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De ontstoffingsinstallatie die Lysair 
Group voor de schrijnwerkerij van Jan 
De Nul Group realiseerde, verwerkt gro-
te hoeveelheden houtstof en houtkrul-
len. De installatie zorgt niet alleen voor 

een gezond en veilig werkklimaat, maar 
beperkt bovendien de slijtage van werk-
tuigen en snijgereedschappen. De ont-
stoffingsinstallatie kenmerkt zich door 
een uiterst efficiënt energieverbruik.

Lysair realiseert 
stofvrije  
schrijnwerkerij
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Jan De Nul Group uit Hofstade-Aalst (Bel-
gië) is internationaal vooral bekend van 
haar wereldwijde baggeractiviteiten. Daar-
naast is het familiebedrijf actief in offshore 
projecten, civiele diensten en milieuwer-
ken. Hiertoe beschikt Jan De Nul Group 
over een grote schrijnwerkerij. In deze fa-
briek, met een oppervlakte van 2300 vier-
kante meter, produceert men bekistingen 
voor de bouw. De grote hoeveelheden hout-
stof en de houtkrullen die hierbij ontstaan, 
worden met industriële systemen afgezo-
gen, getransporteerd, gescheiden en opge-
slagen. Dat zorgt niet alleen voor een ge-
zond en veilig werkklimaat, maar beperkt 
bovendien de slijtage van werktuigen en 
snijgereedschappen. De ontstoffingsinstal-
latie is voorzien van een winter-zomerklep 
om de afgezogen lucht te kunnen recircu-
leren en zo op de energiekosten te kunnen 
besparen.

Aanbesteding
“Wij zochten een volwaardige oplossing, 
overeenkomstig industriële normen”, zegt 
Kristof Dhondt, verantwoordelijke gebou-
wentechnieken bij Jan De Nul Group. “Zon-
der adequate maatregelen sta je in de kort-
ste keren met je voeten in het houtstof en 
kan je er op uitglijden. Het zaagstof is bij 
inademing niet alleen ongezond, maar het 
leidt ook tot slijtage en schade aan werk-
tuigen. Om dit allemaal te voorkomen, 
hebben we een aanbesteding uitgeschre-
ven. We waren gericht op het vinden van 
een competente leverancier, aan een com-
petitieve kost. Het evalueren of een leve-
rancier in staat is de gestelde opdracht 
volgens alle vereisten uit te voeren, is geen 
eenvoudige taak. Om dit op een gestructu-
reerde, uniforme manier aan te pakken en 
tot een objectieve keus te komen, hebben 
we gebruik gemaakt van een beoordelings-
blad en begeleidende tekst. Uit deze pro-
cedure kwam Lysair Group als beste naar 
voren, vandaar dat zij de opdracht kregen 
toegewezen.”

Besparingen
Jan De Nul Group voorzag bij het ontwerp 
van de schrijnwerkerij al in een ontstof-
fingsinstallatie, zodat die samen met an-
dere systemen en structuren in de fabriek 

Afb. De Lysair ontstoffingsfilter bij de schrijnwerkerij van Jan De Nul
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Over Lysair Group
Lysair Group, gebaseerd in Sint-Baafs-
Vijve (België) is al decennialang gespeci-
aliseerd in het ontwerp en de bouw van 
ontstoffingsinstallaties en pneumatische 
transporten.  Deze systemen worden 
overwegend toegepast in industriële om-
gevingen, waar strenge eisen gelden ten 
aanzien van energieverbruik, geluidspro-
ductie, duurzaamheid en (explosie)veilig-
heid.  Lysair beschikt in eigen huis over 
een grote engineeringsafdeling, uitgebrei-
de productiefaciliteiten en vakkundige 
montageteams. 
Veel projecten worden ‘sleutel op de deur’ 
afgeleverd. Dit is mede mogelijk dankzij 
andere bedrijven in de Lysair Group, waar-
onder Bedelec als specialist op het gebied 
van elektrische installaties en automatise-
ren. Andere bedrijven in de Lysair Group 
zijn Konodi (specialist in de verwerking 
van stukgoederen en de bouw van maat-
werk-installaties) en Nordland (leverancier 
van natte, droge en hybride koeltorens).
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kon worden geïntegreerd. “En dat bleek 
een hele verbetering ten opzichte van 
de oude situatie”, vertelt David De Bodt, 
hoofd van de schrijnwerkerij. “Er is nu een 
veel betere afzuiging aan de werktuigen 
zelf, waardoor we daar geen ophopingen 
van zaagmeel meer zien. Er treden geen 
vervormingen meer op aan de machines, 
zodat we die langer kunnen gebruiken. Het 
werk- en snijgereedschap, zoals zagen en 
schaven, wordt minder snel bot en is min-
der snel aan vervanging toe. Terwijl we 
vroeger gemiddeld om de week een zaag 
moesten vervangen is dat nu maar om de 
anderhalve week. Dat zijn toch allemaal di-
recte besparingen.”

Luchtkwaliteit
“De ontstoffingsinstallatie heeft ook de 
luchtkwaliteit op de werkvloer aanmerke-
lijk verbeterd. “Er zweeft minder stof door 
de lucht en dat zien we meteen in de filters 
van ons balansventilatiesysteem, waar 
duidelijk veel minder stof in plakt. De fil-
ters blijven er veel langer proper uitzien. 
Ook de warmterecuperatie werkt naar be-
horen. De gefilterde lucht komt geheel stof-
vrij terug in de hal, zodat geen warmte ver-
loren gaat. We zijn tevreden.”

Maatwerk-oplossing
De maatwerk-oplossing bij Jan De Nul 
Group is ontwikkeld én geplaatst door Ly-
sair Group uit het West-Vlaamse Wielsbe-
ke. Dit bedrijf – met goede referenties in 
industriële sectoren – is al meer dan 30 
jaar gespecialiseerd in het ontwerp, de 
fabricage, de montage en de opstart van 
ontstoffingsinstallaties. De capaciteit van 
de installatie voor Jan De Nul Group in 
Aalst bedraagt circa 30.000 m³/uur.
Elk werktuig in de schrijnwerkerij heeft 
zijn eigen afzuigmond, waarvoor een opti-
maal afzuigdebiet is berekend. De afzuig-
monden zijn verbonden aan leidingen, 
waarin pneumatische kleppen zitten die 
op de sturing van de werktuigen zijn aan-
gesloten. De kleppen gaan automatisch 
open en dicht bij het aan- en uitschakelen 
van de werktuigen. Het toerental, en daar-
mee het debiet van de ventilator, wordt 
automatisch aangepast aan het aantal 
machines dat in werking is. Hierbij wordt 

gebruik gemaakt van een frequentiestu-
ring op basis van een constante drukme-
ting. Dit betekent dat in het leidingnet 
altijd de juiste luchtsnelheid aanwezig is, 
zodat verstoppingen worden voorkomen. 
Het resultaat is een zeer efficiënt energie-
verbruik.

Filterreiniging 
De filterslangen worden tijdens het bedrijf 
van de ontstoffingsinstallatie met behulp 
van perslucht automatisch gereinigd. De 
persluchtreiniging werkt op basis van een 
verschildrukmeting over de filter, om het 
persluchtverbruik te minimaliseren. Daar-
naast zorgt het ophangsysteem van de fil-
terslangen voor een bijkomende mecha-
nische reiniging. Er is gekozen voor een 
ronde filter omdat die beter bestand is te-
gen onder- en overdruk, wat in een explo-
sieve omgeving een voordeel is. De ronde 
vorm voorkomt bovendien dat lucht in de 
filter stilstaat, wat het risico op ophopend 
stof vermindert.
Het volledige systeem wordt in onderdruk 
gehouden door een ventilator. De waaier 
van de ventilator is niet rechtstreeks op de 
as van de motor gemonteerd, maar wordt 
aangedreven via een elastische koppeling. 
Deze wordt ondersteund door twee lagers, 
wat de levensduur van de installatie ten 
goede komt.

Explosieveiligheid
De ontstoffingsinstallatie is volledig 
Atex-gecertificeerd en voldoet daarbij aan 
de strengste normen. De ventilator is zo ge-
bouwd dat hij mag gebruikt worden in een 
explosiegevaarlijke omgeving. Ook is voor-
zien in een terugslagklep die voorkomt 
dat een eventuele explosie in de filter zich 
voortplant naar de fabriek. De filter staat 
buiten de schrijnwerkerij, wat eveneens 
aan de veiligheid bijdraagt.

Eigen software
Het elektrische gedeelte en de sturing 
van de ontstoffingsinstallatie zijn ver-
zorgd door Bedelec, onderdeel van de Ly-
sair Group. Bedelec ontwikkelde hiervoor 
ook zelf de software. “Dat was voor ons 
een belangrijk punt om met hen in zee te 
gaan”, zegt Kristof Dhondt. “Voor een soft-

ware-aanpassing kunnen we ons recht-
streeks tot hen wenden. We kunnen ook 
denken aan mogelijke productie-uitbrei-
dingen in de toekomst.”

Tevreden
Hij is ook tevreden over de installatie en 
montage van de ontstoffingsinstallatie. 
“Ze hebben de planning correct gevolgd 
en deadlines probleemloos gehaald. De 
installatie werkt perfect, en er zijn nog 
geen stilstanden geweest. De keuze voor 
topkwaliteit, zoals een dikkere filterwand, 
zwaardere beugels en premium elektrisch 
materiaal, geven ons het vertrouwen dat 
de installatie lang zal meegaan én inter-
venties beperkt zullen zijn. De installatie 
is gebruiksvriendelijk, dankzij een duide-
lijk display met intuïtieve bedieningen. We 
beschikken over een compleet construc-
tiedossier en een uitvoerige handleiding. 
Lysair heeft onze aanbesteding met verve 
gewonnen.”
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