
lasscholen

Effectieve lasrookafzuiging
in lasscholen



beschermd u uw 
studenten?

wij wel. Plymovent bied producten aan 
van hoge kwaliteit om niet alleen uw 
studenten te beschermen, maar ook de 
leraren die bij ze in de buurt staan. Om 
ervoor te zorgen dat zij geen gevaarlijke 
lasrook kunnen inademen bieden wij een 
breed scala aan afzuig- en filtratiesystemen, 
compleet met technische ondersteuning.

Elke dag worden er nieuwe lassers 
opgeleid. Op lasscholen ligt de nadruk 
vaak op persoonlijke beschermings-
middelen (PBM’s) zoals lashelmen, 
handschoenen en gehoorbescherming. 
Echter, de kwaliteit van de binnenlucht is 
ook erg belangrijk. Het inademen van 
lasrook kan gevaarlijk zijn voor de 
gezondheid van studenten.

waarom lasrook afzuiging?

De voorbeeldfunctie van een school maakt het nóg belangrijker dat las- en 
slijpwerkzaamheden plaatsvinden in een ruimte waar de hoeveelheid 
luchtvervuiling onder de wettelijke grenswaarden blijft. Het is belangrijk om 
lassers-in-spe, andere leerlingen, leraren en apparatuur te beschermen tegen 
lasrook, vonken en spatten die ontstaan tijdens las- en slijpwerkzaamheden.

oPlossingen voor het verwijderen van 
lasrook

Bij het uitvoeren van las- en slijpwerkzaamheden ontstaat lasrook en slijpstof. 
Om er voor te zorgen dat de hoeveelheid lasrook en slijpstof onder de 
wettelijke grenswaarden blijft is een kwalitatief goede afzuiginstallatie met 
effectieve filtratie noodzakelijk. Plymovent is dé specialist in onder andere het 
afvangen en filteren van lasrook en slijpstof. De professionele producten 
binnen het Plymovent assortiment bewijzen al ruim 25 jaar hun effectieve 
werking op onder andere lasscholen. Plymovent biedt:

 ■ afzuiging bevestigd op het laspistool.
 ■ afzuiging d.m.v. mobiele lasrookafzuigers die vrij door de praktijkruimte 

kunnen bewegen.
 ■ bronafzuiging in lascabines.



Plug & Play Producten

Plymovent heeft 3 Plug & Play producten 
in zijn assortiment die zeer eenvoudig 
te installeren zijn.

De PHV is een draagbare hoogvacuüm 
lasrookafzuiger die op het laspistool 
bevestigd kan worden. De PHV kan ook 
gecombineerd worden met een 
flexibele buis met magneetvoet zodat 
deze dicht bij het lasproces geplaatst 
kan worden.

Het tweede product is de afzuigtafel. 
Dit is een lastafel met een geïntegreerd 
filter dat lasrook effectief naar beneden 
en (optioneel) naar achter afzuigt en 
filtert.

Het derde Plug & Play product is de 
mobiele lasrookafzuiger waar een 
afzuigarm op gemonteerd is. Deze 
mobieleafzuiger is leverbaar in diverse 
modellen met diverse afzuigarmen en 
kan eenvoudig door het klaslokaal 
gereden worden naar de plaats waar 
gelast gaat worden, of om grote 
werkstukken heen.

totaaloPlossing

Plymovent kan ook een totaaloplossing 
voor uw lasschool ontwerpen. Deze 
oplossing is een combinatie van diverse 
Plymovent producten. Hierbij moet u 
denken aan afzuigarmen, ventilatoren, 
filters en afzuigtafels die samen een 
totaaloplossing vormen. Met een 
afzuigtafel kan eenvoudig een extra 
werkplek worden gecreëerd. Een 
meerarmensysteem kan lasrook uit een 
rij van lascabines verwijderen. Het 
voordeel is dat elke arm eenvoudig 
apart versteld kan worden zodat hij 
dicht bij de bron de lasrook kan afzuigen. 
Dit systeem is op maat gemaakt voor 
uw lasschool en gemakkelijk te 
bedienen. Wanneer het meer-
armensysteem automatisch bestuurd is, 
leidt het ook tot een lager 
energieverbruik, waardoor u uw 
investering sneller heeft terugverdiend. 
Welke totaaloplossing wij ook adviseren, 
het resultaat is altijd een perfect 
functionerend lasrookafzuigsysteem.

Plug & Play of een totaaloPlossing?

Voor effectieve afzuiging en filtratie van lasrook en slijpstof op lasscholen heeft 
Plymovent 2 mogelijkheden:

 ■ Plug & Play producten of een totaaloplossing
Plug & Play producten zijn mobiele of draagbare lasrookafzuigers of lastafels met een 
geïntegreerd afzuig- en filtratiesysteem. Een afzuigtafel kan in een loze hoek van een 
lokaal worden geplaatst. Dit is een goede oplossing voor een klein lokaal met slechts 
enkele studenten. Een andere mogelijkheid is een totaaloplossing voor het verwijderen 
van lasrook en slijpstof. Een op maat gemaakte oplossing voor uw lasschool welke 
bestaat uit een combinatie van afzuigarmen, afzuigtafels, filters en ventilatoren. 
Een ideale oplossing voor meerdere lascabines op rij of voor diverse lasgebieden.

 ■ installeer een nieuw systeem of breid deze uit
Indien een lasschool nog geen afzuig- en filtertatiesysteem heeft kan een volledig 
nieuw systeem geïnstalleerd worden. Bezit een lasschool al wel over een afzuig- 
en/of filtratiesysteem dan is ook mogelijk om dit bestaande systeem uit te breiden of 
te vervangen. Het is belangrijk voor studenten om een goede start te maken in hun 
loopbaan, zonder zich zorgen te hoeven maken over de rook en dampen die ze 
mogelijk inademen. Een geavanceerde afzuig- en filteratieinstallatie kan er zelfs voor 
zorgen dat nieuwe studenten de voorkeur aan uw lasschool geven.

PHV, mobiele lasrookafzuiger

DraftMax, afzuigtafel

MFE, mobiele lasrookafzuiger
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Uw erkende Plymovent-distributeur:

Plymovent behoudt zich het recht voor ontwerpwijzigingen aan te brengen. 01122014/O

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.

Plymovent biedt 
totaaloPlossing voor 
luchtreiniging

Plymovent heeft uitgebreide kennis van lasrookafzuiging 
en -filtratie in de automobielindustrie. Daarnaast zijn wij 
ook gespecialiseerd in de afzuiging en filtratie van 
snijrook, slijpstof en olienevel in de metaalverwerkende 
industrie en de verwijdering van uitlaatgassen uit 
voertuigen op kazernes, in garages en in 
reparatiewerkplaatsen om voor een schone lucht op het 
werk te zorgen.

het alles-in-één-Pakket

Plymovent is meer dan een gewone fabrikant. Wij bieden 
professioneel advies, ontwerp en engineering-diensten 
om een oplossing te leveren die helemaal voor u op maat 
is gemaakt. Plymovent biedt bovendien preventief 
onderhoud om uw systeem optimaal en tot uw volle 
tevredenheid te laten functioneren.

Als u meer informatie wilt, neem dan rechtstreeks 
contact met ons op of bezoek onze website.Plymovent Industrial Solutions BV 

Minervum 7099
4817 ZK  Breda
T +31 (0)76 3032 300
F +31 (0)76 3032 333
E info@plymovent.nl 




