
verwijder uitlaatgassen
uit uw militaire kazerne

Beschermt u
uw personeel?



staat u er wel eens bij 
stil hoe belangrijk 
schone lucht is?

wij wel. Dieselmotoren, die veel worden 
gebruikt in militaire voertuigen, produceren 
een mengsel van giftige gassen en deeltjes 
dat afkomstig is uit het verbrandingsproces. 
Deze uitlaatgassen komen via de uitlaat-
pijp terecht in uw werkomgeving en 
vormen een serieus gezondheidsrisico in 
militaire werkplaatsen. Daarom worden 
duurzame afzuigsystemen aanbevolen. 
Hiermee worden uitlaatgassen verwijderd, 
zodat wettelijke emissienormen niet 
worden overschreden.

Plymovent biedt diverse afzuigsystemen 
waarmee uitlaatgassen worden afgevangen, 
afgezogen en verwijderd, zodat uw 
personeel van een schonere en gezondere 
werkomgeving wordt voorzien.

Ons assortiment producten en systemen 
biedt voor alle situaties een oplossing, 
voor bestaande faciliteiten én nieuwe 
militaire kazernes.

bronafzuiging

Uitlaatgassen afvangen bij de bron is 
de meest effectieve methode om 
uitlaatgassen in een militaire kazerne 
te verwijderen.

Bronafzuiging (directe aansluiting op 
de uitlaatpijp) zorgt ervoor dat 
voertuigemissies geen kans krijgen 
zich te verspreiden in uw werkplaats. 
Zodoende wordt personeel minder 
blootgesteld aan gevaarlijke stoffen.

van a tot z

Onze diensten omvatten de levering 
van afzonderlijke onderdelen tot 
het volledig implementeren en 
ondersteunen van projecten. Elk 
systeem is zo ontworpen dat 
gevaarlijke uitlaatemissies op zeer 
effectieve wijze worden verwijderd. 
Zo wordt er een werkomgeving 
gecreëerd die veel gezonder is, en 
aan uw specifieke wensen en die van 
de militaire basis voldoet.

gevaren van dieseluitlaatgassen

chemische stof gevolgen voor de gezondheid*

Benzeen Groep 1A, kankerverwekkend voor mensen

Polynucleaire aromatische 
koolwaterstof

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



belangrijke feiten

De US Environmental Protection  ■
Agency (EPA) heeft vastgesteld dat 
de gemiddelde deeltjesgrootte van 
dieseluitlaatgas 0,2 micron groot is. 
Deze deeltjes zijn gewoonlijk niet 
zichtbaar voor het menselijk oog.

Deeltjes uit dieseluitlaatgassen zijn  ■
vaak te klein om te kunnen worden 
afgevangen door geïntegreerde 
filters. Giftige gassen worden niet 
afgevangen door deeltjesfilters, en 
slechts gedeeltelijk door actieve 
koolfilters. Het bronafzuigsysteem 
van Plymovent daarintegen vangt 
deze deeltjes en gassen wel af. Nog 
voordat zij zich kunnen verspreiden 
in de werkplaats.

Wanneer voertuigen hun motoren  ■
starten en stationair gaan draaien, 
hopen de dieseluitlaatgassen zich in 
het gebouw op. Het bron-
afzuigsysteem van Plymovent 
voorkomt dat deze uitstoot in de 
ademhalingszone van bijvoorbeeld 
de monteur terechtkomt. Hierdoor 
wordt voorkomen dat aanwezig 
personeel deze gevaarlijke gassen 
inademt.

Dieseluitlaatgassen bevatten stik- ■
stofoxiden, zoals in alle verbrandings-
apparatuur. Deze oxiden kunnen 
schade toebrengen aan longweefsel, 
de weerstand tegen infecties van de 
ademhalingswegen verlagen en 
chronische longziekten, zoals astma, 
verergeren.

De goede werking van uitlaatgasafzuigsystemen is onderhevig aan diverse factoren, waaronder een goed ontwerp 
van het systeem, bedieningsprocedures, en service en onderhoud. Tijdens de installatie en periodiek daarna 
moeten blootstellingsniveaus worden gecontroleerd om er zeker van te zijn dat deze binnen de geldende 
wettelijke voorschriften en blootstellingslimieten vallen.

ventilatoren
Wij leveren een groot aantal 
ventilatoren waarmee de 
vervuilde lucht uit een gebouw 
kan worden verwijderd.

railsystemen
Onze railsystemen bieden 
flexibiliteit en kunnen eenvoudig 
worden uitgebreid door middel 
van extra slanghaspels.

oPhangsystemen
Onze enkelvoudige ophangsystemen 
worden voornamelijk gebruikt 
in kleine werkplaatsen; in grote 
werkplaatsen maakt men gebruik 
van verlengarmen.

slanghasPels
Onze gebruikersvriendelijke 
haspels (bladveer- of motor- 
aangedreven), ruimen de 
slangen praktisch op.

nozzles
Het assortiment nozzles 
kan worden aangesloten 
op rijdende en stilstaande 
voertuigen.

besturingskasten
Onze volautomatische 
besturingssystemen besturen 
het afzuigsysteem op 
uiterst efficiënte wijze.

systeemoPlossingen
Om dieseluitlaatemissies te verwijderen, moet een systeemoplossing worden geïnstalleerd. Een dergelijk systeem kan bestaan uit diverse onderdelen, zoals 
ventilatoren, railsystemen, slanghaspels, nozzles en besturingssystemen. Plymovent biedt systeemoplossingen op maat, afhankelijk van de locatie en uw of de 
kazerne’s specifieke behoeftes. Onze filosofie is erop gericht om duurzame systemen te leveren die veilig en gebruikersvriendelijk zijn, die voldoen aan de 
wettelijke voorschriften en de werkomgeving van uw personeel verbeteren.



www.plymovent.com

Uw erkende Plymovent-distributeur:

Plymovent behoudt zich het recht voor ontwerpwijzigingen aan te brengen. 0506194010/O

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 totaaloPlos-
singen voor luchtreiniging

Al meer dan 35 jaar heeft Plymovent ervaring op het 
gebied van luchtreiniging. Wij weten niet alleen veel 
over de verwijdering van emissies uit voertuigen, maar 
wij zijn ook gespecialiseerd in de afzuiging en filtratie van 
lasrook, slijpstof en olienevel in de metaalverwerkende 
industrie. Daarnaast bieden wij oplossingen voor de 
verwijdering van tabaksrook, evenals luchtreinigers voor 
verbetering van de binnenluchtkwaliteit.
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