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Antonino Dias Fernandes (ADF) is een snelgroeiend 
familiebedrijf dat is opgericht in 1976. Zij hebben twee 
productielijnen: enerzijds diverse soorten kachels en open 
haarden en anderzijds grote metalen constructiewerken, zoals 
openbare trappen en balkons van roestvast staal. In de afgelopen 
jaren hebben zij substantiële investeringen gedaan in 
productiefaciliteiten, machines en gereedschappen, 
arbeidsomstandigheden, milieubescherming en educatie.  
De kwaliteitscontrolemethoden van ADF voldoen aan de 
hoogste normen. De jaarlijkse productie van kachels en open 
haarden is circa 1500 stuks, die zij hoofdzakelijk verkopen via 
retailers.  ADF is ISO 9001:2000-gecertificeerd sinds 2003.

DE UITDAGING

Het gehele productieproces van de kachels vindt plaats in één 
gebied. Het begint met het snijden en buigen van de roestvast 
stalen platen. De volgende stappen zijn de snijtafel en het 
laswerk. Het jaarlijkse verbruik van lasdraad is circa 6000 kg, 
verdeeld over 10 werkplekken. De laatste stappen zijn de 
oppervlaktebehandeling en het lakken van de uiteindelijke 
producten.

De arbeidsomstandigheden zijn een belangrijk punt bij ADF. Het 
bedrijf wil de werknemers beschermen tegen lasrook en hen 
een prettige werkomgeving bieden. Daarom wisten zij dat het 
nodig was om de werkplaats vrij te houden van lasrook.

TESTIMONIUM

Bronafzuiging is de meest efficiënte manier voor de afzuiging 
van lasrook. Het 50 m2 grote, hoogst efficiënte filteroppervlak 
van de eenheden garandeert een grote stofverzamelingscapaciteit, 
terwijl een indicator voor een verstopt filter aangeeft wanneer 
de filterpatronen moeten worden vervangen. Antonino Dias 
Fernandes is zeer tevreden over de installatie. Het is een uiterst 
betrouwbaar systeem gebleken; de filterpatronen en soms een 
halogeenlamp zijn de enige onderdelen die moeten worden 
vervangen.

» Wij geven veel om de gezondheid van onze werknemers. Het was 
dus een logische stap om te investeren in een afzuigsysteem voor 
lasrook. «

CITAAT VAN de heer Hugo Fernandes, zoon van de eigenaar.

EEN LOGISCHE STAP OM TE 
INVESTEREN VANWEGE ONZE 
WERKNEMERS
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Jaar van installatie
 ■ 2001

Type installatie
 ■ Stationaire filtersystemen

Aantal werkstations
 ■ 10

Afzuigarmen
 ■ Flex-3

Filtratie
 ■ Stationaire SFD-eenheid 

met wegwerpfilter.

Ventilators
 ■ FAN-28

Opties
 ■ WL+AST

 ■ Vanwege het grote filteroppervlak van de filters was dit 
ook een kosteneffectieve oplossing voor wat betreft de 
operationele kosten.

 ■ De SFD-filtereenheden vereisen geen elektriciteit.
 ■ De geïntegreerde werklamp in de kap van de afzuigarmen 

geeft een duidelijk zicht op het werkstuk.
 ■ Alle afzuigarmen zijn uitgerust met een sensor voor 

automatische start/stop. Dit is een veiligheidsvoorziening 
voor het gebruik van het systeem en heeft een positieve 
invloed op het geluidsniveau en energieverbruik.

DE OPLOSSING

De kachels bestaan uit relatief kleine onderdelen. Door 
afzuigarmen over de werktafels toe te passen, wordt lasrook 
direct bij de bron verwijderd.

De afzuigarmen zijn aangesloten op een stationair filtersysteem 
van het SFD-type met een mechanisch wegwerp-filterpatroon. 
Vanwege het grote filteroppervlak van 50 m2 is het mogelijk om 
op één filtereenheid twee afzuigarmen te plaatsen, elk met een 
afzonderlijke ventilator. De gefilterde lucht wordt terug naar de 
werkplaats gerecirculeerd.

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
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