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West Coast College is een openbaar Further Education & 
Training (FET) College waar studenten een betekenisvolle 
kwalificatie kunnen behalen om toegang te krijgen tot de wereld 
van het werk, ondernemer te worden, of naar de universiteit te 
gaan, afhankelijk van de onderwerpkeuzes. Het college biedt 
gecombineerde theoretische en praktische ervaring. Het 
hoofdkantoor van het West Coast College bevindt zich in 

de uitdaging

In december 2008 werd een nieuwe faciliteit gebouwd op de 
Vredenburg Campus (Zuid-Afrika). Tijdens het ontwikkelings-
stadium van de faciliteit werd ventilatie niet in de overwegingen 
meegenomen. De ventilatie was daarom niet al te best, met 
slechts een natuurlijke luchtstroom door open deuren en ramen 
en enkele plafondventilators.

Het was duidelijk dat de dampen een groot probleem zouden 
vormen, omdat lassen de belangrijkste trainingsactiviteit in deze 
nieuwe faciliteit zou zijn.

Malmesbury, en er zijn trainingsfaciliteiten in geheel Zuid-Afrika. 
Het WCC telt circa 2.500 studenten; de fulltime equivalent 
hiervan is circa 1.300. Het West Coast College beschikt over 
technische faciliteiten die ruimte bieden aan o.a. de lasindustrie. 
Het college traint tegelijkertijd maximaal 48 studenten.

testimonium

De heer Engelbrecht was op zoek naar een technische oplossing 
die goed moest zijn voor zijn studenten, onderwijzers en de 
school, gemakkelijk in het gebruik en eenvoudig te onderhouden 
moest zijn. De automatisering van het systeem bleek ook vanuit 
het oogpunt van energiebesparing voordelig te zijn, en leidde 
tevens tot veel minder lawaai dat anders afkomstig zou zijn van 
op volle capaciteit draaiende ventilators en motors.

schone en dampvrije
omgeving voor studenten

referentie

» Ik accepteer alleen producten en vakmanschap van de hoogste 
kwaliteit tegen de beste prijs. «

quoTE by Dhr Willie Engelbrecht, hoofd van de lasopleiding.
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jaar van installatie
2008•	

type installatie
3 volledig bestuurde systemen met meerdere armen, met •	
telescopische armen van het type T-Flex

filtratie
3 x SCS centrale filterunit•	

de installatie heeft geresulteerd in de volgende 
voordelen:

Schone, gezonde werkomgeving voor studenten.•	
Productieve omgeving.•	
Schoon werkgebied.•	
Energiebesparing.•	
Minder lawaai.•	
Geen gevolgen voor gevoelige omgevingen.•	

Leverancier
Plymovent SA (Pty) Ltd. (Kaapstad, Zuid-Afrika)

de opLossing

Plymovent leverde en installeerde drie volledig automatische 
systemen voor lasrookafzuiging met filtratie. Elke T-Flex arm 
werd uitgerust met een WL+ AST (werklamp en lasboogsensor), 
die de aangesloten afzuigventilator automatisch opstart telkens 
wanneer een student een lasboog aanslaat om te gaan lassen. 
De ventilatorsnelheid wordt automatisch verlaagd wanneer met 
lassen wordt gestopt.

Het leidingwerk werd speciaal ontworpen door Plymovent SA 
(Pty) Ltd. om de prestatie van de telescopische 
lasrookafzuigingsarmen te verbeteren. De fabricage, installatie 
en ingebruikneming van het systeem werden verder ook 
verzorgd door Plymovent SA (Pty) Ltd., waarmee West Coast 
College een complete oplossing kreeg.

bronafzuiging van lasrook blijft de meest effectieve methode, 
waarbij de lasrook, kleine deeltjes, fijnstof en vonken en spatten 
direct bij de bron van een lasproces worden afgevangen. 
Plymovent biedt diverse afzuigarmen, van 1,4 tot en met 8 meter. 
Door de juiste ventilator, het juiste filter, de juiste controlebox 
en de juiste armen op één systeem aan te sluiten, wordt een 
optimale afzuiging gegarandeerd. De afzuigarmen worden 
aangesloten op leidingwerk. Afhankelijk van de plaatselijke 
omstandigheden - zoals flexibiliteit, energie, gebruiksgemak en 
lawaainiveau - zijn diverse instellingen mogelijk.

Plymovent vindt de lucht die u inademt belangrijk. We leveren producten, 
systemen en diensten voor schone lucht in uw werkomgeving, waar ook ter 
wereld. Onze vakkennis die we in vele jaren hebben opgebouwd, onze 
producten van hoge kwaliteit en onze volledige inzet voor onze klanten 
zorgen ervoor dat we precies de oplossingen kunnen leveren die u nodig hebt.
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