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Hamm Ag is een expert op het gebied van verdichting op alle 
continenten en staat wereldwijd bekend als toonaangevende 
producent van walsen. Het hoofdkantoor bevindt zich in 
Tirschenreuth en het bedrijf is eigenaar van Europa’s meest 
geavanceerde trommelfabriek. Hamm Ag is lid van de 
internationale Wirtgen Group. Er werken wereldwijd meer dan 
5.000 mensen voor de Wirtgen Group.

DE UITDAGING

Het probleem in de fabriek van Tirschenreuth was de vorming 
van grote hoeveelheden lasrook. Zij probeerden via dakventilatie 
de luchtkwaliteit te verbeteren, maar dit had een groot 
energieverlies tot gevolg.

De werkplekken bevinden zich in twee gedeeltes van één grote 
hal. De luchtstroom capaciteit van de nieuwe Plymovent-
systeem is momenteel 54.000 m³ / h. Maar de maximale 
capaciteit van dit systeem is 60.000 m³ / h.

TEsTImoNIUm

“Plymovent GmbH heeft twee problemen in onze trommelfabriek 
optimaal opgelost. Aan de ene kant was dit de hoge concentratie 
lasrookdeeltjes in de lucht, en aan de andere kant de kleine 
vloeroppervlakte. Op basis van de Fume Simulator van 
Plymovent werd de MAC-waarde (Maximum Aanvaardbare 
Concentratie) van de actuele luchtvervuiling berekend. 
Uiteindelijk voldeden we niet alleen aan de wettelijke 
voorschriften, maar konden we deze waarde zelfs onder de 
1 mg/m³ brengen.

We zochten buiten naar vloeropvlakte om geen productieruimte 
te verliezen. Met een installatie buiten verloren wij geen 
centimeter ruimte in onze hal. Ik was in het bijzonder 
geïmponeerd door al het werk dat is gedaan zonder dat de 
productie ernstig werd verstoord. Alles is absoluut goed en vlot 
verlopen. De keuze voor Plymovent was gemakkelijk vanwege 
hun reputatie en de maatwerkoplossing die werd geboden en zo 
denken wij er nog steeds over.”

» Onze werknemers zijn nu optimaal beschermd tegen lasrook. 
Een goed gevoel! «
QUOTE BY De heer Dietmar Heinl, veiligheidsmanager van de 
afdeling  Gezondheid & Veiligheid bij Hamm AG
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Installatietypes
 ■ 2x Push-Pull systeem MDB-30 + ventilator van 37 kW
 ■ 4 x U-Systeem 15.000 m³/h

Jaar van installatie
 ■ 2013

 ■ Probleem van kleine vloerruimte is opgelost!
 ■ Niet alleen conformiteit met wetgeving maar zelfs onder 

wettelijke limieten!

DE oplossING

De nieuwe installatie bestaat uit een Push-Pull, ventilatiesysteem 
met terugwinning van warmte en toevoer van verse lucht. De 
lasrookdeeltjes worden met behulp van een Push-Pull systeem 
afgezogen. De MAC-waarde kan hierdoor tot een minimum 
worden beperkt. Er wordt gebruik gemaakt van 2 U-systemen, 
elk met een maximale capaciteit van 30.000 m³/h om in de 
lengterichting een optimale luchtstroom te bewerkstelligen.

De afzuigsystemen zijn buiten aan de achterzijde onder de kap 
van de hal geplaatst in de productiehal zo veel mogelijk ruimte 
te winnen. De lasrook kan optimaal worden afgevangen door de 
uit twee systemen bestaande installatie, die lucht afzuigen met 
een snelheid van 60.000 m³/h. Daarnaast zijn er twee 
toevoersystemen voor verse lucht met een WTW-installatie en 
naverwarmingsunits aanwezig, om zelfs bij gesloten deuren en 
ramen in de winter de verse lucht te garanderen. De 
toevoersnelheid van de verse lucht is 12.000 m³/h. Dit houdt in 
dat elk uur de lucht wordt ververst. De regeling van de 
luchttoevoer hangt af van de vraag, met andere woorden: een 
frequentieomvormer regelt continu de rotatiesnelheid van de 
afzuigventilator.  

Onze filtersystemen zijn gecertificeerd voor W-2 en W-3 
volgens de richtlijnen van het Duitse Institute for Occupational 
Health and Safety. De afzuiging valt onder lasrookcategorie W-2. 
Bij ons wordt uitsluitend gewerkt met staal. Daardoor mag 
100% van de lucht gerecirculeerd worden. 

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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