CASE STUDY

a-mac environmental Ltd

De uitdaging
In 2017 haalde AJ Engineering zijn grootste order tot nu toe
binnen met een opdracht voor een windmolenpark ter waarde
van vele miljoenen. Het project omhelst de fabricage en
installatie van constructiestaal en bekleding. Zij besloten dat zij
iets moesten implementeren wat de blootstelling van hun
werknemers aan lasrook en slijpstof zou verminderen. Bij dit
project ging het meestal om werk binnen in de werkplaats. Het
ging hierbij om het lassen van grote stukken metalen pijpen. Zij
moesten er dus voor zorgen dat er in verschillende gebieden
van de werkplaats een flexibel bereik mogelijk was.

Opgericht in 1999 en heeft een reputatie opgebouwd als een
van de meest toonaangevende specialisten op het gebied van
staalfabricage, staalopbouw en bekleding. Thuisbasis in NE
Scotland, maar voert projecten uit overal in de Highlands en
Islands en biedt diensten aan grote aannemers.
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www.amac-environmental.co.uk

Alan Towns – “Wij gingen naar a-mac om te kijken naar de
installatie van een afzuigsysteem. In goede samenwerking besloten
wij hoe alles moest worden georganiseerd, de behuizing van het
filter en waar de kanalen zouden lopen. Wij konden uitstekend
samenwerken met a-mac en wij zijn erg blij met het systeem.”

De oplossing
A-mac Environmental leverde en installeerde een Plymovent
MultiDust® Bank met 6 CART-D filters. Deze unit heeft een
reinigingssysteem op basis van RamAirTM luchtfilters waarmee
perslucht naar elk filter wordt geblazen om opbouw van stof te
verwijderen uit het filter en af te voeren tot in de afvalbak van
de unit. De afvalbak kan aan het eind van de dienst gemakkelijk
worden verwijderd en geleegd.
Er is een bedieningspaneel geïnstalleerd dat is uitgerust met een
drukverschilmeter met een alarm dat detecteert wanneer de
filters vuil zijn en moeten worden vervangen. Buiten werd een
centrifugaalventilator geplaatst, met kanalen naar de filtratieunit.
a-mac installeerde 5 KUA-4 afzuigarmen van Plymovent,
bevestigd aan een verlengarm die door AJ Engineering zelf is
gefabriceerd. Elke afzuigarm kan door de operator gemakkelijk
worden bewogen naar praktische posities, waarbij tijdens het
proces alle gevaarlijke vervuilende stoffen worden afgezogen.
belangrijkste voordelen
■■ Het doel was om werknemers zo min mogelijk bloot te
stellen aan lasrook
■■ De binnenomgeving werd schoner
■■ Er werd minder stof geproduceerd door het slijpproces.
■■ De armen hadden een lang bereik om grotere gebieden te
kunnen lassen.

Prod u ct/S yste m Facts

Type of installation
■■ 1 MultiDust® Bank met 6 CART-D filters.
■■ 5 Plymovent KUA-4 afzuigarmen.
■■ 1 Centrifugaalventilator van 11 Kw.

Plymovent koestert de lucht die u inademt. Wij bieden producten, systemen
en diensten die op het werk voor schone lucht zorgen, overal ter wereld.
Wij respecteren het milieu en wij leveren hoogwaardige producten. Onze
jarenlange ervaring en klantgerichtheid stellen ons in staat om exact dié
oplossingen te leveren die u nodig heeft.

www.plymovent.com
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