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Het Paul Scherrer Instituut (PSI) is een multidisciplinair 
onderzoekscentrum voor natuurwetenschappen en engineering 
en is het grootste nationale onderzoeksinstituut, en de enige in 
zijn soort, in Zwitserland. Het is ook een van ’s werelds meest 
toonaangevende laboratoria voor de nationale en internationale 
wetenschappelijke wereld. De PSI is opgericht in 1988 na de 
fusie van twee afzonderlijke instituten.

DE UITDAGING

De lasafdeling op het Paul Scherrer Instituut last onderdelen 
voor gebruik in het onderzoekscentrum. Aangezien de mobiele 
units te veel ruimte op de afdeling innamen en hun mobiliteit 
inhield dat de units niet altijd beschikbaar waren waar deze 
nodig waren, kreeg WILD AG ZUG de opdracht om een 
stationair afzuigsysteem te realiseren. Het systeem moest elf 
werkstations omvatten in de werkplaats waar pijpfittingen 
werden gemaakt.

CITAAT

‘De afzuiging van lasrook is van essentieel belang voor de 
gezondheid en is iets wat elk modern bedrijf voor zijn 
laswerkzaamheden moet hebben.’

CITAAT VAN de heer David Reinhard, hoofd Bouwtechnologie

LASSERS ONDER DE INDRUK VAN 
VOLLEDIG BESTUURD 
MEERARMENSYSTEEM
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Jaar van installatie
 ■ 2004

Systeemtype
 ■ Meerarmensysteem met 

centraal SCS-filtersysteem, 
ventilator SIF-1200, elf 
afzuigarmen en 
UltraFlex-4 met 
automatisch 
besturingssysteem

Afzuigarmen
 ■ 11x UltraFlex-4, sommige 

met NEC-2-verlengkranen

Filter
 ■ Centraal SCS-

filtersysteem

Lasproces
 ■ Elektrodelassen
 ■ WIG

 ■ De door een frequentieregelaar bestuurde ventilator 
verhoogt en verlaagt de afzuigkracht dienovereenkomstig, 
waardoor op de lange termijn wordt bespaard op energie.

 ■ Het afzuigsysteem is in gebruik sinds september 2004. Het 
systeem functioneert buitengewoon. De afzuigarmen 
kunnen met gemak worden bediend en zijn betrouwbaar 
gebleken. Het systeem werkt naar volle tevredenheid.

Leverancier:
WILD AG ZUG
www.wildagzug.ch

DE OPLOSSING

De laswerkstations werden uitgerust met vaste afzuigarmen. PSI 
koos voor bronafzuiging aangezien het meeste laswerk bij de 
werkstations plaatsvindt. Er was een volautomatisch 
meerarmensysteem geïnstalleerd voor maximaal gebruiksgemak. 
De afzuigkappen werden uitgerust met een automatisch start/
stop-apparaat voor de werklamp, op basis van een boogsensor. 
De afzuiging kan ook handmatig worden ingeschakeld.

De centrale ventilator wordt automatisch ingeschakeld zodra 
het laswerk begint en de ventilatorsnelheid en afzuigkracht 
worden automatisch afgestemd op het aantal lassers. Alle 
laswerkstations, waaronder die in aangrenzende ruimtes, zijn 
aangesloten op een centraal kanaal dat aangesloten is op de 
filtereenheid in de nabijgelegen ruimte.

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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