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Visen is opgericht in 1985 en wordt beschouwd als een 
van de topproducenten van op water gebaseerde emulsie. 
De producten van Visen worden wereldwijd verkocht aan 
verscheidene gevestigde verffabrikanten. Met meerdere 
productielocaties in India produceert Visen meer dan 120.000 
ton latexemulsie per jaar.

In 2011 heeft Visen geïnvesteerd in nieuwe productiefaciliteiten 
om aan toegenomen vraag te kunnen voldoen. De 
verwachting was dat de nieuwe fabriek gebouwd in India 
de productiecapaciteit bijna zou verdubbelen tot 220.000 ton 
per jaar. Om ervoor te zorgen dat de nieuwe fabriek werd 
uitgerust met de nieuwste technologieën maakte het bedrijf 
een inventarisatie van alle bestaande processen.

Bij deze inventarisatie werd vastgesteld dat de bestaande 
kwaliteitscontrole waarbij de latexemulsie voorafgaand 
aan het verpakken werd gefilterd moest worden 
verbeterd. De bestaande methode werd uitgevoerd 
met een eenvoudig filterdoek dat verontreiniging in de 
verf opving terwijl het in de verpakking werd geleid.

Hoewel ze effectief waren werden er toch procesverbeteringen 
geïdentificeerd die een aanzienlijke toename van de 
productie-efficiëntie mogelijk maakten. Omdat het een open 
systeem betrof werden de doeken en verf blootgesteld aan de 
lucht met als gevolg dat vellen ontstonden in de latexemulsie. 
Hierdoor raakten de filters verstopt of werd het eindproduct 
verontreinigd. Personeelsleden moesten voortdurend toezicht 
houden op de productielijn en werden zo blootgesteld aan 
de latexemulsie. De filterdoeken moest worden vervangen 
met elke nieuwe batch. Met meerdere vullijnen kwam dat 
neer op wel tien filterdoeken in één dag. De doeken waren 
niet opnieuw bruikbaar waardoor hoge kosten werden 
gemaakt voor het verwijderen en vervangen van de doeken.

Hoewel het filteren een belangrijk onderdeel van de 
productielijn is zag Visen ook de inefficiëntie van het bestaande 
systeem in. Op zoek naar een alternatief woonde Visen de 

Coatings Show van het Midden-Oosten in Dubai bij om met 
potentiële leveranciers te praten. Geïntrigeerd door het 
industriële zelfreinigende filtersysteem op de Russell Finex 
stand benaderde Visen vertegenwoordigers op onze stand voor 
meer informatie over de machine. Er werd overeengekomen 
op de productielocatie van Visen een testopstelling 
van het Self-Cleaning Russell Eco Filter® te installeren.

Met het filter op de eigen productielijn geïnstalleerd kon 
Visen de effectiviteit van het apparaat nagaan. “Wij vonden 
het belangrijk om de filter in onze fabriek voorafgaand 
aan een eventuele aankoop in werking te kunnen zien, 
niet alleen om ons ervan te verzekeren dat de kwaliteit 
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Hogere productiviteit en doorvoersnelheden tot 20.000 l/
uur (5.000 g/uur)

Lagere onderhoudskosten en kostenbesparing vanwege 
hergebruik filters

Minder arbeidskosten omdat geen menselijk toezicht 
nodig is

Self-Cleaning Russell Eco Filter® vervangt bestaand filtersysteem waardoor geen menselijk 
ingrijpen meer nodig is en de filter niet meer hoeft te worden vervangen.

Foto 1. Het Self-Cleaning Russell Eco Filter® met een diagram waarop 
het unieke doorvoerschema wordt afgebeeld.

Met de installatie van tien Russell Eco Filters® 
verdubbelt Visen de productiecapaciteit
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van het product niet in het gedrang zou komen, maar 
ook om ervoor te zorgen dat werknemers zouden worden 
beschermd tegen de potentieel schadelijke dampen” 
zegt de heer V.M. Salunkhe, Productiemanager van Visen 
in India. Na een succesvolle proef was Visen overtuigd 
van de besparingen die zouden worden gedaan en kocht 
het tien Self-Cleaning Russell Eco Filter® filtersystemen.

Met de installatie van de nieuwe filters zijn de problemen 
met het voorgaande systeem opgelost. De Self-Cleaning 
Russell Eco Filters hebben herbruikbare filterdelen en 
zijn zelfreinigend zodat het vervangen van filters 
niet langer nodig is. Visen bespaart aanzienlijk 
aan kosten voor het reinigen en vervangen van 
filters ten opzichte van het filterdoeksysteem.

Een belangrijke vereiste voor het nieuwe systeem was 
om te kunnen werken zonder voortdurend menselijk 
toezicht. Aangezien het nieuwe systeem volledig gesloten 
is worden de producten niet beïnvloed door de lucht en 
vormen zich geen vellen in de latexemulsie die voor 
verstoppingen zorgen. Het Russell Filter Management 
System™ is ontworpen om het filtratieproces continu te 
monitoren en zorgt dat de filter altijd efficiënt functioneert 
zonder dat er toezicht nodig is. Hiermee wordt niet alleen 

voorkomen dat werknemers onnodig aan de latexemulsie 
worden blootgesteld maar het maakt de mensen 
ook vrij om andere taken uit te voeren in de fabriek. 
Salunkhe: “In vergelijking met ons oude 
handmatige filtersysteem hebben wij lagere 
arbeidskosten en schoonmaakkosten”.

De installatie van de Russell Eco Filters heeft de 
productieefficiëntie van Visen fors verhoogd, terwijl ook de 
kwaliteitscontrole in de productielijn efficiënter is geworden.

Russell Finex levert al 80 jaar industriële zeven en 
filtratie-apparatuur, om productkwaliteit te verbeteren, 
productiviteit te verhogen, de gezondheid van werknemers 
te waarborgen, en te zorgen dat vloeistoffen en poeders 
vrij zijn van contaminatie. Het bedrijf werd opgericht in 
1934 en wordt dankzij zijn producten van hoge kwaliteit 
en goede reputatie beschouwd als behorende tot de top 
drie in de sector wereldwijd. Russell Finex bedient een 
ruime verscheidenheid aan industrieën in de hele wereld 
met toepassingen voor voedsel, farmacie, chemie, lijmen, 
kunststoffen, verf, coatings, metaalpoeders en keramiek. 

Contacteer Russell Finex om meer te weten te komen over 
het volledige zeef- en filtratieaanbod.
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Foto 2. Het Russell Filter Management System™ op een Self-Cleaning 
Russell Eco Filter® (horizontale uitvoering)
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