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Broki Metallwaren is gevestigd in Menden, Duitsland. In de 
kantoren en de fabriek werken 150 mensen. Al 40 jaar maakt 
Broki metalen producten en componenten.

Broki kan in-house met zijn geavanceerde machines voor elke 
individuele klant elk idee op metaalgebied realiseren. Van 
lasersnijden, slijpen, perforeren, vervormen, buizen perforeren, 
buizen perforeren met laser, buigen, poedercoaten tot verspanen. 
Waaronder de finishing touch: assemblage, verpakking en 
logistiek.

DE UITDAGING

Al 40 jaar maakt Broki Metallwaren GmbH & Co. KG metalen 
componenten en producten, zoals winkelschappen, opslagrekken en 
planken. Broki is de toonaangevende leverancier voor op maat 
gemaakte winkeluitrustingsprojecten in Duitsland.

Broki heeft twee lasgebieden waar mensen in twee ploegendiensten 
werken tussen 06.00 en 22.00 uur. Beide lasgebieden zijn al vele 
jaren uitgerust met een afzuig- en filtratiesysteem van Plymovent.
Op één ruimtelijk ventilatie- en filtratiesysteem, de MultiDust® 
Bank, zijn veertien afzuigarmen aangesloten. Hoewel het bij de 
processen om droog laswerk gaat, hebben de filterpatronen in de 
afgelopen 40 jaar toch driemaal vlam gevat. Het belangrijkste 
probleem van deze filterbranden zijn vonken en spatten die de 
filterpatronen bereiken. Broki had een oplossing nodig voor dat 
specifieke brandrisico. Bovendien wilde de verzekeringsmaatschappij 
de vervangingskosten niet langer dekken.

TESTIMONIUM

“De afzuigarmen van Plymovent werken al jarenlang perfect. Wij 
hebben schone werkplaatsen voor onze werknemers.”

“Het enige probleem was dat de filtratie-units zo nu en dan 
vlam vatten. De SHIELD fire safety solutions werden aanbevolen 
door Plymovent en werden geïnstalleerd om dat  specifieke 
brandrisico onder controle te krijgen.”

» Wij zijn ervan overtuigd dat het SHIELD-programma de 
ultieme oplossing voor onze brandproblemen is. «

UITSPRAAK VAN Michael Fabian, Technical Purchasing Manager van 
Broki Metallwaren (links).

BRANDRISICO ONDER CONTROLE 
MET SHIELD FIRE SAFETY 
SOLUTIONS

REFERENTIE
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 ■ De MultiSmart®-afzuigarmen zorgen ervoor dat lasrook en stof 
effectief worden afgezogen. En zorgen voor een schone, veilige en 
gezonde werkomgeving.

 ■  De vonkenvangers zorgen ervoor dat vonken en spatten effectief 
worden afgevangen en verwijderd.

 ■ SHIELD fire safety solutions zorgen ervoor dat het brandrisico 
onder controle blijft.

 ■ Plaatsing van de centrale ventilator en filterunit buiten het gebouw 
zorgt voor behoud van kostbare vloerruimte.

 ■ ShieldControl zorgt ervoor dat – in het geval van brand – de 
gevolgschade minimaal is.

DE OPLOSSING

Broki werkt al vele jaren samen met Plymovent. Na de filterbranden 
was het duidelijk dat Broki een oplossing nodig had die dit 
brandrisico zou verminderen.

SHIELD fire safety solutions zijn – speciaal – ontwikkeld om het 
brandrisico in de metaalverwerkende industrie tot een minimum 
te beperken. En zorgen er in het geval van een brand voor dat 
gevolgschade minimaal zal zijn. Het SHIELD-programma bevat 
diverse componenten waarmee in lasrookafzuig- en 
filtratiesystemen brand kan worden voorkomen, ontdekt en 
onderdrukt

Bij Broki werden drie SparkShield-units geïnstalleerd om te 
voorkomen dat vonken en spatten het leidingwerk binnendringen 
en de filterpatronen en rommel in de stofton bereiken, zodat het 
brandrisico tot een minimum werd beperkt. Plymovent installeerde 
ook hitte-, vonk- en rookdetectors om brand te kunnen 
detecteren. ShieldControl activeert de onderdrukkingsproducten 
zodra een signaal wordt gedetecteerd. De schuifkleppen blokkeren 
onmiddellijk de luchtstroom en de FlameShield-units 
(brandblussers) blussen de brand binnen in de filtratie-units.

De centrale ventilator en filterunit werden buiten geïnstalleerd 
om kostbare vloerruimte te behouden. Een systeembedieningspaneel 
zorgt ervoor dat het systeem geen extra vermogen verspilt, wat 
dit product tot een energiebesparende systeemoplossing maakt.
system solution. Er wordt gebruik gemaakt van een Plymovent-
service/onderhoudsovereenkomst om het systeem in goede staat 
te houden.

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

BELANGRIJKSTE VOORDELEN
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Producten
SHIELD fire safety solutions
Preventie

 ■ 2 x SparkShield-500 
 ■ 1 x SparkShield-250 incl. 

inspectieluiken en stofton 
van 27l

Detectie
 ■ Hittedetectorset
 ■ Vonkendetectorset
 ■ Rookdetectorset
 ■ ShieldControl incl.
 ■ sequential activator

Onderdrukking
 ■ Schuifkleppen
 ■ Elektromagnetische klep
 ■ FlameShield-units (Binnen 

MDB-24) 

Bronafzuiging
 ■ 14x MultiSmart® Arm, 

afzuigarm

Ruimtelijk filtratiesysteem
 ■ MultiDust® Bank, MDB-24 

incl. energiebesparende 
SCP 
(systeembedieningspaneel)

Jaar van installatie
 ■ 2013

Toepassingen
 ■ TIG lassen
 ■ MIG/MAWG lassen
 ■ Laserlassen
 ■ Elektrodelassen


