
Stofbestrijding / Ontstoffing Tekst: Jos Verlegmei 201922

drukwekkende staat van dienst in het ont-
werp en de realisatie van luchttechnische 
installaties. Hun spectrum varieert van het 
ontwerp van watergekoelde pneumatische 
transportsystemen tot de ontwikkeling van 
schuim als �ltermateriaal en van gaswas-
sing en bakplaatreiniging tot de ontgeu-
ring van productieprocessen.

Verantwoorde oplossingen
“Onze ervaring met al die projecten is dat 
klanten voor hun vraagstukken op de eer-
ste plaats doelmatige, economisch verant-
woorde oplossingen zoeken”, aldus Ben-
nie Geurts. “Bij ons kunnen ze terecht voor 
toegesneden, functionele systemen. Na 
een grondige analyse van de probleemstel-
ling van de klant ontwerpen en produceren 

Mesys voor doelmatige 
luchttechniek

Mesys Industrial Air Systems BV, expert 
in ontsto�ngs- en �ltertechniek, staat 
voor een praktische, doelmatig inge-
stelde aanpak van luchttechnische uit-
dagingen. Naast een scala van industri-
ële ontsto�ngsinstallaties realiseert 
het bedrijf ook speciale, unieke projec-
ten van allerlei aard.

De directie van Mesys Industrial Air Sys-
tems BV uit Herwen bestaat uit Bennie 
Geurts (systeemspecialist) en Mark Rutten 
(projectleider). Zij sturen een �exibel team 
aan van circa 15 gedreven vakmensen; van 
tekenaars en werkvoorbereiders tot pro-
ductiemedewerkers en monteurs. Zowel 
Bennie Geurts als Mark Rutten zijn prak-
tisch ingestelde techneuten met een in-

Afb. 1 Projectleider Mark Rutten (l) en systeemspecialist Bennie Geurts (r) van Mesys Industrial Air Systems BV
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Elevator pitch Mesys Industrial Air 
Systems
In een ‘elevator pitch’ benoemt Mesys In-
dustrial Air Systems als aanleidingen om 
contact met het bedrijf op te nemen:
•		het	 ontvangen	 van	 klachten	 over	 geur-	

en stofoverlast
•		het	niet	behalen	van	grens-	of	emissie-

waarden
•		het	niet	voldoen	aan	Atex-richtlijnen
•		de	 reiniging	 van	 afgasstromen	 met	

brandgevaarlijke stoffen
•		de	reiniging	van	vochtige	afgasstromen
•		een	 kwaliteitsverbetering	 van	 product	

door stofafscheiding
•		de	realisatie	van	een	efficiënt	pneuma-

tisch transportsysteem

wij een proces of installatie die doet wat 
het beloo�. Mesys is ona�ankelijk en niet 
aan merken gebonden. We letten scherp op 
de kosten, waarbij de wensen van de op-
drachtgever voorop staan.”

Projecten
Mesys ontwerpt, bouwt en installeert ont-
sto�ngssystemen en turn key-installa-
ties met een werkingsgarantie. Bedrijven 
hebben daarmee de geruststelling dat zij 
geheel aan de geldende emissienormen 
kunnen voldoen. Inmiddels zijn projecten 
gerealiseerd in een groot aantal industriële 
sectoren. Mesys hee� een indrukwekken-
de lijst van referenties, waaronder – om 
er slechts enkele te noemen –  AEB, AVR, 
BAT, Dalli, Douwe Egberts, Ecolab, Forbo, 
Heineken, Kappa, Nedzink, Rockwool, Se-
kisui S-Lec, Suez, Suikerunie en Tata Steel.

Complete installaties
Mark Rutten vult aan dat Mesys méér le-
vert dan alleen de luchttechnische oplos-
sing: “In veel gevallen zorgen we ook voor 
aanverwante systemen. Zo kunnen we een 
e�ciënt, duurzaam proces waarborgen 
met een gegarandeerd resultaat.” Ook bij 
de realisatie van complete installaties gaat 
Mark Rutten voor eenvoudig, praktisch en 
slim: “We doen wat nodig is, en anders 
doen we het niet. Dankzij die doelmatige 
aanpak houden we de kosten in de hand.”

Afb. 2 Natwasser met slibketel en een cycloon 

als voorafscheider

Afb. 3 Drie natwassers parallel op één 

slibafscheider gemonteerd

Afb. 4 Een hoog rendement multicycloon

Inspectie en onderhoud
Mesys verzorgt ook de inspectie en onder-
houd van haar systemen. In overleg met de 
klant worden installaties periodiek gecon-
troleerd om ze in topconditie te houden. De 
prestaties van de ontsto�ngsinstallaties 
kunnen door derden worden gemeten om 
de ona�ankelijkheid van het onderzoek  
te garanderen. Mesys is voor haar klanten 
24 uur per dag, 7 dagen per week beschik-
baar.

Tot de luchttechnische systemen die het 
bedrijf ontwerpt, fabriceert en installeert 
behoren:
•	 	Industriële	 stofafzuigsystemen	 (eventu-

eel met grenswaarde- of emissiewaarde-
garantie)

•	 	Push-Pull	 afzuigsystemen	 (voor	 gro-
te oppervlakken; door lagere debieten 
energiezuiniger) 

•	 	Zuig-	en/of	blaaskappen	(voor	reiniging	
van sparingen en oppervlakken)

•	 	Pneumatische	transportsystemen	(vlieg-
transport, verwarmd of watergekoeld)

•	 	Centrale	 stofzuigsystemen	 (hoog	 vacu-
üm; voor ‘good housekeeping’ in pro-
ductieruimten)

•	 	Emissie-reinigingssystemen	 (voor	 stof-	
en geuremissies, conform NER)

•	 	Natfilters	 (geen	 Atex-investeringen;	 ge-
schikt voor vochtige of plakkerige stof-
fen)

•	 	Gaswassers	 (gepakte	 systemen,	 eventu-
eel met emissiewaardegarantie)

•	 	Actief	 Kool-filters	 (op	 basis	 van	 vooraf-
gaande chemische analyse van speci�e-
ke toepassing)

•	 	Cyclonen	 en	 multicyclonen	 (in	 hittebe-
stendige, slijtvaste en hoog rendement 
uitvoeringen)

•	 	Windzifters	(voor	ontstoffing	en	classifi-
catie op deeltjesgrootte of -gewicht)

•	 	Slibafscheiders	 (voor	sterk	vervuild	wa-
ter)

•	 	Reiniging-systemen	 (schoonblazen	 of	
afzuigen	van	oppervlakken	en/of	sparin-
gen in machines) ■
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