Van advies tot actie, van plan tot praktijk.

Luchttechnische
oplossingen

KIEKENS

Kiekens: toonaangevend in de turn-key
Kiekens luistert niet alleen naar de wensen van de klant
maar voert deze maatwerkwensen ook integraal uit.
Dit betekent dat wij opdrachten voor de industriële markt
turn-key opleveren. Van A tot Z. Van plan tot praktijk.
Nadat wij uw installatie zeer specifiek en tot in detail
hebben aangepast aan uw wensen, voltooien wij de
afbouw, plannen wij de feitelijke installatie en leveren wij
u deze ingeregeld en sleutelklaar op. Compleet voorzien
van een goede werkinstructie. U hoeft letterlijk alleen nog
maar de sleutel om te draaien en alles werkt zoals vooraf
afgesproken.

Sterk in service, opmerkelijk in onderhoud

Onverwachte storingen aan uw ontstoffingssystemen
of ventilatoren kunnen downtime veroorzaken en dus
kostbaar productieverlies. Preventief onderhoud minimaliseert de kans op storingen en verlengt de levensduur

van uw ontstoffingssysteem, ventilator of stofzuiger.
Ook voorkomt u hiermee hinderlijke of schadelijke
emissies. Tevens levert preventief onderhoud vaak
kostenbesparingen op: mogelijke defecten worden in
een vroegtijdig stadium ontdekt. Kiekens beschikt in
haar samenwerking met Van der Voort over een goed
geoutilleerde en getrainde service-/onderhoudsdienst.
Dit ervaren en snel in te schakelen team kan alle voorkomende werkzaamheden voor u uitvoeren.

De opties:

De voordelen:

• Preventief onderhoud.
• Correctief onderhoud.
• Stofemissie meting.
• Lagerconditiebepaling.
• On site balanceren van ventilatoren.

• Goed geoutilleerde en getrainde service-/
onderhoudsdienst.
• Preventief onderhoud draagt bij aan uw
continuïteit.
• Beter voor milieu en uw budget.

Uw productieproces is cruciaal. Al uw inzet is gericht op
twee belangrijke pijlers: continuïteit en bedrijfszekerheid.
Service en onderhoud aan uw ontstoffingssystemen of
ventilatoren van Kiekens helpen dit borgen.

Toepassingen
Kiekens: professioneel thuis in heel veel markten
Kiekens is actief op vele markten met haar standaard of maatwerkoplossingen voor hoogwaardige stofafzuiging, filtratie, ventilatie en ontstoffingssystemen. De specifieke eisen en wensen per markt zijn ons
goed bekend en verwerken wij in onze standaard en maatwerk oplossingen.

Food

In de voedingsmiddelenindustrie zijn
kwalitatief hoogwaardige stofafzuiging,
filtratie en ventilatie cruciaal voor zowel
gezondheid als veiligheid. Stof in
voeding is funest voor de kwaliteit en uiteraard
verboden. Ook de productiemedewerkers dienen op
elk moment in hun werkproces te beschikken over
zuivere lucht.

Recycling

Recycling is een proces waarbij
allerlei soorten stof vrij kunnen komen.
Van gruis tot textiel- en metaaldeeltjes.
Het is binnen recycling dan ook cruciaal
en wettelijk verplicht dat deze vrijgekomen stoffen
professioneel worden afgezogen, voor medewerker
en milieu.

Agro

De agrarische industrie gaat met zeer
veel stofproductie gepaard. Voor het
welzijn van de medewerkers, dieren,
maar ook voor het milieu en de
omgeving, is het van het grootste belang dat deze
vrijgekomen stoffen professioneel worden afgezogen.

Chemie

In de chemische industrie zijn kwalitatief
hoog waardige stofafzuiging, filtratie,
ventilatie en ont stoffings systemen
cruciaal. Stof in het chemische
productieproces is funest voor de kwaliteit. Ook de
productiemedewerkers dienen op elk moment in hun
werkproces te beschikken over zuivere, stofvrije lucht.

Cement/mineralen

De productie van cement en het delven
van mineralen gaat gepaard met zeer
veel stof. Voor het welzijn van de
medewerkers, maar ook voor het
milieu en de omgeving, is het van het grootste belang
dat deze vrijgekomen stoffen professioneel worden
afgezogen.

Metaal

In de metaalindustrie is kwalitatief
hoogwaardige ontstoffingssystemen
cruciaal voor zowel gezondheid als
veiligheid. Stof in het metaal productieproces is funest voor de kwaliteit. Ook de
productiemedewerkers dienen op elk moment in
hun werkproces te beschikken over zuivere, stofvrije
lucht.

Pharma

Bij de productie van pharma is het
absoluut ongewenst dat stofdeeltjes
vermengd raken met de medicijnproductie. Het is binnen de pharma
dan ook cruciaal en wettelijk verplicht dat deze
vrijgekomen stoffen professioneel worden afgezogen.

Energie

Energieproductie dient een 100%
zuiver proces te zijn. Het minste,
geringste stofdeeltje kan dit proces
verstoren. Het is binnen de productie
van energie dan ook cruciaal en wettelijk verplicht
dat deze vrijgekomen stoffen professioneel worden
afgezogen.

Producten
Kiekens: professioneel met producten
Kiekens is actief met vele producten. Zowel standaard als maatwerkoplossingen voor hoogwaardige stofafzuiging, filtratie, ventilatie en ontstoffingssystemen. De specifieke eisen en wensen per product zijn ons goed bekend en verwerken
wij in onze standaard en maatwerkoplossingen.

Stoffilters
Onze uitgebreide kennis van industriële ontstoffingstechniek heeft geresulteerd in
een programma Kiekens Dustmaster industriële ontstoffingsfilters met een
veelvoud aan filtratietechnieken. Deze vinden hun weg naar tal van lichte tot zware
volcontinu industriële processen waar aan efficiency, duurzaamheid en emissie hoge
eisen worden gesteld.
Daarnaast maakt onze afdeling R&D gebruik van de modernste 3-D en simulatiesoftware waarmee wij zowel nieuwe ontwikkelingen evenals klantspecifieke
oplossingen aan een uitgebreid testprogramma onderwerpen. Hiermee kan
Kiekens een optimale werking vaststellen en garanderen.

Industriestofzuigers
Jarenlange ervaring op het gebied van industriële ontstoffingstechniek bewijzen
dat ieder (vloei-)stofprobleem zijn eigen specifieke oplossing kent. Kiekens biedt
daarvoor een uitgebreid assortiment mobiele en stationaire industriezuigers.
Kiekens combineert verschillende luchtvolumes met een reeks aan filtratietechnieken. Variërend van filterzakken en gevouwen enveloppenfilters tot en met
persluchtgereinigde filterpatronen. Duurzaamheid, een hoog prestatieniveau en
brede inzetbaarheid kenmerken de Kiekens industriële stofzuigers.

Ventilatoren
Kiekens ontwikkelt en levert aan de meest uiteenlopende industrieën voor een
veelheid aan toepassingen. We bieden in de praktijk beproefde en dus betrouwbare
ventilatoren met een korte levertijd en tegen concurrerende prijzen.
De ventilatoren worden rechtstreeks via onze eigen verkoopafdeling op de markt
gebracht. Door jarenlange ervaring en continu onderzoek
produceert Kiekens Products hoogwaardige, gecertificeerde kwaliteitsproducten
voor zowel hoogvacuüm als laagvacuüm toepassingen. Door hoog
rendement en laag geluidsniveau verrichten zij milieuvriendelijk hun werk.

Olie- en nevelafscheiders
Kiekens Oilmasters worden ingezet in vele industriële processen, bijvoorbeeld in
de verspaningsindustrie. Olienevel en dampen worden effectief afgezogen.
Dit resulteert in een schoon, veilig en optimaal werkklimaat.
Een veelvoud aan filtertypen, in combinatie met Kiekens ventilatoren, creëert een
uitgebreid programma aan nevelafscheiders. Kiekens nevelafscheiders bieden in
vrijwel elk proces een duurzame oplossing. Secundaire High Efficiency filters
garanderen bovendien zeer geringe restemissies.

Centraal stofzuigsystemen (hoog- en laagvacuum)
Kiekens centrale stofzuigsystemen en hoogvacuüm filtersystemen zijn ontwikkeld
voor de meest veeleisende toepassingen in alle industrieën. Hierbij worden aan
zuigkracht, efficiency, emissie en duurzaamheid hoge eisen gesteld.
Kiekens heeft zeer veel ervaring opgedaan met de ontwikkeling van stofzuigsystemen. Die expertise combineren wij met een R&D afdeling die gebruik maakt
van de modernste ontwerp- en simulatiesoftware. Als resultaat hiervan biedt Kiekens
u hoogwaardige en klantgerichte oplossingen.

Luchtreinigers
De Kiekens Airmaster is door middel van een pre-filter, in combinatie met een
actief koolfilter, geschikt voor het opzuigen en neutraliseren van gassen en
geuren in tal van sectoren. Verkrijgbaar als Kiekens Airmaster industrie en
laboratorium uitvoering.
De ergonomisch gebouwde Airmaster is voorzien van een krachtige Kiekens
ventilator. Kiekens stemt de filtermedia per machine af op de toepassing en kan
hiermee een maximaal filtratierendement verkrijgen. Met deze unieke toepassingsgerichte aanpak kan Kiekens een maximaal rendement van elke Kiekens
Airmaster per toepassing garanderen.

Type ventilatoren:
• Schone- en vuile luchtventilatoren
• Turboventilatoren
• Hogedrukventilatoren
• Transportventilatoren
• Axiaal ventilatoren
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Kiekens

Innovatief, inventief en altijd denkend in
totaaloplossingen voor de klant.
Kiekens Products in Almelo, toonaangevend
in luchttechnische totaaloplossingen. Waar
anderen producten leveren, biedt Kiekens u
direct werkbare totaaloplossingen met toegevoegde waarde. Een verschil dat Kiekens
kwalificeert als topspeler.
Kiekens is voor u een betrouwbare organisatie
die op basis van kennis, innovatie, toewijding
en jarenlange ervaring bijdraagt aan uw
succes.
De aantoonbare kwaliteit van onze efficiënte
en flexibele dienstverlening is gebaseerd op
reeds ontwikkelde systemen , specialistische
vakkennis en prestatie-indicatoren.

Inventief ontzorgen

Kiekens ontzorgt haar opdrachtgevers met
inventieve oplossingen, denkt mee en koerst
op langdurige relaties. Ontzorgend en
borgend dat het cruciale productieproces bij
de klant maximaal doorgang kan vinden.
Door het brede en diepe productengamma,
zowel ventilatoren als stofafzuiging, biedt
Kiekens altijd een oplossing die de klantvraag
beantwoordt. Ook passen wij de systemen
aan als de wensen van de klant daar om
vragen.

Stofafzuiging:

Ventilatoren:

Van der Voort lucht en milieu
Van Rietlaan 33
3461 HW Linschoten
Nederland
T. (+31) 348 - 500 441
F. (+31) 348 - 690 507
info@kiekens.com

Kiekens Products
Van der Hoopweg 19
7602 PJ Almelo
Nederland
T. (+31) 546 - 871555
F. (+31) 546 - 871985
info@kiekens.nl

