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G.C. Entreprise, Køge ApS is opgericht in 1984 in Denemarken. 
Momenteel heeft het bedrijf meer dan 20 jaar ervaring met 
allerlei soorten werkzaamheden in de constructie-industrie. 
Vandaag de dag bieden zij werk aan meer dan 30 mensen die 
zich bezighouden met de aanleg van ondergrondse leidingen 
zonder graafwerk, het leggen van kabels en het verzorgen van 
glasvezelinstallaties.

De uitDaging

Als gevolg van de jaarlijkse evaluatie van de werkomgeving in 
het bedrijf werd besloten een nieuw afzuigsysteem aan te 
schaffen. De werkplaats had behoefte aan een hoogwaardig 
afzuigsysteem om lasrook, slijpstof en olienevel te verwijderen, 
zodat opeenhoping in de werkplaats kon worden voorkomen.

In de werkplaats vinden vele verschillende soorten 
werkzaamheden plaats met gebruik van een groot aantal 
verschillende soorten machines en gereedschappen. 
Een flexibele afzuigoplossing was daarom een ‘must’.

De belangrijkste eis was dat het nieuwe afzuig- en filtratiesysteem 
in staat moest zijn om lasrook, snijrook, slijpstof en olienevel te 
verwijderen.

Advies, verkoop en installatie werd verzorgd door onze 
erkende Plymovent-distributeur:
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Plymovent-producten
•	 FlexMax afzuigarm 5.5 m Ø 160 mm
•	 KUA-2 afzuigarm 2.0 m Ø 160 mm
•	 MiniMan afzuigarm 2.1 m Ø 100 mm
•	 Mechanisch filter MF-31 met vonkenvanger
•	 FUA-4700 ventilator 2.2 kW
•	 Ventilatorstarter: SA-24

Jaar van installatie
•	 2009

toepassingen
•	 Lasrook
•	 Snijrook
•	 Slijpstof
•	 Olienevel

•	 Lassers en ander personeel zijn nu beschermd en werken 

voortaan in een werkomgeving die gezonder is.

•	 Lasrook, stof en nevel hopen zich niet langer in de 

werkplaats op.

•	 Er is een flexibele oplossing geïnstalleerd, die gemakkelijk 

aan veranderende werkomstandigheden kan worden 

aangepast.

•	 Intelligent besturingsapparaat bespaart op energie, en 

vermindert dus de kosten.

De oPlossing

Dansk Procesventilation ApS bood de volgende oplossing:

•	 Afzuiging uit bandschuurmachines met 2 aansluitingen van 
Ø 80 mm, geleid naar een cycloon via flexibele slangen;

•	 Afzuiging voor een kolomboormachine via een MiniMan-
afzuigarm van Ø 100 mm;

•	 Afzuiging uit een werktafel via een KUA-afzuigarm van 
Ø 160 mm.

Om afzuiging uit de werktafel in het midden van de werkplaats 
en diverse vloerwerkzaamheden te realiseren, werd een 
FlexMax-afzuigarm van Ø 160 mm gemonteerd met een bereik 
van 5,5 m.

Alle afzuigluchtstromen worden - via een gecentraliseerd 
leidingsysteem - naar het centrale filter MF-31 en de ventilator 
FUA-4700 geleid.

Om het afzuigsysteem in- of uit te schakelen, wordt de start/
stop-functie uitgevoerd met een aan/uitschakelaar op alle 
afzuigarmen, terwijl voor de bandschuurmachines de afzuiging 
samen met de bandschuurmachine automatisch wordt gestart. 
Het systeem is uitgerust met een vereist besturingsapparaat.

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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