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Kiekens: veilige 
stofafzuiging

Om het risico van een stofexplosie tot 
een minimum te beperken, is een vei-
lige stofafzuiging van essentieel be-
lang. Kiekens biedt hiervoor oplossin-
gen waarop men kan vertrouwen voor 
de veiligheid van medewerkers én de 
voortgang van het productieproces. 

In de stortgoed verwerkende sector is Kie-
kens dé professionele partner als het gaat 
om investeren in de best denkbare industri-
ële stofafzuiging voor specifi eke toepassin-
gen. Voor ieder stofprobleem biedt Kiekens 
een passende oplossing. Van advies tot ac-
tie, van plan tot praktijk.
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Professionele Atex-partner
Kiekens levert veel van haar producten en 
systemen met een Atex-certi� cering. Dit 
hangt samen met het feit dat werkgevers 
sinds 1 juli 2006 op grond van de Atex 
137-richtlijn (1992/92/EG) verplicht zijn 
een explosieveiligheidsdocument op te 
stellen en bij te houden. Onderdeel daar-
van is een gevarenzone-indeling van de 
werkomgeving waar zich een ontplofbare 
atmosfeer kan voordoen. Kiekens helpt 
bedrijven een helder overzicht te krijgen 
van de verplichtingen en de beschikbare 
hulpmiddelen om aan de gestelde eisen 
te voldoen. Om de juiste beveiligingsmaat-
regelen voor een installatie te selecteren, 
dient de explosiekarakteristiek van de 
betreffende stof bekend te zijn. Kiekens 
kan deze karakteristiek in nauwe samen-
werking met een geaccrediteerde partner 
bepalen. De website van Kiekens biedt 
onder de tabbladen ‘producten’ en ‘toe-
passingen’ veel informatie over haar pro-
ducten en systemen. Onder het tabblad 
‘service’ kan men bij ‘Atex’ een link vin-
den voor een download van een uitgebrei-
de Atex-brochure.  
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Jarenlange praktijk
Kiekens ontwerpt, realiseert en onderhoudt 
zowel standaard als maatwerk machines en 
systemen. Klanten kunnen daarbij vertrou-
wen op de kennis, innovativiteit en het vak-
manschap dat in een jarenlange praktijk is 
opgebouwd.

Kwaliteit
De industriële stofzuigers, luchtfi ltratie-
systemen en ventilatoren worden in eigen 
huis ontwikkeld en gebouwd. Dit gebeurt 
op één centrale locatie in Almelo, in lijn 
met de normen voor ‘good housekeeping’, 
en ISO-9001:2015 gecertifi ceerd. Langdu-
rige tests en uitvoerige kwaliteitscontroles 
garanderen de kwaliteit van de producten 
en systemen, zodat functionaliteit, fl exibi-
liteit, veiligheid en gebruiksgemak zijn ge-
waarborgd.

Veelzijdig
De Kiekens producten en systemen wor-
den toegepast in een breed scala industri-
ële sectoren, variërend van de agro- tot de 
cementindustrie, de mineralenverwerking 
tot de chemie, de metaalsector tot de recy-
clingmarkt en van de feed en food tot de 
farma-industrie. De uitgebreide ervaring 
met al deze toepassingen maakt het moge-
lijk om ook bij nieuwe uitdagingen de juis-
te oplossing te voorzien. Gespecialiseerde 
Kiekens sales engineers adviseren op maat 
over alle vraagstukken op gebied van ont-
stoffi  ng. 

Centraal stofzuigsysteem
De centrale stofzuigsystemen van Kiekens 
zijn bij uitstek geschikt om overal in de 
werkomgeving materialen of verontreini-
gingen eff ectief te verwijderen. Het systeem 
kan de afgezogen materialen terugvoeren in 
het productieproces, of afvoeren naar een 
ingesteld verzamelpunt (bijv. een bigbag). 
Een stofafzuigsysteem verbetert de kwali-
teit en veiligheid van de werkomgeving en 
reduceert het risico op ongevallen. Een an-
der voordeel is dat een schone fabriek kan 
worden ingedeeld in een lagere gevarenzo-
ne (of dat zelfs geen gevarenzone-indeling 
nodig is).

Speci� eke situatie
Een centraal stofzuigsysteem wordt altijd 
ontworpen en gebouwd voor de specifi eke 
situatie van iedere klant. Enkele factoren 
die daarbij een rol spelen, zijn de infrastruc-
tuur van het productieproces, het aantal af-
zuigpunten en bijvoorbeeld de zuigkracht, 
effi  ciency, emissie, explosieveiligheid en 
duurzaamheid van de stofzuiginstallatie.
Elk project begint daarom met een goede 
analyse van de werkomgeving en een in-
ventarisatie van de wensen van de gebrui-
ker. Op basis van alle informatie wordt een 
maatwerk oplossing gebouwd en geïnstal-
leerd, voorzien van goede werkinstructie. 
Kiekens regelt het systeem tot in detail in, 
zodat de klant er direct mee aan de slag kan. 
Alles werkt zoals tevoren is afgesproken.
Kiekens staat voor u klaar!  ■
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