
ThyssenKrupp System Engineering is een internationale 
dochteronderneming van ThyssenKrupp Solutions AG, een 
systeempartner voor alle centrale onderdelen in de procesketen 
van het carrosseriewerk en de aandrijflijn.  ThyssenKrupp biedt 
serieproductie voor een aantal uiterst geavanceerde systemen 
en onderdelen in de automobielsector, waaronder, in het 
bijzonder, de carrosserieconstructie. Het bedrijf verwerkt 
conventionele materialen evenals lichte producten, waaronder 
tijdens toename of afname van serievolumes en wanneer klanten 
om reserveonderdelen vragen. De kracht van ThyssenKrupp ligt 
in het bijzonder in de constructie van algehele carrosserieën of 
subconstructies van aluminium en gemengde constructies — 
handmatig, gedeeltelijk geautomatiseerd of volledig 
geautomatiseerd. 
 
Onderdelen van het buizenchassis worden tijdens handmatige 
en geautomatiseerde processen gebouwd tot verfbare 
carrosserieën. Als zodanig doorloopt ThyssenKrupp System 
Engineering alle fabricagestadia van prototype naar 
serieproductie en productie van reserveonderdelen. 
Lamborghini Gallardo en Aventador, McLaren en Audi RS5 
Cabrio zijn maar een paar voorbeelden van de merken waarvoor 
ThysenKrupp System Engineering het carrosseriewerk heeft 
uitgevoerd.

DE UITDAGING

De Audi A5 wordt geprefabriceerd als een Cabrio RS5 van een 
speciaal ontwerp bij ThyssenKrupp in Heilbronn. Het 
voorbereidende werk betreft het boren van gaten in de 
carrosserievloer van het chassis, terwijl de machinale stap zowel 
plasmasnijden als plasmalassen omvat. De dampen die worden 
geproduceerd door deze processen, evenals de zich ophopende 
gloeiende metalen deeltjes, kunnen niet vanaf boven worden 
afgezogen. 

CITAAT

‘De maatwerkoplossing heeft ons in staat gesteld zowel de 
opstijgende rook en de deeltjes af te zuigen. De combinatie van 
Plymovent Sparkshield en Plymovent OilShield geeft ons een 
betrouwbare bescherming tegen brand in onze fabriek. Deze 
beschermingsmaatregelen worden aangevuld met een 
FlameShield, een brandblusgenerator. Aan al onze wensen is 
maximaal voldaan.’

De heer Mattias Martin, hoofd Onderhoud bij ThyssenKrupp 
System Engineering GmbH, Heilbronn

GEOPTIMALISEERD FILTERSYSTEEM-
VERNIEUWING VAN DE AUDI RS5

REFERENTIE

www.plymovent.nl 



DE-12

Plymovent producten
 ■ 1x MDB-12
 ■ 12x Cart-D-filterpatronen
 ■ 1x Radiaalventilator met 7,5 kW, ingebouwd of speciale 

fabricage
 ■ 1x Akoestische omkasting met: SCP-besturingskast voor 

frequentiegeregelde ventilatorsnelheid en een demper
 ■ 1x Automatische doseerinstallatie OilShield
 ■ 1x Vonkenvanger SparkShield-400
 ■ 2x Pneumatische schuifklep
 ■ 1x Centraal brandalarmsysteem met magneetklep
 ■ 2x Temperatuursensorset
 ■ 1x Set vonkendetectoren
 ■ 1x Rookdetector
 ■ 1x Brandblusgenerator FlameShield-500

Jaar van installatie
 ■ 2013

 ■ Het systeem is er niet alleen in geslaagd om opstijgende 
dampen, maar ook gloeiende, dalende metalen deeltjes af te 
zuigen.

 ■ Schone lucht in de gehele productiehal
 ■ Maximale bescherming tegen brand door preventie, 

waarschuwingen en onderdrukking van brand

DE OPLOSSING

Plymovent is in staat gebleken een maatwerkoplossing voor het 
bedrijf te ontwikkelen. Het systeem werd zo geïnstalleerd dat 
het ook in staat was om vliegende vonken vanaf onderen te 
elimineren, waardoor enerzijds opstijgende dampen en rook en 
anderzijds dalende deeltjes tegelijkertijd konden worden 
afgezogen. Voor de installatie werd een compleet FireShield-
programma gekozen, waarmee dankzij een OilShield en 
Sparkshield de rook wordt afgevangen en brand preventief 
wordt onderdrukt. Het programma wordt compleet gemaakt 
met een vonkdetector en rookdetector, uitgerust met een 
temperatuursensor. Dit systeem minimaliseert niet alleen het 
risico van filterbranden maar ook de gevolgschade van een 
branduitbraak in het filtersysteem.

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

VOORDELEN

www.plymovent.nl  


