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ELASTO levert thermoplastische elastomeren (TPE) via een 
geavanceerde en innovatieve productenportfolio die is 
ontwikkeld door toonaangevende materiaalexperts. Onze 
producten combineren de eigenschappen van gevulkaniseerd 
rubber met de procesvoordelen van thermoplastics.

Onze werknemers zijn de sleutel tot ons succes – een 
indrukwekkende groep mensen die erop zijn gericht om in alle 
aspecten de best mogelijke service te bieden: productie, 
onderzoek en ontwikkeling, kwaliteit, veiligheid, gezondheid en 
het milieu evenals commerciële en technische ondersteuning.  
ELASTO is onderdeel van HEXPOL..

DE UITDAGING

De procesventilatie-eenheid is onderverdeeld in twee 
componenten: droge filtratie (stof) en natte filtratie (olienevel). 
Er wordt vijf dagen per week gewerkt in drie ploegendiensten..

FILTRATIE VAN OLIENEVEL
EN STOF
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Producten voor natte filtratie (olienevel)

 ■ 6x ME-32, MistEliminator-olienevelfilter

 ■ Ventilator 30 kW

 ■ DCV-300-54, frequentieregelaar

 ■ MMH-75-15, MiniMan-afzuigarmen

 ■ MMH-100-15, MiniMan-afzuigarmen

 ■ ASE-12, timergestuurde demper

 ■ Akoestische demper

Hoeveelheid lucht

 ■ 12.000 m3 per uur (droge filtratie)

 ■ 20.000 m3 per uur (natte filtratie)

Afzuigpunten

 ■ Ingekapselde koppen voor mengmachines

 ■ Plaatselijke afzuiging

Producten voor droge filtratie (stof)

 ■ B-16, zelfreinigende filtratie-eenheid MultiDust® Bank (MDB) 

 ■ Ventilator 18,5 kW

 ■ DCV-185-54, frequentieregelaar

 ■ MMH-75-15, MiniMan-afzuigarmen

 ■ MMH-100-15, MiniMan-afzuigarmen

 ■ ASE-12, timergestuurde demper

 ■ Akoestische demper

DE OPLOSSING

Alle werkstations zijn uitgerust met timergestuurde 
automatische gecomputeriseerde dempers voor de verschillende 
ploegendiensten.

Alle proceswarmte wordt tijdens de wintermaanden 
gerecirculeerd via MultiDust® Bank (MDB) of het olienevelfilter 
MistEliminator. Tijdens de zomermaanden wordt geen 
proceswarmte gerecirculeerd; in plaats daarvan wordt deze 
warmte na filtratie via een bypass-demper afgevoerd. Het 
geluidsniveau voor de inlaatlucht is ingesteld op < 45 dB(A).

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 (2)

SYSTEEMFEITEN (1)

Toepassing
 ■ Droge filtratie (stof)
 ■ Natte filtratie (olienevel)

Jaar van installatie
 ■ 2005
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