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Scholen aan Zee geeft beroepsonderwijs in de gemeente Den 
Helder. Er wordt op diverse locaties op diverse niveaus les 
gegeven. Scholen aan Zee biedt de VMBO-opleiding aan in 
Vakcolleges, waaronder het Vakcollege Techniek. Daarnaast kun 
je bij Scholen aan Zee ook je MAVO-, HAVO- en Gymnasium-
diploma halen.

De uitDaging

Scholen aan Zee is een beroepsopleidingsinstituut in de marine-
stad Den Helder. Hier wordt onder andere het Vakcollege 
Techniek gegeven. Dit is een leerroute binnen het VMBO/MBO 
die jongeren in de gelegenheid stelt om een praktijkopleiding te 
volgen. Hier valt het vakgebied lassen onder.

Enkele jaren geleden verhuisde de technische tak naar een 
andere locatie. De praktijkruimte mocht door deze verhuizing 
helemaal opnieuw worden ingericht. Nieuwe lasapparatuur, 
-machines en lasrookafzuigsystemen werden in samenwerking 
met Plymovent aangeschaft.

Het uitgangspunt was uiteraard: een schone werkomgeving 
creëren voor de leerlingen en leraren. De lasapparatuur moest 
gebruikersvriendelijk zijn en (vanzelfsprekend) aan de 
Nederlandse wetgeving voldoen.

testimonium

“Het is aan mij, als docent, om onze leerlingen vakkundig te 
leren lassen. Hieronder valt uiteraard het ‘veilig gebruik’ van 
zowel de lasapparatuur als ook de lasrookafzuigsystemen. We 
geven de gevaren weer en leggen uit dat lasrook nooit in de 
ademhalingszone van de lasser terecht mag komen. Professionele 
afzuigapparatuur en persoonlijke bescherming spelen hierbij 
een zeer belangrijke rol!”

“Onze leerlingen zijn zeer te spreken over de diverse afzuig-
apparatuur van Plymovent. Het leslokaal blijft lasrookvrij, je 
merkt dat de lucht schoon is. Dit is belangrijk. Zeker voor mij 
als docent, die daar toch meerdere uren per dag doorbrengt.”

» Toekomstige lassers moeten vanaf jongs af aan leren hoe 
belangrijk professionele lasrookafzuiging is. « 

UITSPRAAK DOOR Ed de Jonge, docent Scholen aan Zee.

technische school blij met
effectieve afzuigtafels
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Producten
 ■ 4 x DraftMax Advance (plug & play afzuigtafel)
 ■ 2 x DraftMax Eco (afzuigtafel aangesloten op leidingwerk/

centraal afzuigsysteem)
 ■ 1 x FlexHood (afzuigkap aangesloten op hetzelfde 

leidingwerk/centraal afzuigsysteem)

jaar van installatie
 ■ 2011

applicaties
 ■ MIG/MAG-lassen
 ■ TIG-lassen
 ■ Elektrodelassen
 ■ Plasmasnijden
 ■ Solderen
 ■ Autogeenlassen

 ■ Schone, veilige en gezonde werkomgeving (leslokaal).
 ■ Leerlingen leren spelenderwijs wat effectieve lasrook-

afzuiging is en doet.
 ■ Eenvoudig in gebruik, de leerlingen kunnen de afzuigtafels 

zelfstandig aan- en uitzetten middels de 
AAN/UIT-schakelaar.

 ■ Meerdere producten op één centraal afzuigsysteem 
geplaatst.

 ■ Optimale invulling m.b.t. vloeroppervlak: 
- de afzuigtafels zijn tegelijkertijd een werkbank; 
- de afzuigkap hangt aan het plafond (i.p.v. staand op poten).

De oPlossing

Een nieuwe praktijkruimte inrichten is uiteraard een leuke klus 
voor zowel de technisch docent als voor de leverancier. De 
ruimte moest zo praktisch mogelijk worden ingericht. Elke 
meter vloerruimte moest optimaal worden benut. In samen-
werking met Plymovent is gekeken naar de verschillende 
soorten metaalbewerking. Zo leert men tijdens het Vakcollege 
Techniek bij Scholen aan Zee solderen, autogeenlassen, plasma-
snijden, MIG-, MAG-, TIG- en elektrodelassen.

Afzuigtafels zijn voor deze applicaties zeer geschikt. De afzuig-
tafels van Plymovent zijn namelijk een werkbank en afzuigsysteem 
in één. Daarnaast is ook voor een afzuigkap gekozen. De afzuig-
kap (FlexHood) hangt boven de plasmasnijmachine, gemonteerd 
aan het plafond. Deze afzuigkap en twee systeemafzuigtafels 
(DraftMax Eco) zijn op hetzelfde leidingwerk aangesloten. Eén 
centraal afzuigsysteem voert de (las)rook af naar buiten. Deze 
drie werkplekken kun je eenvoudig aan- en uitzetten middels 
één schakelaar. De overige werkplekken zijn voorzien van plug 
& play afzuigtafels (DraftMax Advance). Dit zijn losstaande units. 
Hier kunnen de leerlingen leren MIG/MAG-, TIG- en 
elektrodelassen. Eén afzuigtafel is voorzien van een werkrooster 
dat geschikt is voor plasmasnijden. De afzuigtafel is een 
praktische oplossing, zeker voor lasscholen.

Plymovent vindt de lucht die u inademt belangrijk. We bieden producten, 
systemen en diensten aan voor schone lucht in uw werkomgeving, waar ook 
ter wereld. Wij respecteren het milieu en leveren hoogwaardige producten. 
Onze jarenlange ervaring, expertise en klantgerichtheid stellen ons in staat 
om exact die oplossing te leveren die u nodig heeft.

systeemfeiten
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