
De kracht van ons bedrijf zit in het bieden van oplossingen voor vraagstukken waar anderen tech-
nisch niet uitkomen en waar standaardoplossingen geen uitkomst bieden. Omdat we hierom 
bekendstaan, worden we in toenemende mate benaderd door klanten met meer complexe vragen. 
Wij hebben hierop ingespeeld door een eigen R&D-afdeling op te zetten.

Bij deze, wat ingewikkeldere klantvragen, is Alain Dirven onze man die erin duikt. Het 
bijzondere is dat dergelijke vragen lang niet altijd vanuit de klant komen. Ook voor vragen 
van onze productiemedewerkers of de directie gaat Dirven regelmatig op onderzoek uit.

VRAGEN VAN KLANTEN
Onze sales engineers kunnen verreweg de meeste vragen van onze klanten 
beantwoorden. Ze hebben de nodige ervaring in huis en kunnen daarmee bijvoorbeeld 
aangeven of een manchet een bepaalde temperatuur, trilling of chemische belasting 
aankan. Wanneer nader onderzoek noodzakelijk blijkt of wanneer er nieuwe 
gebruikssituaties worden voorgelegd, schakelen we Dirven in.

SCHERP VAN DE SNEDE
“De aard van de vragen die binnenkomen varieert sterk”, zo verklaart Dirven. “Veel vragen 
die ik krijg gaan specifiek over materiaaltechnologische aspecten. Daarnaast hebben ze 
betrekking op veiligheid, duurzaamheid en levensduur”, vat hij samen. “Bedrijven opereren 
vaak op het scherp van de snede. Ik ben er om te zorgen dat onze opdrachtgevers tegen zo 
laag mogelijke kosten manchetten krijgen die bestand zijn tegen de trillingen, temperaturen 
of chemische producten waar de manchet bij dat bedrijf mee te maken krijgt. Daarbij houd 
ik natuurlijk ook rekening met de onderhoudsinterval.”

UITVINDINGEN KLAAR TERWIJL U WACHT
Dirven ontwikkelt ook producten op verzoek van onze klanten. “Een groot installatiebedrijf 
vroeg of we konden helpen bij het energiezuiniger maken van een gebouw.  Hier komt onze 
expertise in luchtkanalen goed van pas”, vertelt Dirven. “Overgangen met veel dode 
hoeken en luchtlekken zijn stromingstechnisch en vanuit het oogpunt van 
energie-efficiency ongunstig.  Er gaat vaak veel energie verloren. Het ventilatiesysteem 
moet extra inspanning leveren om genoeg verse en geconditioneerde lucht in de diverse 
ruimtes aan te voeren. Daarom ontwikkelen we onder meer manchetten die 100% 
luchtdicht zijn.” Dirven wil voor deze overgangen het Luka-systeemcertificaat  klasse C 
behalen.

VRAAGBAAK VOOR WETTEN EN REGELS
Verder helpt Dirven opdrachtgevers bij het voldoen aan wet- en regelgeving op het gebied 
van bouw- en klimaattechniek. “Het is soms onmogelijk voor een bedrijf dat een hele 
nieuwe fabriek bouwt om van elk onderdeel te weten of het aan alle regels voldoet. Wij 
zeggen dan: de manchetten zijn ons vakgebied, wij regelen dat die aan alle eisen voor uw 
product voldoen. Voor veel bedrijven is dat geen overbodige luxe omdat de regelgeving op 
het gebied van bijvoorbeeld voedselveiligheid steeds strenger en complexer wordt.”

ALAIN DIRVEN
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RESEARCH & DEVELOPMENT: ANTWOORDEN OP COMPLEXE VRAGEN

Meer weten? Bel ons op 0416 286 240 of email ons op info@euromanchetten.nl



IDEEËN VAN DE DIRECTIE UITWERKEN
Iemand anders die zorgt dat Dirven zich nooit hoeft te vervelen is onze directeur Walter van Loon. “Hij is een innovatieve man die altijd kansen 
ziet en barst van de ideeën. Regelmatig zoek ik voor hem uit of iets technisch en commercieel haalbaar is. Momenteel bekijk ik bijvoorbeeld of 
het technisch en commercieel haalbaar is om een nieuw type filter dat hij heeft bedacht op de markt te brengen.”

“Een filter vervangen kost tijd en dat kost dus geld. Daarom wil je het oppervlak van de filter zo groot mogelijk hebben waardoor het minder 
vaak vervangen hoeft te worden. Er zijn verschillende technieken om het oppervlak vergroten door het te vouwen, zo heb je meer filter in 
dezelfde ruimte.”

Walter heeft een nieuwe manier van vouwen bedacht die iets meer tijd kost dan de conventionele vouwtechniek. Daardoor zal deze filter wat 
duurder zijn. Maar daar weegt tegenop dat hij langer meegaat en vervanging of reiniging minder vaak nodig is. “Ik zoek nu uit of er een markt is 
voor zo’n filter. Onze verkoopafdeling helpt daarbij door het bij onze klanten voor te leggen”, vertelt Dirven. “Ook laten we op beurzen 
prototypes zien en peilen we de reacties.”

SNELLERE EN GOEDKOPERE PRODUCTIE
Daarnaast ondersteunt Dirven de productieafdeling als deze ergens tegenaan loopt. “Voor sommige manchetten gebruiken we bijvoorbeeld 
een rubberen afdichting die ergens in geklemd moet worden. Dat gebeurt handmatig en kost vrij veel kracht en moeite.  Daarom heb ik bekeken 
of we in plaats van rubber een ander materiaal kunnen gebruiken dat gemakkelijker in de manchet klemt. Daarbij moet de manchet natuurlijk 
minstens zo goed blijven presteren. Dat is inmiddels gelukt en nu gebruiken we voor deze manchetten geen rubber meer.”

GEHEIM VAN DE SMIT
Welk materiaal we dan wel gebruiken? Dirven geeft liever niet al te veel details vrij, want het moet voor anderen niet te gemakkelijk worden om 
kennis uit eigen onderzoek in één klap te kopiëren. Deze onderzoeker zit vol met interessante verhalen waarbij hij niet te veel details kan 
prijsgeven. Een ander voorbeeld is de aardbevingsbestendige manchet die o.a. voor een ziekenhuis in het gaswingebied in Groningen is 
ontwikkeld. Maar daarover in een volgende nieuwsbrief wellicht meer... 

WIJ STAAN VOOR U KLAAR
Heeft u een vraagstuk op het gebied van manchetten, compensatoren of leidingtechniek waar u wel wat hulp bij kunt gebruiken? Of wilt u een 
test uitvoeren en bent u benieuwd of wij daarbij kunnen helpen? De beste manier om daar achter te komen is door contact met ons op te nemen 
via info@euromanchetten.nl of tel. 0416 286 240.
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