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Baltimore Aircoil in Heist-op-den-Berg (België) is onderdeel van 
het Amerikaanse AMSTED Industries; een wereldleider in de 
ontwikkeling, fabricage en distributie van producten voor 
verdampingskoeling en thermische opslag. Proceskoeling 
(koeltorens), inrichting koude ruimtes (condensoren) en grote 
aircosystemen zijn de drie hoofdgroepen die in België worden 
vervaardigd. Baltimore heeft + 500 medewerkers in Europa.

DE UITDAGING

De productiewerkzaamheden van toestellen als koeltorens, 
condensoren en koelinstallaties t.b.v. aircosystemen omvatten 
veel metaalbewerking en laswerk. Baltimore Aircoil stelde zelf 
vast dat de afzuiging van gassen en schadelijke stoffen in de 
productiehallen beter kon. Daarom besloot het bedrijf een 
specialist in te schakelen om alle lastoepassingen in het 
productie- en assemblageproces van een goede rookafzuiging te 
voorzien. En hiermee de gezondheid en de veiligheid van zijn 
werknemers te garanderen. Als eerste werden de bestaande 
lasrookafzuigsystemen geïnventariseerd. Vervolgens kwam 
Plymovent met een voorstel. Dit voorstel is uitgebreid met de 
medewerkers op de werkvloer besproken. “Zij zijn er tenslotte 
dag in dag uit mee bezig en hebben dus een zeer goede kijk op 
de zaak”, aldus Straetmans. Daarna zijn de puntjes op de ‘i’ gezet 
en is het voorstel van Plymovent aangepast.

TESTIMONIUM

“Er waren natuurlijk al afzuigsystemen aanwezig, die weliswaar 
een deel van de vervuilde lucht afvoerden, maar toch niet alles. 
Een bijkomend probleem was dat een groot gedeelte van de 
warmte uit het gebouw werd weggezogen. Dat wilden we graag 
anders zien.”

“Een jaar later, zijn de signalen die we op de werkvloer ontvangen 
positief. Onze werknemers zijn zeer blij dat de lasrook écht 
goed wordt weggezogen en dat ze zonder problemen kunnen 
lassen. De zelfreinigende filters zijn nagenoeg onderhoudsvrij, 
wat een aanzienlijke besparing met zich meebrengt.”

» Een bijkomend probleem was dat een groot gedeelte van de 
warmte uit het gebouw werd weggezogen. « 

QUOTE BY Dhr. S. Straetmans, Production Engineer Baltimore Aircoil.
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plymovent-producten

Meerarmensysteem
10 x UltraFlex-4 •	
afzuigarm
2 x SCS zelfreinigende •	
filterunit
2 x SIF-1200 ventilator•	

Afzuigtafel
DraftMax•	

Stationaire unit
SFD•	

Push-pull systeem
SCS zelfreinigende filterunit•	
SIF-1200 ventilator•	

Jaar van installatie

Meerarmensysteem
2008•	
2011 (uitbreiding 2 armen)•	

Afzuigtafel
2008•	

Stationaire unit
2008•	

Push-pull systeem
2009•	

Enthousiaste werknemers•	 ; 

zij zien daadwerkelijk het verschil met het vorige 

lasrookafzuigsysteem.

Nagenoeg onderhoudsvrij•	 ; 

dankzij de zelfreinigende filterunits SCS.

kostenbesparing•	 ; 

dankzij recirculatie warme lucht.

Uitstekende nazorg •	 van Plymovent.

DE OplOSSING

Tot voor kort werd de lasrook bij het bewerkingsproces van 
ruwe materialen afgezogen middels puntafzuiging. De vorige 
armen waren moeilijk te positioneren. Bovendien was het 
filtersysteem lastig te onderhouden. Plymovent heeft deze 
ruimte opnieuw ingericht en voorzien van een ‘fully controlled’ 
bronafzuigsysteem met 10 UltraFlex-armen. De controlebox en 
frequentieregelaar zorgen voor een contastante afzuiging. Door 
een efficiënte ventilator en recirculatie van kostbare warme 
lucht wordt het energieverbruik geminimaliseerd. Onderhoud is 
minimaal dankzij de zelfreinigende filterunit.

Op een andere lijn worden containers gemaakt. De vorige 
afzuigarmen konden de gewenste ruimte niet altijd overbruggen. 
Een ruimtelijk filtratiesysteem biedt meer mogelijkheden, 
daarom heeft Plymovent op deze locatie een U-vormig push-
pull systeem geïnstalleerd. De lasrook stijgt en wordt direct 
afgezogen d.m.v. het zuigblaassysteem. Bij dit systeem is het 
noodzakelijk dat de lassers zelf persoonlijke bescherming dragen, 
zoals een overdrukhelm.

Naast bovenstaande systemen heeft Baltimore Aircoil tevens 
een afzuigtafel, DraftMax, aangeschaft. DraftMax is een werkbank 
en afzuig/filtratiesysteem in een, ideaal voor montagewerk.

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.
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