
BRANDWEER VERWIJDERT 
CONCURREREND SYSTEEM EN 
GAAT VERDER MET PLYMOVENT

REFERENTIE

DE UITDAGING

De brandweer van White Springs in de Verenigde Staten maakte, 
voordat zij in zee gingen met Plymovent, gebruik van een andere 
leverancier die een uitlaatgasverwijderingssysteem met slangen had 
geïnstalleerd. Foutieve installatie, slechte service, ontoereikende 
systeemprestatie en veiligheidskwesties waren een aantal van de 
probleempunten.

Foutieve installatie en slechte service
• Slecht doordacht ontwerp: Voor alle voertuigen werden 
afzuigsystemen van dezelfde lengte geïnstalleerd, ondanks het feit dat 
één van de voertuigen langer was dan de andere, waardoor het 
systeem niet werkte.
• Zenders die waren geïnstalleerd op de brandweerwagens van 
White Springs, maakten inbreuk op hun GPS-systeem. Bij onderhoud 
konden zenders niet worden hersteld, wat tot gevolg had dat de 
systemen alleen met drukschakelaars konden werken.
• Binnen zes maanden deed zich een aantal systeemdefecten voor, 
zoals een gescheurde rubberen afdichting die, ondanks verzoek, 
nooit werd gerepareerd.

Ontoereikende systeemprestatie
• Als een brandweerwagen van White Springs de kazerne uitreed, 
was het systeem erg moeilijk los te koppelen van de uitlaatpijp van 
het voertuig. De spiraalvormige systeemslang trok herhaaldelijk de 
elleboog los, zodat er toxische dieseluitlaatgassen terug naar de 
ruimte werden uitgestoten.
• Als brandweerlieden het systeem handmatig wilden loskoppelen, 
moest de magnetische nozzle met extreme kracht worden 
verwijderd. Verwijdering van één van de drie zwenkmagneten was de 
enige oplossing die de fabrikant in petto had voor de 
brandweerafdeling.
• Brandweerlieden klaagden erover dat zij voorover moesten 
buigen om de magnetische nozzle aan de uitlaatpijpen van de wagens 
te koppelen - het kon wel 2 minuten duren om de nozzle in 
overeenstemming te brengen met de uitlijnpennen op de adapter van 
de uitlaatpijp. Uit frustratie maakten de brandweerlieden lang niet 
altijd gebruik van het systeem. Het vorige systeem vormde tijdens 
gebruik ook een veiligheidsgevaar voor het brandweerpersoneel. 
Assistant Chief McGuigan zei dat “als je niet goed oplette wanneer 
de wagen naar buiten reed, de slang, met de ventilator ingeschakeld, 
supersnel werd teruggezogen en iemand zou kunnen raken”.

» Wij kunnen heel goed samenwerken met het hele team van 
Plymovent. Ik had veelvuldig contact met Tony bij Air Cleaning 
Systems voor al mijn vragen en hij overal een antwoord op. « 

CITAAT VAN Assistant Fire Chief Jeffrey McGuigan
www.townofgeneva.com

BRANDWEER VAN WHITE SPRINGS

Met 25 tot 30 personen bestaat de brandweer van White Springs 
geheel uit vrijwilligers. Van de drie brandweerafdelingen wordt in 
White Springs het vaakst de hulp ingeroepen van deze 
brandweerafdeling om branden te bestrijden op bedrijfsterreinen 
en in woonwijken.
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Plymovent producten
 ■ 4 x Sliding Balancer Tracks 

met Magnetic Grabbers®

 ■ 1x door Plymovent 
gefabriceerde AMCA-
gecertificeerde TEV-
ventilator

 ■ 1x door Plymovent 
gefabriceerde UL-
gecertificeerde OS3-
besturingskast

 ■ 1x KUA-afzuigarm van ruim 
3 meter voor kleine 
motoruitlaat

Jaar van installatie
 ■ 2017

 ■ Gezondheid Minimaliseert blootstelling aan de gevaren van 
dieseluitstoot en gevaarlijke gassen uit oude en nieuwe 
voertuigen.

 ■ Schonere werkomgeving Veel minder roetafzettingen op 
uitrusting van brandweerlieden en in de kazernes.

 ■ Bespaart geld Minder investering in 
luchtbehandelingsapparatuur en minder energieverbruik.

 ■ Gebruiksgemak Aansluiting vanaf een volledig staande positie 
en automatisch bestuurde loskoppeling.

 ■ In overeenstemming met voorschriften Gecertificeerde 
producten conform UL en AMCA.

 ■ Veiligheid Ingebouwde functies in overeenstemming met 
andere brandweerapparatuur.

DE OPLOSSING

White Springs was zeer ontevreden met de installatie, prestatie en 
service van hun nieuwe afzuigsysteem voor uitlaatgassen, evenals over 
de onmogelijkheid om brandweerlieden afdoende te beschermen. 
Daarom besloot White Springs binnen minder dan één jaar contact op 
te nemen met de erkende Plymovent-dealer Air Cleaning Systems 
(ACS) in New York.

ACS bracht onmiddellijk een bezoek aan de brandweerafdeling van 
White Springs en presenteerde de afzuigsystemen voor uitlaatgassen 
van Plymovent. Volgens Assistant Chief McGuigan was “alleen al de 
Plymovent-demo beter dan het geïnstalleerde systeem van de andere 
fabrikant. Plymovent is gemakkelijk aan en af te koppelen.” Vanwege de 
superieure kwaliteit van het Plymovent-product en de drie decennia 
ervaring van ACE met de installatie en het onderhoud van systemen die 
werken, besloot de brandweerafdeling van White Springs al binnen een 
jaar om hun systemen achteraf uit te rusten met Plymovent.

Het resultaat is dat het team van de brandweerafdeling van White 
Springs meer dan tevreden is met het Plymovent-systeem. ACS 
installeerde een grotere ventilator en vernieuwde het spoor van de 
andere fabrikant om het systeem ook geschikt te maken voor de 
grotere wagen. Met meer luchtstroomcapaciteit installeerde ACS ook 
een afzuigarm die de brandweerlieden gebruiken om binnenshuis 
dampen te verwijderen bij gebruik van gereedschappen tijdens de 
wintermaanden.

De Magnetic Grabber® van Plymovent maakte de brandweer van White 
Springs heel gelukkig, vooral omdat zij vinden dat het Plymovent-
systeem zo gemakkelijk op hun wagens kan worden aan- en losgekoppeld. 
Daarnaast vonden de brandweerlieden van White Springs dat het zo 
gemakkelijk was om de Plymovent-slangen naar binnen tot in de kazerne 
en naar buiten uit de kazerne te draaien.   De brandweer van White 
Springs liet ook weten dat de Safety Disconnect Handle van Plymovent 
met succes in de praktijk kon worden toegepast.“Het is niet langer 
nodig voorover te buigen en het systeem aan te koppelen. Zo zou het 
moeten zijn, veilig en eenvoudig”, zegt Assistant Chief McGuigan.

TESTIMONIUM

“Het team bij Air Cleaning Systems had de plannen voor de installatie 
goed op een rijtje, en wist precies wat er moest worden gedaan. De 
installateurs waren elke dag op tijd, en beantwoordden alle vragen die 
ik had over wat zij aan het doen waren. Zij waren zeer ervaren en 
voerden de installatie snel uit. Sinds Plymovent is geïnstalleerd hebben 
wij geen problemen meer en was het niet nodig om onderhoud te 
verrichten aan het systeem. Ik waardeer het dat Air Cleaning Systems 
altijd contact met me opneemt om te weten of ik tevreden ben.” zegt 
McGuigan.

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
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Plymovent Corp. is ISO 9001:2008-gecertificeerd

www.plymovent.nl


