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TRANSTECH DIGITALISEERT INSPECTIE 
STOFAFZUIGSYSTEMEN

Transtech industrieservice ontwikkelde een app die de inspectie van centrale 
stofafzuigsystemen efficiënter maakt en tegelijk gegevens verzamelt. De 
app gebruikt ingevulde checklists om rapporten te genereren die aansluiten 
op Arbo- en ATEX-regelgeving. De data dienen om onderhoud in te plannen, 
filterinstallaties onderling te vergelijken en  optimalisatievoorstellen te doen. 
Monteurs zijn enthousiast.
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dan niet voldoen aan de relevante emissienor-
men.”

NULMETING
De checklist is in principe universeel, maar kan 
ook helemaal klantspecifiek gemaakt worden. Bij 
nieuwe klanten of een nieuwe installatie bij een 

bestaande klant worden in de eerste ronde alle 
relevante gegevens digitaal vastgelegd. Dit geeft 
een compleet overzicht van de ‘installed base’ en 
de initiële conditie: een soort nulmeting en een 
goede basis voor het inplannen van (toekomstig) 
onderhoud en optimalisatie.

HISTORISCHE DATA
De data uit elke inspectieronde worden bewaard. 
Zo wordt een historie opgebouwd, waarmee 
onderhoud van de installatie in kwestie ingepland 
kan worden. Met deze gegevens kunnen filter-
installaties ook onderling vergeleken worden en 
mogelijke trends vastgesteld. Sander Janmaat, 
general manager bij Transtech: “Met het ana-
lyseren van alle data zijn bijvoorbeeld lekkages 
te achterhalen, of is overdimensionering van de 
ventilator vast te stellen. Of je komt erachter dat 
je eigenlijk niet op de juiste plek afzuigt waardoor 
je véél meer lucht nodig hebt. Een mogelijke ver-
betering is dan het toepassen van een eenvoudige, 
flexibele zuigarm. Dan kun je naar een veel lager 
debiet. Een andere optimalisering is een speciale 
membraanklep die snel opent en sluit en zo rela-
tief grote hoeveelheden perslucht bespaart.”

ENTHOUSIAST
“Ik werk graag met de app”, zegt Tom Gelauf 
enthousiast. “Je werkt efficiënt, kunt op basis van 
het bijbehorende rapport goed communiceren met 
de klant en het belangrijkste: je laat uiteindelijk 
een goed werkende en veilige installatie achter. Ik 
verwacht dat we zelf in de loop der tijd ook steeds 
meer mogelijkheden zullen ontdekken en verban-
den kunnen leggen tussen de gemeten waarden 
en andere factoren zoals type toepassing, omge-
ving, type machine, media enzovoorts.” ●

Inspectie filtersysteem stofafzuiginstallatie
Een belangrijk onderdeel van elke stofafzuiginstallatie is het filtersysteem, want daarmee staat of valt 
of een bedrijf voldoet aan de Arbo- en ATEX-luchtemissienormen. 
Wat wordt er bij een (jaarlijkse) inspectie gecontroleerd?
• luchtdichtheid van de filterunit (visueel en meting);
• filtermedium (visueel en drukverschilmetingen). Filterelementen worden zonodig vervangen;
• ventilator (o.a. draairichting, onbalans, uitblaaskanaal, trillingdempers);
• afzuigkappen, afzuig- en inblaaspunten en afzuigarmen;
• stofafvoersysteem (o.a. afdichting van stofemmers, conditie van sluizen en schroeven);
• leidingnet (o.a. dimensionering, meting debiet, luchtsnelheid bij aftakkingen);
•  reinigingssysteem (pulsinterval, pulsduur en persluchtdruk in werking; en elementen (kleppen, 

schakelaars en ventielen) op lekkage;
• meten van relevante emissies.

De Transtech inspectie app 
voert monteurs stapsgewijs 
door het inspectieproces en 

genereert rapporten.

Transtech industrieservice uit Moordrecht ont-
wikkelt, bouwt, installeert en onderhoudt (stof)
afzuigsystemen. “Omdat we ook zelf bouwen, 
weten onze monteurs precies hoe de systemen in 
elkaar zitten en moeten functioneren”, zegt  
accountmanager Robert Tiesma. “Die kennis komt 
van pas bij de onderhoudsinspecties.” 

APP
Om deze inspecties efficiënt uit te voeren, ontwik-
kelde Transtech in eigen huis een inspectieapp. 
Tom Gelauf, service coordinator bij Transtech, legt 
uit hoe die werkt: “In beginsel is het een digitale 
checklist die monteurs stapsgewijs door het 
inspectieproces leidt. Bij ieder inspectiepunt vullen 
we onze bevindingen in, bijvoorbeeld een goed-
keuring, een meetwaarde, een foto of een stukje 
tekst. Zo kunnen we letterlijk niets vergeten. Op 
basis van onze inspectie rolt er een rapport uit dat 
meteen aangeeft welke onderhouds- en reparatie-
werkzaamheden er nodig zijn. Is dit onderhoud 
eenmaal gepleegd, dan volgt een nieuw rapport 
dat aantoont dat de installatie weer tiptop in orde 
is. Deze rapporten vormen zo een sluitend ‘bewijs’ 
over het functioneren van de installatie en het al 
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