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Sinds 1922 ontwerpt, fabriceert en distribueert ACV systemen 
en oplossingen voor warmwaterverwarming en commerciële 
en huishoudelijke verwarmingsinstallaties. Alle producten, die 
zijn gemaakt van roestvast staal, (waterverwarmingsinstallaties 
en boilers) en bepaalde assortimenten gewone boilers en 
boilers die alleen warmte produceren, worden gefabriceerd op 
de hoofdlocatie van 35.000 vierkante meter in Seneffe, België. 
Op de locatie in Seneffe bevinden zich ook de diensten voor 
engineering, training en productexport.

DE UITDAGING

Productie-activiteiten vereisen veel mechanische 
werkzaamheden en laswerk. ACV staat erom bekend de 
noodzakelijke voorzorgsmaatregelen te nemen die nodig zijn 
om hun werknemers te beschermen tegen schadelijke lasrook 
tijdens productie. Als onderdeel van een groot moderniserings- 
en optimalisatieproject sinds 2016 werd een grote werkplaats 
gebouwd. ACV wilde voor deze nieuwe werkplaats een 
lasrookafzuigsysteem dat ervoor zou zorgen dat de 
rookconcentratie minder zou zijn dan 1 mg/m³. Daarom 
besloten zij een specialist in de arm te nemen die in staat zou 
moeten zijn hiervoor een oplossing te vinden. Na een onderzoek 
van het productieproces en de verschillende lasstations stelde 
Plymovent een passende oplossing voor. Elk punt werd 
gedetailleerd onderzocht en het aanbod van Plymovent werd 
gevalideerd.

TESTIMONIAl

Eridan Baron: “Plymovent was de laatste leverancier die wij 
raadpleegden maar de eerste die met een oplossing kwam. De 
voorbereidingen en het uitgevoerde werk door het team waren 
vlekkeloos.”

PUSH-PUll SYSTEMEN VOOR 
BESCHERMING VAN WERKNEMERS

CASE STUDY



www.plymovent.com  

Type installatie 
 ■ U-vormig Push-Pull systeem
 ■ Aantal werkstations: 15 werkstations en 3 robots
 ■ Filtering: zelfreinigend MDB-40-filter
 ■ Ventilator: 45 kW – 45.000 m³/u
 ■ Besturing: PLC (Programmable Logic Controller) en 

frequentieomvormer

Jaar van installatie
 ■ 2016

 ■ Gezonde werkomgeving
 ■  Effectief onderhoud dankzij de zelfreinigende MDB-

filteringunits
 ■  Kosteneffectief, vanwege de luchtrecirculatie die het 

energieverbruik optimaliseert
 ■  Uitstekende aftersales-service, één enkel verkooppunt

RESUlTATEN

Vanwege de grote omvang van de onderdelen en de frequente 
positieveranderingen was bronafzuiging niet de ideale keus. 
Daarom werd een ruimtelijk filtratiesysteem geselecteerd. In dit 
geval werd de werkplaats (40x40m) uitgerust met een U-vormig 
Push-Pull systeem, bestaande uit een stationair MDB-40-filter 
en een ventilator van 45 kW. Vanwege de grote omvang van de 
werkplaats werd het systeem onderverdeeld in twee secties van 
20 x 40 m om de luchtstroming te optimaliseren.

Het Push-Pull systeem werd geïnstalleerd op een hoogte van 
circa 5 meter. De lasrook werd afgevangen door de Push-Pull-
luchtstroming en afgevoerd tot in de inlaatroosters van het 
systeem. Na filtering wordt de schone lucht via push-kanalen 
(stuwroosters) gerecirculeerd naar de werkplaats. Deze 
constante stroming zorgt ervoor dat lasrook en andere deeltjes 
continu worden geëlimineerd.

SYSTEEMINFORMATIE

VOORDElEN

Plymovent koestert de lucht die u inademt. Wij bieden producten, systemen 
en diensten die op het werk voor schone lucht zorgen, overal ter wereld.

Wij respecteren het milieu en wij leveren hoogwaardige producten. Onze 
jarenlange ervaring en klantgerichtheid stellen ons in staat om exact dié 
oplossingen te leveren die u nodig heeft.


