REFERENTIE

PUSH-PULLSYSTEEM DE IDEALE
OPLOSSING VOOR GROTE
ONDERDELEN
DE UITDAGING
Delmet was al bekend met lasrookafzuiging, maar hun gebruik
van mobiele eenheden die uitgerust waren met een afzuigarm,
was verre van ideaal. Dit soort bronafzuiging is meer geschikt
voor werkbanken met relatief kleine onderdelen. Delmet
daarentegen werkt primair met grote werkstukken en last staal,
roestvast staal en aluminium.

Delmet SA, dat hun hoofdkwartier heeft in het Franssprekende
deel van Zwitserland, last onderdelen aan elkaar, waaronder
bevestigingen voor gebruik bij de fabricage van klokken. Het
machinepark van het bedrijf is in staat om grote onderdelen tot
20 ton te verwerken. Het bedrijf is opgericht in 1984.

CITAAT
‘Deze installatie is zonder twijfel de beste oplossing gezien
de grootte van de onderdelen die wij lassen.’

CITAAT van de heer Fähndrich

www.delmet.ch
www.plymovent.nl

DE OPLOSSING
De hoge temperaturen leiden ertoe dat de lasrook stijgt en een
‘lasrookdeken’ vormt. Deze lasrookdeken vormt zich gewoonlijk
op een hoogte van vier tot zes meter. Op deze hoogte is de
temperatuur van de lasrookdeeltjes gelijk aan die van de
omgevingstemperatuur.
Een Push-Pull systeem van Plymovent gebruikt een continubesturingssysteem voor verplaatsing, filtratie en recirculatie van
de lasrookdeken. Dit voorkomt dat de lasrookdeeltjes afkoelen
en weer afdalen naar de grond, zodat de werkomgeving schoon
blijft. Bij Delmet is het kanaal geïnstalleerd op een hoogte van
4,5 meter, onder de kraanbaan. Het systeem is een parallel
systeem, met een filtersysteem en ventilator die aan elke zijde
van de productiehal zijn geïnstalleerd. Aan elke zijde van de
productiehal bevinden zich dertien afzuigroosters en dertien
uitblaasroosters die met circa vijf luchtverversingen per uur
voor een perfecte luchtcirculatie zorgen.
Het SCS-filtersysteem is een stationair systeem met een
tweedelig filterpatroon met een totale oppervlakte van 150 m2.
De efficiëntie van het filter wordt gegarandeerd door
automatische filterreiniging met perslucht.

VOORDELEN
■ Het reinigingsmechanisme kan worden bestuurd door
zowel een aan/uit-tijd als een drukverschilschakelaar.
■ Het Push-Pullsysteem zorgt voor permanent schone
werkomstandigheden voor werknemers. Lassers hebben
alleen persoonlijke beschermingsmiddelen nodig om
henzelf te beschermen tegen de opstijgende lucht.
Leverancier:
Wild AG Zug
www.wildagzug.ch

SYSTEEMFEITEN
Jaar van installatie
■ 2006
Systeemtype
■ Push-pull systeem
Filters
■ 2x centraal SCS-filtersysteem
Ventilator
■ 2x FAN-120 in kasten met dempers
Lasproces
■ MIG/MAG
■ Elektrodelassen
■ 150 A
CH-03

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.

www.plymovent.nl

