
www.tramex.nl

Royal Smit Transformatoren BV is al meer dan 100 jaar een 
begrip in Nijmegen en behoort tot de marktleiders op het 
gebied van de ontwikkeling, productie, verkoop en onderhoud 
van vermogenstransformatoren en secundaire installaties voor 
bediening, controle en beveiliging. De geavanceerde 
transformatoren, met vermogens tot 1000 MVA en spanningen 
tot ongeveer 550 kV, spelen een belangrijke rol bij de opwekking 
en distributie van elektriciteit en de instandhouding van 
stedelijke energienetwerken. 

de uitdaging

Bij Royal Smit Transformatoren BV worden transformatoren 
ontworpen en geproduceerd voor klanten over heel de wereld. 
Omdat iedere klant zijn of haar eigen wensen en eisen heeft is 
elke transformator die bij Royal Smit Transformatoren BV 
vandaan komt maatwerk. Door dit maatwerk is geen een 
transformator hetzelfde qua formaat, kleur en vorm. Het hele 
proces van ontwerp tot productie vindt plaats in de fabriek in 
Nijmegen. Vanwege de hoge eisen die gesteld worden aan de 
kwaliteit van de transformatoren is het van groot belang dat er 
gewerkt wordt in een veilige en schone werkomgeving. 

Wanneer de transformator na productie getest is wordt deze 
afgesloten middels een groot deksel. Dit wordt bovenop vast 
gelast in een speciaal daarvoor ontworpen ruimte zodat het 
fijnstof dat daarbij vrijkomt beperkt blijft tot deze ruimte. Om 
er voor te zorgen dat ook in deze ruimte zo schoon en veilig 
mogelijk gewerkt wordt, heeft Royal Smit Transformatoren BV 
contact gezocht met Tramex voor een deskundig advies.
 

teStimonium

“Wij zijn uiterst tevreden over de samenwerking met Plymovent 
en Royal Smit Transformatoren BV, met deze mooie installatie 
als resultaat!”

Alex Falize, commercieel/technisch adviseur Tramex Nijmegen

u-PuSh-Pull SySteem 
zorgt voor Schone 
werkomgeving

referentie

Tramex is al jaren vaste partner van Plymovent op het gebied van 
industriële afzuigingen. Zij zijn een in Nijmegen gevestigde 
groothandel op het gebied van lastechniek en technische gassen. 
Ze geven advies op maat en met hun eigen professionele 
technische dienst repareert en onderhoudt Tramex lasmachines, 
lastoortsen en andere lastechnische producten.
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type installatie
 ■ 1 x MDB-8
 ■ 2 x dakventilator DVS-710
 ■ 1 x U-Push-Pull systeem
 ■ 1 x ventilator in geluid dempende box 7,5 kW SIF-1200 

Jaar van installatie
2017

 ■ Schone werkomgeving 
 ■ Voldoen aan wettelijke eisen
 ■ Door het toepassen van ruimtelijke afzuiging ontstaat er 

een grote flexibiliteit in het werken met verschillende 
formaten werkstukken

 ■ Door recirculatie van schone en warme lucht heeft men 
lagere verwarmings- en ventilatiekosten

de oPloSSing

Door de wisselende grootte van de transformatoren stond 
meteen al vast dat bronafzuiging geen optie zou zijn voor deze 
ruimte. Ruimtelijke afzuiging was hier de enige juiste oplossing. 
Omdat er ook op hoogte gewerkt wordt is gekozen voor een 
ruimtelijke afzuiging die zo min mogelijk plaats in beslag zou 
nemen. Het U-vormige Push-Pull systeem waar men voor 
gekozen heeft is op maat gemaakt en past perfect bij de ruimte.
Het Push-Pull systeem is een op maat gemaakt leiding-
werksysteem dat de opgestegen lasrook in een gecontroleerde 
richting verplaatst en afzuigt. Het leidingwerk wordt voorzien 
van instelbare aanzuig- en uitblaasroosters. Met het juiste 
ontwerp kan de deeltjeslaag die ontstaat door metaalbewerking 
op de meest effectieve en gecontroleerde manier worden 
afgezogen. 

De aanzuigleiding is bij Royal Smit Transformatoren BV 
aangesloten op een zelfreinigend filtersysteem, de MDB-8. De 
deeltjes gaan door de aanzuigleiding en worden opgevangen in 
de filterpatronen, die regelmatig worden gereinigd door een 
automatisch persluchtreinigingssysteem. Wanneer de druk over 
het filter een bepaald punt bereikt, begint het interne 
zelfreinigingsmechanisme het filter te reinigen, waarna de 
deeltjes in een opvangbak onder het filtersysteem vallen. De 
opvangbak kan eenvoudig worden geleegd. Een centrale   
ventilator genereert een doorlopend proces van afzuiging, 
filtratie en recirculatie. 

De ventilator is speciaal geselecteerd en wordt in lijn achter het 
filtersysteem geplaatst. Wanneer de deeltjes zijn gefiltreerd, kan 
de gefilterde lucht worden gerecirculeerd. Het recirculeren van 
lucht zorgt vooral in ruimten met airconditioning voor 
energiebesparing. De gerecirculeerde lucht wordt ook op een 
gecontroleerde manier gebruikt, om de lasrooklaag naar de 
aanzuigleiding te duwen. Om de richting van de gerecirculeerde 
lucht goed te kunnen controleren, wordt er een recirculatiekanaal 
met volumegeregelde luchtstroomroosters ontworpen dat is 
aangepast aan de specifieke werkzaamheden en de indeling van 
het gebouw.

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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