
De brandweer van North Tonawanda is al 101 jaar een gecombineerde 
brandweerafdeling. Met 38 professionele en 60 vrijwillige 
brandweerlieden bestrijkt de North Tonawanda-brandweer 16 
vierkante kilometer, begrensd door de Niagra-rivier en het Erie-kanaal.

 ■ Aantal inwoners dat wordt bediend: 32.000 met 10.000 woningen
 ■ Materieel: 1 ladderwagen, 3 tankautospuit, 1 compacte 

brandweerwagen, 1 auto van brandweercommandant, opblaasbare 
reddingsboot

 ■ Gespecialiseerde teams: brandonderzoek, gevaarlijke materialen, 
redding met speciale hulpmiddelen, duikteams, en redding in snel 
stromend water

DE UITDAGING

Voordat een Plymovent-systeem voor de afzuiging van uitlaatgassen 
uit voertuigen werd geïnstalleerd, had de North Tonawanda-
brandweerafdeling in New York een afzuigsysteem van een andere 
fabrikant.  Volgens Chief John Lapham vertoonde het vorige systeem 
ontwerpfouten, en was loskoppeling nauwelijks mogelijk, waardoor 
het product beschadigd en onbruikbaar raakte. Het systeem was 
niet effectief en veroorzaakte meer schade dan voor de 
brandweerlieden en de kazerne goed was. “Je kon tijdens reiniging 
van de kazerne roet zien op de elektronische apparatuur”,
zegt Chief Lapham. “Alle seinen stonden op rood en wij 
moesten er iets aan doen.”

Dit was een noodzakelijke maatregel, in het bijzonder omdat de 
Wereldgezondheidsorganisatie onlangs een persbericht heeft doen 
uitgaan waarin werd verklaard dat dieseluitstoot wordt 
geclassificeerd als kankerverwekkend voor mensen, met een 
verhoogd risico op longkanker.

TESTIMONIUM

“Onze ervaring is dat het product en de installateur Air Cleaning 

Systems, Inc., niet minder dan voorbeeldig waren. De installatie 

verliep snel en efficiënt. De service heeft altijd voldaan aan onze 

verwachtingen en er is altijd iemand om de weinige

problemen op te lossen. Het duurzame product heeft bewezen 

altijd alle omstandigheden in het bijzonder ruwe weer van westelijk 

New York te kunnen doorstaan”

» Tijdens de dagelijkse reinigingswerkzaamheden is geen roet 
meer te zien. De werkomgeving is voor al ons personeel 
gezonder geworden. «

CITAAT VAN Chief John Lapham van de North Tonawanda-
brandweerafdeling

www.northtonawanda.org

BRANDWEER VAN NEW YORK INSTALLEERT 
UITLAATGASAFZUIGSYSTEEM VOOR 
BRANDWEERLIEDEN EN HULPVERLENERS
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www.plymovent.nl
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Plymovent-producten 
(totaal voor vijf kazernes)

 ■ 9 x Sliding Balancer Tracks 

met Magnetic Grabber®

 ■ 2 x Straight Rails met 

Magnetic Grabber®

 ■ 4 x TEV ventilators

 ■ 1 x FUA ventilator

 ■ 4 x OS-3 besturingskasten

 ■ 1 x SER-slanghaspel voor 

brandweeronderhoud

Jaar van installatie
 ■ 2010

 ■ Gezondheid Minimaliseert blootstelling aan de gevaren van 
dieseluitstoot.

 ■ Schonere werkomgeving Heeft in hoge mate roetafzettingen 
verminderd in brandweeruitrusting en kazernes.

 ■ Bespaart geld Minder investering in 
luchtbehandelingsapparatuur en lager totaal energieverbruik.

 ■ Gebruiksgemak Systeem wordt aangesloten vanaf een volledig 
staande positie en systeem wordt automatisch losgekoppeld.

 ■ Voldoet aan voorschriften UL- en AMCA-gecertificeerde 
producten.

 ■ Veiligheid Ingebouwde functies die in overeenstemming zijn 
met andere brandweerapparatuur.

DE OPLOSSING

Geavanceerde technologie van Plymovent heeft zijn waarde 
bewezen voor de brandweer van North Tonawanda. Alle kazernes 
hebben sindsdien het Magnetic Grabber®-systeem van Plymovent 
geïnstalleerd dat aan alle normen voldoet. Met dit systeem wordt 
de luchtkwaliteit van de brandweerkazerne verbeterd en 
kankerverwekkende toxische stoffen in de lucht verminderd, zodat 
voor iedereen een werkomgeving wordt gecreëerd die gezonder is.

Kazernes hebben nu minimaal twee slangophangsystemen voor 
opslag van reserveapparaten en het hoofdkwartier van de 
brandweer is uitgerust met vier ophangsystemen. Daarnaast is de 
onderhoudswerkplaats uitgerust met het Magnetic Grabber®-
systeem voor onderhoud van al het materieel. De combinatie van 
afzuigrails en trolleys in de kazernes vermindert de blootstelling 
aan gevaarlijke uitlaatdampen. De bronafzuigingssystemen van 
Plymovent zijn geïnstalleerd met een ergonomische Safety 
Disconnect Handle, die ervoor zorgt dat loskoppeling uit het 
systeem veilig kan plaatsvinden.

De kazernes zijn ook uitgerust met volautomatische, door 
Plymovent gefabriceerde UL- en AMCA-gecertificeerde ventilators 
en besturingskasten die het afzuigsysteem uiterst efficiënt besturen.

Volledige garantie en service worden verleend door Air Cleaning 
Systems, Inc., de plaatselijke Plymovent-dealer voor de North 
Tonawanda-brandweerafdeling.

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.

SYSTEEMFEITEN

VOORDELEN
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ACCREDITEDPlymovent Corp. is ISO 9001:2008 gecertificeerd.

www.plymovent.nl


