


Een flexibele en servicegerichte partner

Al dertig jaar staat Vermeul BV bekendbijna vijfen
als dé specialist op het gebied van compensatoren
en andere componenten voor rookgasinstallaties
en leidingsystemen. Dit zijn voornamelijk weefsel-
compensatoren, RVS compensatoren en rookgas-
kleppen.

De relaties kunnen er op rekenen dat onze vakmensen de producten uiterst deskundig en veilig
monteren, mede omdat het bedrijf over een eigen VCA**-gecertificeerde montage- en
servicedienst beschikt.
We bieden toegevoegde waarde door het deskundig adviseren van afnemers over de inspectie,
levering en montage van componenten voor rookgasinstallaties en leidingsystemen.

Missie

Wij streven naar de hoogste klanttevredenheid door foutloze, technische kwaliteitsproducten te
leveren, werkzaamheden optimaal uit te voeren en afspraken met onze industriële afnemers altijd
na te komen.

Doelgroepen

Vermeul is zeer ervaren in toepassingen voor onder meer de volgende doelgroepen:

Energiecentrales Staalfabrieken· ·

Afvalverbrandingsinstallaties Ketelbouw· ·

· ·(Petro)chemie Raffinaderijen

Zekerheden

Wij vertegenwoordigen alleen fabrikanten die een leidende positie in de markt hebben en kunnen
zo de kwaliteit van de producten garanderen. Op verzoek van de opdrachtgever kan de montage op
locatie plaats vinden door onze eigen montage- en servicedienst. De VCA**-certificering staat er
borg voor dat de medewerkers de werkzaamheden zorgvuldig uitvoeren conform de eisen voor
veiligheid, gezondheid en milieu.



Partners

Onze organisatie werkt exclusief samen met gerenommeerde fabrikanten zoals:

Dekomte GmbH (weefselcompensatoren)·

Belman A/S (roestvast stalen compensatoren)·

ENA GmbH (rookgaskleppen)·

Weefselcompensatoren

Vermeul levert, installeert en repareert al bijna vijfendertig jaar weefselcompensatoren. Daarom
beschikken we over zeer veel kennis, ervaring en wordt dagelijks een beroep gedaan op de expertise
van ons bedrijf.

Productie

Dekomte GmbH fabriceert de compensatoren die wij leveren en installeren. Het is één van de
grootste producenten van compensatoren.



Installatie van weefselcompensatoren

De levensduur van een compensator wordt in belangrijke mate bepaald door de vakkundigheid
waarmee deze wordt geïnstalleerd. Meestal levert Vermeul niet alleen de weefselcompensator maar
kiezen de relaties er ook voor om de montage van de compensator door onze medewerkers te laten
verzorgen om zo het hoogste bedrijfszekerheidsniveau te realiseren.

Reparatie van weefselcompensatoren

Het repareren van een weefselcompensator is soms mogelijk. Vermeul kan de opdrachtgevers
hierover adviseren, waarbij we rekening houden met de specifieke omstandigheden. Ons serviceteam
is gewend om snel en adequaat te reageren. De medewerkers weten wat stilstand van een installatie
ten gevolge van een defecte weefselcompensator kan betekenen en daarom zijn wij zeven dagen per
week beschikbaar.

Inspectie en monitoring systeem compensatoren & rookgaskleppen

Steeds meer klanten kiezen ervoor een inspectie van compensatoren en rookgaskleppen uit te laten
voeren om onverwachte stilstand te voorkomen. Ons bedrijf maakt vooraf duidelijke afspraken over
de omvang van de inspectie en rapportage.



Roestvast stalen compensatoren

Roestvast stalen compensatoren worden ingezet voor het absorberen van bewegingen ten gevolge
van thermische expansie van leidingen. Ook zijn ze geschikt voor het opvangen van uitlijnings-
verschillen en het absorberen van trillingen. Wij leveren deze compensatoren onder andere aan de
(petro)chemische industrie, energiecentrales en machine- en apparatenbouw. Onze partner
Belman A/S verzorgt de productie van deze compensatoren.

Reparatie van roestvast stalen compensatoren

Vermeul biedt een unieke reparatieservice voor beschadigde of lekkende compensatoren. Met behulp
van een zogenaamde Clam Shell-constructie worden twee losse compensatordelen over de
beschadigde en/of lekkende compensator heen geplaatst. Vervolgens worden de delen aan elkaar
gelast, waarna de compensator weer een betrouwbaar component in de installatie is. Dankzij deze
techniek is de installatie uiterst kort buiten bedrijf en wordt het productieverlies tot een absoluut
minimum beperkt. Deze reparatietechniek kan zelfs toegepast worden terwijl de installatie volledig in
bedrijf is.



Rookgaskleppen

Vermeul levert al vele jaren een uitgebreid programma rookgaskleppen. Deze kleppen kenmerken zich
door een hoge mate van bedrijfszekerheid waarbij een afdichtingspercentage tot 99,9%
mogelijk is.

Jalouzieklep met pneumatische aansturing 3-weg diverterklep met elektrische
aansturing en handbediening

Vanzelfsprekend kunnen we de kleppen uitvoeren met verschillende typen aandrijvingen, zowel
pneumatische als elektrische. Of het nu gaat om vlinderkleppen, jaloeziekleppen, tandemkleppen of
zwenkkleppen: Vermeul levert een oplossing op maat.

De kleppen worden geproduceerd door onze Duitse partner ENA GmbH. Deze organisatie heeft vele
jaren ervaring op het gebied van afsluiten, scheiden of regelen van lucht-, rook- en gasstromen.
Hierbij moet vaak rekening gehouden worden met hoge temperaturen en sterk wisselende druk-
belastingen. Het bedrijf heeft de expertise in huis om een zo optimaal mogelijke rookgasklep te
ontwerpen.

Ook het compleet reviseren van kleppen behoort tot de dienstverlening. Daarnaast kan Vermeul BV
de montage van de kleppen verzorgen.

Rookgaskleppen uitgebouwd Rookgaskleppen gereviseerd
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