Ontmoet de ambassadeur Driessen
Toen de twee zusterbedrijven Driessen en Kempmetal besloten om hun krachten te bundelen in
2019, werd de bedrijfshal eens goed onder de loep genomen. Naast een nieuwe routing in de hal
zag het bedrijf dat ventilatie en afzuiging bij de lasafdeling aan verbetering toe was. Ze gingen
met Alius in gesprek over de klimaatoplossingen voor een optimaal werkklimaat voor hun medewerkers. Daarnaast wilde ze besparen op de gasrekening. We vroegen de eigenaren Olaf Jansen
en Dennis Driessen naar hun ervaringen met de klimaatoplossing van Alius.

Made by Driessen
Al Sinds 1979 produceert Driessen dunne
plaatwerkdelen voor een grote diversiteit aan
markten waarbij kwaliteit, betrouwbaarheid en
flexibiliteit centraal staan. In 2019 is Driessen
samengevoegd met het toenmalige zusterbedrijf Kempmetal.

Nu beschikt Driessen, naast een zeer modern
machinepark, over een team van jonge en ervaren vakspecialisten. Hierdoor zijn ze in staat om
zowel eenvoudig als complex seriematig plaatwerk te produceren en uit te leveren volgens
het door de klant gewenste logistieke proces.

Olaf: “Eerst was er nog een duidelijke uitsplitsing in werkzaamheden tussen beide organisaties. Door de jaren heen is dit verschil vervaagd
waardoor we uiteindelijk praktisch hetzelfde
werk uitvoerden. We hebben toen besloten om
de werkzaamheden onder 1 dak te brengen. De
locatie in Eersel was hiervoor het meest geschikt.”

Tijd voor verandering
“Na het samenvoegen van de 2 bedrijven hebben we meteen de bedrijfshal onder de loep genomen.” De routing in de hal was na 40 jaar aan optimalisatie toe. Daarnaast voldeed de hal op
dat moment niet aan de ARBO voorschriften voor beschermingsmiddelen van medewerkers, de
ventilatie is hier ook onderdeel van. Er waren wel meerdere armen aanwezig voor de puntafzuiging, maar deze werden eigenlijk niet gebruikt. Olaf: “Op iedere puntafzuiging arm zat een motor
die veel herrie maakte. De medewerkers vonden het niet prettig om in deze herrie te werken,
waardoor de puntafzuiging eigenlijk niet werd gebruikt.” Tijd voor verandering dus.
Een ander probleem dat Driessen graag wilde
aanpakken was het gasverbruik. De hal werd
op dat moment warm gestookt met behulp van
heaters. “Het zijn hoge panden en de warmte
stijgt natuurlijk omhoog. Hierdoor moesten we
erg veel stoken om het warm te krijgen in de
hal.”

Olaf Jansen, eigenaar bij Driessen:

“Nu de motors niet meer nodig
zijn is de kans veel groter dat de
puntafzuiging ook echt gebruikt
wordt.”

Het eerste contactmoment
Olaf: “We hoorden van een ander bedrijf, een spuiterij, dat zij een klimaatoplossing van Alius
hadden aangeschaft voor de afzuiging in de bedrijfshal. Hierbij werd ook warmteterugwinning
toegepast.” Het bedrijf Kempmetal was voor 2019 gevestigd tegenover Alius, dus ze waren
al bekend met het bedrijf. “We hebben contact opgenomen met Stefan, werkzaam bij Alius
klimaatconcepten, om eens te kijken naar de mogelijkheden voor onze bedrijfshal. In eerste
instantie voor de verwarming en WTW, maar daarnaast hebben we gekeken of ook de puntafzuiging kon worden meegenomen.”

De oplossing
In de bedrijfshal van Driessen is nu een Alius
klimaatoplossing toegepast die zorgt voor de
afzuiging en ventilatie in de hal. Met behulp
van warmteterugwinning wordt de ruimte nu
efficiënter verwarmt in de winter en gekoeld
in de zomer. Hierdoor wordt flink bespaard op
de gasrekening. Daarnaast is de puntafzuiging
ook aangesloten op het systeem, daardoor zijn
de motors niet langer nodig. Olaf: “Nu de motors niet meer nodig zijn is de kans veel groter
dat de puntafzuiging ook echt gebruikt wordt.”
Dankzij de klimaatoplossing, die zorgt voor de
ventilatie van 30.000 m3/h, en de nieuwe puntafzuiging voldoet het pand van Driessen nu
aan alle ARBO richtlijnen.
Op een aantal plekken in de hal is de buis voor
het inblazen van de schone lucht direct achter
een werkplek geplaatst. De medewerker stond
op deze plek dus vaak direct in de luchtstroom.
Vooral wanneer er een grootte hoeveelheid
lucht ingeblazen moest worden was het niet
prettig om hier te werken. Om ook hier een
comfortabele werkplek te creëren zijn er luchtzakken toegepast. Deze luchtzakken zijn bevestigd aan het einde van de buis en zorgt ervoor
dat de ingeblazen lucht wordt verneveld. Hierdoor is de luchtstroom minder sterkt en komt
de verse lucht gelijkmatig, over de gehele lengte van de luchtzak de ruimte binnen.

Olaf Janssen, eigenaar bij Driessen:

“Dankzij de luchtzak komt er nu niet 1 grote luchtstroom
uit de buis, maar word dit meer verneveld. Hierdoor is de
werkplek een stuk comfortabeler geworden.”

Het resultaat
Olaf: “Niet alleen wij, maar ook de medewerkers in de hal, zijn positief over de klimaatoplossing.”
Het binnenklimaat in de hal is erg verbeterd, dit is vooral fijn in de zomer, en de 12 armen voor
puntafzuiging worden nu veel vaker gebruikt. Daarnaast heeft de klimaatoplossing nog een
voordeel voor Driessen. Sinds de klimaatunit is geïnstalleerd is het een stuk minder stoffig in de
hal. Eerst werd de hal elke week geveegd en gestofzuigd, en dit was ook echt nodig. Nu is er
bijna geen stof meer te vinden. “De hal ziet er hierdoor niet alleen een stuk frisser uit, ook onze
producten blijven schoner omdat ze niet meer onderstoffen.”
De resultaten van 2020 laten zien dat er we in de hal van Driessen het gehele jaar een
comfortabele binnentemperatuur hebben kunnen realiseren. Zelfs bij een buitentemperatuur
van 40 graden bleef de temperatuur in de hal rond de 25 graden.

In de wintermaanden zien we dat de binnentemperatuur stabiel bleef tussen de 18 en 21 graden. Alleen in de kerstperiode zien we een lichte daling van de binnentemperatuur bij Driessen.
Dit is te verklaren door de sluiting voor kerst. Op 4 januari, de maandag na de kerstperiode, was
er in de hal weer een aangename binnentemperatuur van rond de 18 graden.

