NOVITEITEN

Beweging in
luchttechniek
Naast de traditionele cycloon heeft Jongejans
Luchttechniek uit Den Helder nu ook een
onderdrukcycloon. Een noviteit die voordelen biedt. Ook voor de opvang van afval zijn er
arbeidsbesparende oplossingen.
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W

at maakt een onderdrukcycloon anders dan een traditionele cycloon?
Dat legt René Looijesteijn, verkoper
bij Jongejans Luchttechniek uit. “Bij een traditionele cycloon gaat alles dat wordt afgezogen
- vuil en zure bollen - door de ventilator. Dat
komt doordat de ventilator bij een traditionele cycloon voor de cycloon zit. Omdat het afval
door de ventilator gaat, moet deze regelmatig
worden schoongemaakt. Dit is een tijdrovend
karwei. Bij een onderdrukcycloon wordt de ventilator gemonteerd achter de cycloon. Er gaat
dan geen vuil door de ventilator heen, waardoor
schoonmaken niet meer nodig is.” Collega Jesse Vonk vult aan: “Dat levert een arbeidsbesparing op. Verder zijn de schoepen op de waaiers
anders geconstrueerd, waardoor de ventilator
krachtiger zuigt bij eenzelfde stroomverbruik.”

De duizendste
cycloon is geplaatst bij
vof Th.A. Pennings en
Zonen in Callantsoog

gen, is er voldoende verschil in gewicht tussen
zure en gezonde bollen. Met genoeg kracht kun
je zure bollen opzuigen. Dat scheelt uitzoekwerk
bij de leesband.”
Wat ook een handeling scheelt, is gebruikmaken van een perscontainer onder de cycloon
in plaats van een kuubkist. In een perscontai-

ner wordt het afval samengeperst tot het tot
vijfentwintig keer in volume is afgenomen. Op
de container zit een sensor die automatisch
aangeeft wanneer hij vol zit. De ondernemer
bepaalt zelf wanneer de container geleegd
wordt en is niet afhankelijk van het moment
dat de afvalkist vol zit.

GELUIDDEMPER
Wat beide type cyclonen gemeen hebben, is dat
ze gemaakt zijn van sendzimir verzinkte staalplaat. Dat betekent dat het niet roest. Sommige cyclonen staan al bijna dertig jaar en roesten
niet.
Looijesteijn: “We verkopen nog steeds beide type cyclonen, maar we sturen aan op een
onderdrukcycloon, omdat het vele voordelen
biedt. Zo valt het afval drukloos in een kuubkist of perscontainer. Wanneer de klep niet goed
afsluit of er een scheur in de kist zit, wordt het
afval niet eruit geblazen. Door de andere positie van de ventilator is het ook mogelijk om een
geluiddemper, zelfs twee, op het systeem aan te
sluiten. Het geluidsniveau daalt daardoor aanzienlijk. Dat kan van pas komen met kritische
buren.”
De laatste tijd krijgt het bedrijf uit Den Helder
specifieke vragen over het afzuigen van zure bollen, geeft Vonk aan. “Als de bollen iets langer dro-

Duizendste
cycloon
Sinds 1988 verkoopt Jongejans Luchttechniek cyclooninstallaties. De duizendste
cycloon is begin april afgeleverd bij Bart Pennings van
vof Th.A. Pennings en Zonen
in Callantsoog. Omdat Pennings niet meer kuubkisten
onder de cycloon wil verwisselen, is er gekozen voor een
combinatie met een perscontainer. Met een bos bloemen werd Pennings gefeliciteerd met de aankoop van
de duizendste cycloon.
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