
HOLTKAMP STAHLKONSTRUKTIONEN GMBH - 
STAALCONSTRUCTIE SINDS 1988
Het kleine familiebedrijf dat werd opgericht in 1988 door de 
heer Hans-Wilhelm Holtkamp, is in de afgelopen 30 jaar 
uitgegroeid tot een grote onderneming die in de scherp 
concurrerende markt van staalconstructie en fabrieksbouw met 
succes een belangrijke plaats heeft veroverd.

Het hoofdkwartier van het bedrijf in Nottuln is in staat om per 
jaar 2500 tot 3000 ton aan stalen constructies te produceren. 
De productiefaciliteiten zijn ontworpen volgens de nieuwste 
technische normen en houden rekening met de speciale 
vereisten van optimale productie- en procesgangen.De statica- 
en ontwerpafdelingen bevinden zich hier ook.  Stalen constructies 
van Holtkamp zijn overal in Duitsland te vinden als hallen, 
kraansporen en veel andere constructieprojecten en worden 
met succes ondersteund door een goed getraind assemblageteam 
in geheel Duitsland.

DE UITDAGING

Vanwege de bouw van een nieuwe fabriekshal, die alleen 
geleidelijk kan worden uitgerust met lasstations, moet een 
flexibele lasrookoplossing worden gevonden die zich aanpast 
aan het veranderingsproces.De lasrookdeeltjes moeten worden 
afgezogen met luchtfiltratie door en over de hal heen.

Halafmetingen
Lengte:     50 m
Breedte:     25 m 

Materialen die moeten worden gelast:
Staal, zwart, licht olieachtig

Lasmethode
MIG / MAG Handmatig

Veronderstelde hoeveelheid laselektrode volgens 
bezoekdatum:
10.000 kg per jaar met 220 werkdagen = 7,5 kg per dag per 
lasser

Lasstations:
6 aantal

De heer Guido Holtkamp von Stahlkonstruktionen GmbH is zeer 
enthousiast over het nieuwe filtersysteem van de hal.

» Wij zijn zeer tevreden met onze drie diluters. Het systeem 
voldoet helemaal aan onze verwachtingen. « 

GEZONDE LUCHT IN DE 
NIEUWE HAL
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Jaar van installatie
 ■ Augustus 2016

Producten
 ■ 3 x Diluter-System

 ■ In de hal is geen pijpwerk nodig 

 ■ Flexibele plaatsing van het systeem mogelijk zonder 

noemenswaardige inspanning

 ■ Energiebesparing tot 50%.

DE OPLOSSING

De Diluter is een vrijstaand ruimtelijk filtratiesysteem dat de 
opeenhoping van lasrook voorkomt door een constante filtratie 
van vervuilde lucht. De Diluter bestaat uit een centraal 
filtersysteem, een ventilator in een geluidsabsorberende 
behuizing, een uitblaaseenheid met verstelbare uitblaasnozzles, 
een demper en een besturingskast met frequentieregelaar en 
PLC.

De filtereenheid is uitgerust met een vonkenvanger en 
filterpatronen evenals het RoboCleanPlus-systeem voor 
automatische reiniging van de filterpatronen in secties door 
middel van perslucht. Het Diluter-systeem mengt of verdunt 
constant de lasrooklaag met schone, gefilterde lucht via zijn vrij 
beweegbare uitblaasnozzles. Elke uitblaasnozzle kan afzonderlijk 
worden afgesteld om het verdunningsproces te optimaliseren. 
Het beste resultaat wordt verkregen door de werking direct en 
doelgericht af te stemmen op de lasrooklaag.

De vervuilde lucht wordt ingezogen door het filtersysteem, 
gereinigd en vervolgens geretourneerd naar de fabriekshal via 
de uitblaasnozzles. De resten die uit de lasrook zijn gefilterd, 
worden verzameld in een stofcontainer die gemakkelijk kan 
worden geleegd.

Het systeem vermindert aldus in hoge mate de noodzaak voor 
externe ventilatie. De dure airconditioned ruimtelucht blijft in 
de werkplaats en draagt op deze wijze bij een minimale 
energiekosten en milieubelasting. De standaardapparatuur met 
een besturings- en regeleenheid en een schakelkast, bevat een 
frequentieomvormer met snelheidsregelaar, die in verbinding 

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

met een druksensor de volumestroom constant houdt, 
onafhankelijk van de mate van verzadiging van de filterpatroon. 
Een filtersysteem vereist tot tweemaal minder energie aan het 
begin dan aan het eind van de levensduur van het filter om 
dezelfde hoeveelheid lucht te verplaatsen. Deze besturingseenheid 
houdt de luchtstroom constant op peil, waarmee tot 50% energie 
wordt bespaard. Daarnaast voorkomt dit overbelasting van het 
filter en wordt de levensduur van het filter verlengd.

Aangezien voor het Diluter-systeem geen pijpen nodig zijn, kan dit 
systeem gemakkelijk worden geïnstalleerd met lage 
installatiekosten. Dit systeem biedt daarom de perfecte oplossing 
wanneer afzuiging bij de bron en afzuigkappen geen optie zijn, bijv. 
voor de productie van grote werkstukken, verschillende 
lasprocessen op verschillende locaties, kraantransport of 
installatiemoeilijkheden met een afzuigleiding. Indien de 
omstandigheden binnen werkplaats veranderen, kan de Diluter 
zonder veel inspanning elders worden geplaatst en past deze zich 
perfect aan alle veranderingen aan.


