
Plymovent heeft de Welding Academy in Peterlee (Verenigd 
Koninkrijk) sinds de opening in 2012 gesponsord. De Welding 
Academy is het eigendom van en wordt bestuurd door de 
Infinite Learning and Development (ILD) en is opgericht in 
samenwerking met de New College Durham en Caterpillar 
Articulated Trucks (CAT). Plymovent Ltd wilde deze nieuwe 
onderneming graag sponsoren. Voor alle betrokken partijen is 
het belangrijk om jonge mensen geïnteresseerd te houden in 
het lasvak.

DE UITNODIGING 

De Welding Academy is gebouwd om plaatselijk mensen aan te 
trekken en te onderwijzen omdat het gebied kampt met een 
regionaal tekort aan gekwalificeerde lassers. De Welding 
Academy houdt zich voornamelijk bezig met MIG lassen, hoewel 
ook faciliteiten voor TIG lassen beschikbaar zijn.

De Welding Academy in Peterlee (Verenigd Koninkrijk) heeft 
een werkplaats van ruim 900 vierkante meter. In deze werkplaats 
kunnen twintig studenten de MIG, TIG en MMA lasapparatuur 
gebruiken.

Natuurlijke ventilatie was de enige manier waarop lasrook uit 
de vroegere academie werd afgezogen. Het was duidelijk dat de 
nieuwe academie een hoogwaardig lasrookafzuigsysteem nodig 
had. Bij voorkeur voor elk van de zeven laswerkplaatsen om te 
voldoen aan de voorschriften voor luchtkwaliteit in 
onderwijsinstellingen en om een gezonde en veilige 
werkomgeving voor de studenten te creëren.

REVIEW

Wij zijn erg blij met de effectieve afzuigarmen die zijn geleverd 
door Plymovent. Er is geen lasrook, zelfs niet met twintig 
studenten die tegelijkertijd in de werkplaats aan het lassen zijn.“ 

De apparatuur is gedurende de lessen stil en onopvallend. Dat 
is ook een groot voordeel. De armen bieden een hoogwaardig 
en professioneel voorkomen, wat bijdraagt aan ons imago van 
een moderne geavanceerde instelling.”

Het is belangrijk om jonge lassers professioneel op te leiden, 
zodat aan de vraag naar personeel in de metaalfabricage-
industrie kan worden voldaan”

De luchtkwaliteit is nu tweemaal zo goed als de voorschriften 
vereisen. « 

UITSPRAAK VAN Keith Corbett, directeur van de Welding Academy.
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Producten
 ■ 7x MiniMan-100 (afzuigarm), 1e order
 ■ 9x MiniMan-100 (afzuigarm), 2e order
 ■ 1x EconomyArm-3 (afzuigarm), 2e order

Jaar van installatie
 ■ 2012

Toepassing
 ■ MIG lassen
 ■ TIG lassen
 ■ MMA lassen

Service/onderhoud
 ■ Zesmaandelijkse serviceovereenkomst

 ■ Een veilige en gezonde werkomgeving

 ■ In overeenstemming met wettelijke en 

educatiegerelateerde voorschriften

 ■ Gebruiksgemak voor studenten

 ■ Geen lasrook in de werkplaats, helder zicht. 

 ■ Past in de criteria van Caterpillar: wanneer studenten bij 

Caterpillar werken (als onderdeel van hun cursus) weten 

zij hoe de afzuigapparatuur van Plymovent moet worden 

gebruikt.

DE OPlOSSING

In de Welding Academy is het heel gewoon dat in een klas 
twintig lassers tegelijkertijd aan het werk zijn. Deze activiteiten 
genereren een grote hoeveelheid lasrook. Er moest een goede 
werkplek worden geboden. Daarom was de Welding Academy 
op zoek naar een lasrookafzuigsysteem dat een veilige, gezonde 
en schone werkomgeving voor zijn studenten biedt.

De Welding Academy beschikt over afzonderlijke werkstations 
in de werkplaats. Daarom moest het afzuigsysteem flexibel zijn.

Afvangen, afzuigen en verwijderen van lasrook bij de bron is 
altijd het meest effectief. Daarom leverde Plymovent afzuigarmen.
In dit geval werden MiniMan-100-afzuigarmen geselecteerd en 
bij de werkbanken geïnstalleerd. De MiniMan-100 wordt 
aanbevolen voor puntlassen, slijpen en polijsten. Deze biedt een 
maximale afzuigcapaciteit – aangezien alle mechanismen aan de 
buitenzijde van de arm zijn geplaatst – dankzij de ononderbroken 
luchtstroom van het systeem.

Na de installatie werd de luchtkwaliteit gemeten. De resultaten 
waren (en zijn nog steeds) tweemaal zo goed als de gezondheids- 
en veiligheidsvoorschriften voorschrijven.

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.
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