
UIT UW BRANDWEERKAZERNE
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STAAT U ER WEL EENS BIJ STIL HOE 

BELANGRIJK SCHONE LUCHT IS?

WAAROM PLYMOVENT

  Klantgerichtheid

  Systeemoplossingen

  Expertise die in decennia is opgebouwd

  Hoogwaardige producten

  Wereldwijd op het toneel

Wij wel. Al meer dan 30 jaar zorgen wij ervoor dat de lucht in brandweerkazernes schoon is. Dat 

is ons werk. Wij leveren kwalitatief hoogwaardige producten waarmee brandweerlieden en ander 

personeel worden beschermd tegen schadelijke dieseluitlaatgassen. Wij bieden een breed scala aan 

uitlaatgasafzuigingssystemen, ondersteund door een complete technische service. Neem contact met 

ons op als u wilt weten wat klantgericht denken in werkelijkheid voor ú kan betekenen.
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Door de emissie van schadelijke voertuiguitlaatgassen in een brandweerkazerne lopen brand-

weerlieden een hoger risico dat zij kanker krijgen. Het is niet ondenkbaar dat de brandweer 

hiervoor wettelijk aansprakelijk wordt gesteld.

U kunt dit voorkomen met de Plymovent-systemen waarmee u in uw brandweerkazerne 

de voertuiguitlaatgassen kunt afvangen en verwijderen. Onze bronafzuigingssystemen die 

volledig automatisch worden opgestart en losgekoppeld, zijn de aanbevolen methode om 

in uw brandweerkazerne de emissie van uitlaatgassen onder controle te brengen, zowel in 

bestaande brandweerkazernes als in nieuw opgeleverde faciliteiten.

Uw brandweerlieden verdienen het.

ELIMINEER DE GEVAREN VAN DIESELUITLAATGASSEN

Chemische stof Gevolgen voor de gezondheid*

Benzeen Groep 1A, kankerverwekkend voor mensen
Polynucleaire aromatische kool-
waterstof

Groep 2A, vermoedelijk kankerverwekkend voor mensen

Benzoalfapyreen Groep 2A, vermoedelijk kankerverwekkend voor mensen
Formaldehyde Groep 2A, vermoedelijk kankerverwekkend voor mensen
Benzofuran Groep 2B, mogelijk kankerverwekkend voor mensen
Koolmonoxide Levensbedreigend voor mensen
Nitrische oxiden Levensbedreigend voor mensen

*Bron: OSHA.gov

GEVAREN VAN DIESELUITLAATGASSEN
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BRONAfZUIGING

BRONAfZUIGINGSYSTEMEN VAN PLYMOVENT:

EEN INDUSTRIESTANDAARD

Bronafzuiging van in de lucht zwevende deeltjes voordat deze zich verspreiden in de directe 

omgeving, is de meest efficiënte methode om een veilige en gezonde werkomgeving te creëren. 

Met deze methode is de verplaatsing van lucht minimaal, waardoor minder investeringen in lucht-

behandelingsapparatuur nodig zijn en het totale energieverbruik afneemt.

Een centraal onderdeel in ons systeem is het “sealed nozzle”-ontwerp, in zowel een pneuma-

tische als magnetische uitvoering: de Grabber®. Met de Grabber® kan het Plymovent-systeem 

uitlaatgassen bij de bron afzuigen met een resultaat van vrijwel 100%, en wordt hiermee tege-

moetgekomen aan diverse voorschriften.

 

De Grabber® wordt aangesloten op de uitlaatpijp, waardoor bijna alle uitlaatgasdampen worden 

afgevangen en geëlimineerd. En de Grabber® is ook nog eens eenvoudig in het gebruik: 

  In het geval van de magnetische uitvoering hoeft de Grabber® alleen maar te worden 

   aangesloten op de uitlaatpijp, en u bent klaar. Wij noemen dit het ”click and seal”-principe

   van Plymovent. 

  In het geval van de pneumatische uitvoering wordt de Grabber® ook aangesloten op de 

   uitlaatpijp en hoeft verder alleen maar de vulklep te worden ingedrukt, waardoor snel een 

   positieve afdichting rondom de uitlaatpijp wordt gerealiseerd, welke grootte de uitlaatpijp 

   ook heeft; hierdoor worden de gevaarlijke uitlaatgasdampen afgevangen en wordt 

   voorkomen dat deze zich kunnen verspreiden in uw kazerne.
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ONTWORPEN MET EEN DOEL VOOR OGEN

Elk systeem is ontworpen om schadelijke uitlaatgassen te verwijderen, zodat een

gezonde werkomgeving wordt gecreëerd. Plymovent heeft, op basis van jarenlange

ervaring met luchtbehandeling, een volledig betrouwbare benadering ontwikkeld;

wij noemen die ”engineered solutions”.

Deze benadering zorgt ervoor dat wij een optimale oplossing bieden waarmee in uw

werkomgeving de lucht schoon wordt. En hierbij staan “waar voor uw geld” en 

efficiënte bediening centraal.

De filosofie van Plymovent is om kwaliteitssystemen te leveren die veilig, 

gebruikersvriendelijk en in overeenstemming met de voorschriften zijn, en die de 

gezondheid en het welzijn van uw brandweerlieden en ander personeel bevorderen. 

Daarom hebben wij een productlijn met bronafzuigingssystemen ontwikkeld die 

tegemoetkomt aan de behoeften van uw kazerne:

  Systemen voor achteruit inrijden - voor één wagen.

  Systemen voor doorrijden - maximaal vier voertuigen.

  Systemen voor verticale uitlaatpijpen - voor voertuigen met uitlaatpijpen die 

    bovenhoofds eindigen.
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OPLOSSINGEN

VENTILATOREN
Wij bieden een breed
scala aan ventilatoren 
die voor een groot 
aantal toepassingen 
uitstekend geschikt zijn.

BALANCER 
Verstelbaar ■
Sterk maar licht van  ■
gewicht
Noodveiligheids-  ■
ketting
Gesloten behuizing ■

SLANGCONSTRUCTIES
Meerdere lengtes ■
Bestand tegen hoge  ■
temperaturen

RAILS
Wij bieden diverse aluminium
rails die zijn uitgerust met
functies die tegemoetkomen
aan de behoeften van vele
toepassingen.

SLANGZADEL
Gemakkelijk verstelbaar ■
Volledige ondersteuning  ■
(voor de slang)
Verlengt de levensduur  ■
van de slang

STR / SBT TROLLEY
Zelfvoorzienend ■
Interne wielen ■
Verstelbare stootkussens ■
Loskoppeling in twee richtingen  ■

VSR-GRIJPER
Inrijgeleider ■
Afgesloten ingangs poort ■
Zijdelingse verplaatsing van  ■
30 cm naar beide zijden

SYSTEMEN VOOR VERTICALE UITLAATPIJPEN
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WAT IS DE BESTE OPLOSSING VOOR U? 
Wij kunnen een systeem voor verwijdering van dieseluitlaatgassen leveren dat volledig op maat gemaakt is.

BEDIENINGSELEMENTEN
Wij bieden volautomatische
besturingssystemen waarmee uw
afzuigsysteem op de meest 
efficiënte wijze kan worden 
bediend.

SAfETY DISCONNECT
Beschermt systeem tegen  ■
schade
Rotatie van 360 graden ■
Zachte afdekking ■
Geen slangobstructie ■
Gemakkelijk te bedienen en  ■
te behandelen

GRABBER®

Vrijwel 100% afgedicht ■
Bestand tegen hoge  ■
temperaturen
pneumatische en  ■
magnetische uitvoering
Voor elke toepassing een  ■
grootte leverbaar

SYSTEMEN VOOR ACHTERUIT INRIJDEN

SYSTEMEN VOOR DOORRIJDEN
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SYSTEMEN VOOR ACHTERUIT INRIJDEN

STERKE PUNTEN VAN

HET SBT-SYSTEEM: 
Aansluiting is mogelijk in garages tot 12 meter  ■
diep voor voertuigen die achteruit inrijden

Automatische loskoppeling bij de uitgang ■

De Grabber ■ ® kan worden aangesloten vanuit 

de verticale positie

Aluminium spoor: licht van gewicht en sterk ■
Eindstoppen met rubberen schokdempers  ■
vangen kinetische energie op vanaf trolleys

Loskoppelingspunten kunnen worden  ■

aangepast aan de snelheid van het voertuig

Voorgemonteerde geel/zwarte afzuigslang ■

Bronafzuiging vrijwel 100% met een unieke  ■

automatische Grabber®-nozzle; voor elk type 

uitlaatpijp van voertuigen van nooddiensten 

een geschikte grootte verkrijgbaar

Automatische start/stop van ventilator door  ■

een afzuigsensor

Safety Disconnect-koppeling; faalveilig systeem,  ■

gemakkelijk opnieuw aan te sluiten. Geschikt 

voor bestaande en nieuw ontworpen 

brandweerkazernes

Het Sliding Balancer Track System (SBT) is een toonaangevend systeem
waarmee overal ter wereld de emissie van brandweerauto’s en andere
voertuigen van nooddiensten onder controle wordt gehouden.

Het SBT-systeem is het voorkeurssysteem voor brandweerkazernes
en garages waar voertuigen achteruit inrijden, en is ontworpen voor
aansluiting op elk type uitlaatpijp, terwijl vrijwel 100% van de uitlaatgassen
wordt afgevangen. Het SBT-systeem is geschikt voor aansluiting op
één enkel voertuig dat de garage achteruit inrijdt, waarbij de uitlaatpijp
van het voertuig zich binnen 12 meter vanaf de deur bevindt. Dit is een
volautomatisch systeem, inclusief activering van een ventilator, en ontkop-
peling van het systeem wanneer de auto de garage verlaat. Het SBT-sys-
teem voldoet volledig aan de voorschriften, en het voertuig wordt in één
stap op het systeem aangesloten wanneer het de garage inrijdt. Als u op
zoek bent naar een uitlaatgasverwijderingssysteem dat u kunt aansluiten
bij de deur voordat het voertuig de garage inrijdt en dat automatisch
wordt losgekoppeld als het voertuig de garage verlaat, dan kunt u niet
om de SBT heen.
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SYSTEMEN VOOR DOORRIJDEN

Het Straight Rail System (STR) is het voorkeurssysteem voor garages
waarin de voertuigen doorrijden.

Het STR-systeem van Plymovent is ontworpen voor aansluiting op
elk type uitlaatpijp en vangt vrijwel 100% van de uitlaatgassen af. Dit
systeem is ideaal voor garages waarin de voertuigen doorrijden, met
maximaal vier voertuigen achter elkaar geparkeerd. Alles binnen het
systeem verloopt automatisch, van de activering van de ventilator tot de
automatische loskoppeling van het voertuig dat de garage verlaat. Het
voertuig wordt in één stap op het systeem aangesloten wanneer het de
garage inrijdt. Het STR-systeem voldoet ook aan de regelgeving, en is
uitgerust met robuuste, geëxtrudeerde aluminium railprofielen uit één
stuk die sterkte en duurzaamheid bieden.

STERKE PUNTEN VAN

HET STR-SYSTEEM: 
Modellen geschikt voor garages tot 30 meter ■

Voor elk voertuigtype een afvoerslang  ■

van de juiste grootte verkrijgbaar

Automatische loskoppeling bij de uitgang ■

Verwijdering van schadelijke emissies  ■

van deur tot deur

Snelheidsabsorberend schokdempingssysteem ■

Loskoppeling bij voor- en achterdeur ■

Uitbreidbaar ontwerp ■

Geschikt voor vier voertuigen die achter  ■

elkaar worden geparkeerd

Loskoppelingspunten kunnen worden  ■

aangepast aan de vertreksnelheid

Bronafzuiging vrijwel 100% met een unieke  ■

automatische Grabber®-nozzle; voor elk type 

uitlaatpijp van voertuigen van nooddiensten 

een geschikte grootte verkrijgbaar

Automatische start-stop van ventilator  ■

door een afzuigsensor

Safety Disconnect-koppeling; faalveilig systeem,  ■

gemakkelijk opnieuw aan te sluiten

Geschikt voor bestaande en nieuw ontworpen  ■

brandweerkazernes
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SYSTEMEN VOOR VERTICALE UITLAATPIJPEN

Het Vertical Stack Rail System (VSR) is de oplossing voor voertuigen
met een verticale uitlaatpijp die in de garage door een apparatuur-
baan moeten rijden.

Het VSR-systeem van Plymovent is ontworpen voor voertuigen
met bovenhoofdse uitlaatpijpen. De “V”-vormige grijper geleid de
uitlaatpijp van het voertuig in het railprofiel. Het railprofiel is een vrij
zwevend systeem waarmee het gehele systeem van de ene naar de
andere kant kan worden verplaatst en zichzelf automatisch uitlijnt
met de uitlaatpijp van het voertuig. Het systeem is volledig geauto-
matiseerd vanaf de start van de ventilator tot loskoppeling.
Het VSR-systeem, dat volledig aan de voorschriften voldoet, omvat
een robuust, krachtig en duurzaam railprofiel van geëxtrudeerd
aluminium uit één stuk.

STERKE PUNTEN

VSR-SYSTEEM:

Zwevende ophanging ■

Verstelbare aangrijping uitlaatpijp ■

Geschikt voor elk type uitlaatpijp van  ■

voertuigen

Aluminium rail uit één stuk ■

Een volledig automatisch systeem ■

Systeem uitbreidbaar tot vrijwel elke lengte ■

Adapterkegel ontworpen voor zowel lege als  ■

beladen voertuigen

Zijdelingse verplaatsing van 30 cm naar beide  ■

zijden

Flexibele kanaalaansluiting ■

Rubberen afdichtingslippen ■

Automatische terugkeer naar positie na zijde  ■

lingse verplaatsing

Veilige kabel; faalveilig ■

Geschikt voor bestaande en nieuw  ■

ontworpen brandweerkazernes
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WAAROM
BESTURINGS- 
APPARATUUR:

 fINANCIËLE REDENEN
Een volledig automatisch systeem stelt
u in staat om uw gebruik van elektrici-
teit en het algehele energieverbruik in
aanzienlijke mate te verlagen. U zorgt
hiermee voor een solide en duurzame
investering.

 MILIEU-ASPECT
De besturingsapparatuur uit onze pro-
ductlijn is een systeem dat is gebaseerd
op “on demand”-gebruik, dus alleen
wanneer het nodig is. Installatie van
onze besturingsapparatuur resulteert
in minder elektriciteitsverbruik en
lagere verwarmingskosten omdat het
systeem alleen wordt gebruikt als het
nodig is. En een lager energieverbruik
is natuurlijk ook goed voor het milieu,
wereldwijd. 

Een investering in een Plymovent-sys-
teem bespaart u niet alleen geld door
minder energieverbruik, maar levert
ook een bijdrage aan de vermindering
van de opwarming van de aarde.

...OVER DIESELUITLAATGASSEN

  De EPA heeft vastgesteld dat de gemiddelde deeltjesgrootte van dieseluitlaatgassen 0,2
    micron is. Deze deeltjes zijn normaliter niet zichtbaar voor het menselijk oog

  Deeltjes van dieseluitlaatgassen zijn vaak te klein om door voertuigfilters te worden af
    gevangen. Toxische gassen worden niet afgevangen door deeltjesfilters, en slechts 
    gedeeltelijk door actief koolfilters. De bronafzuigingssystemen van Plymovent vangen 
    deze deeltjes en gassen af voordat deze de brandweerkazerne kunnen binnendringen, 
    en forceren deze deeltjes naar buiten.

  Wanneer een brandweerwagen de kazerne verlaat, worden de dieseluitlaatgassen met
    kracht naar buiten geforceerd. Het bronafzuigingssysteem van Plymovent voorkomt dat
    de dieseluitlaatgassen worden verspreid in de brandweerkazerne*, inclusief de verblijfs-
    ruimten.

  Het bronafzuigingssysteem van Plymovent vangt diesel-uitlaatgassen af voordat deze de
    brandweerkazerne kunnen binnendringen, waardoor wordt voorkomen dat de dieseluit
    laatgassen de ademzone kunnen bereiken.  

  Deeltjes en gassen van dieseluitlaatgassen blijven in de lucht zweven; blootstelling 
    hieraan doet zich daarom voor als een persoon lucht inademt dat deze stoffen bevat. 

  Dieseluitlaatgassen bevatten stikstof-oxiden, zoals in alle verbrandingsapparatuur. 
    Stikstofoxiden kunnen schade toebrengen aan longweefsel, de weerstand tegen infecties  
    van de ademhalingswegen verlagen en chronische longziekten, zoals astma, verergeren. 

  De bronafzuigingssystemen van Plymovent omvatten een systeem met een afgedichte
    nozzle dat zich in de afgelopen 30 jaar in meer dan 50.000 installaties heeft bewezen. ** 
 

* De werking van uitlaatgasafzuigingssystemen kan door diverse factoren nadelig worden beïnvloed, waaronder het ontwerp van het systeem, 

bedieningsprocedures, en service en onderhoud. Tijdens installatie en periodiek daarna moeten blootstellingsniveaus worden gecontroleerd om er zeker 

van te zijn dat deze binnen de geldende voorschriften en blootstellingslimieten vallen. 

** De Plymovent-systemen voldoen aan alle voorschriften. Zorg ervoor dat het systeem juist wordt ontworpen, bediend en onderhouden. 

BELANGRIJKE fEITEN...



 

Uw erkende Plymovent-distributeur:

DOCHTERBEDRIJVEN

DISTRIBUTEURS

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.

REfERENTIES
Wij hebben overal ter wereld meer dan 50.000 bronafzuigingssystemen geïnstalleerd. Europese voorbeelden hiervan zijn:

België Gent 
Duitsland Berlin
Duitsland Bremen
Duitsland Cologne
Duitsland Frankfurt
Duitsland Hamburg
Duitsland Kassel
Duitsland Munich
Engeland Norfolk
Engeland Oxfordshire

Nederland Goes
Nederland Groningen
Nederland Harlingen
Nederland Hengelo
Nederland Hilversum
Nederland Kampen
Nederland Leiden
Nederland Oosterhout 
Nederland Purmerend
Nederland Roermond 

Finland Helsinki
Frankrijk Cateau
Frankrijk Lisses
Frankrijk Nanterre
Frankrijk Noailles
Hongarije Budapest
Ierland Dublin
Italië Bologna
Nederland Bolsward
Nederland Enkhuizen

Nederland Schiedam
Nederland Veenendaal
Nederland Zaandam
Nederland Zeewolde
Nederland Zeist
Portugal Azoren
Spanje Granada
Zweden Gothenburg,
Zweden Malmö
Zweden Stockholm

Plymovent BV
Minervum 7324
NL-4817 ZD  Breda
T +31 (0)76 5789 550
F +31 (0)76 5789 599
E info@plymovent.nl 

Plymovent BVBA
Boomsesteenweg 496
B-2610  Wilrijk-Antwerpen
T +32 (0)3 7400 000
F +32 (0)3 7442 642
E info@plymovent.be

www.plymovent.com


