
www.technum.nl

Technum är en teknisk anläggning för kurser och studier i 
Nederländerna. De har moderna multimedia-undervisningscentra 
och högteknologiska och praktiska undervisningslokaler för 
ingenjörskunskap, maskinbyggnad, stålkonstruktion, metall-
bearbetning och bearbetningsteknik. I provinsen Zealand arbetar 
alla de yrkesförberedande skolorna och grund- och gymnasies-
kolorna, samt universiteten tillsammans med de lokala företagen 

Utmaningen

Technum, som är en del av ROC Zeeland, har ritats av en arkitekt. 
Det har moderna maskiner, såsom en CNC-styrd 
vattenstrålskärare och bockningsbord. All utrustning måste 
uppfylla de högsta kvalitetsstandarderna och säkerhetskraven 
från arkitekten och institutionen. I Technums metallbear-
betningsområde utbildas ett imponerande antal ungdomar och 
vuxna under dagtid och på kvällarna. Huvudaktiviteter är 
svetsning, skärning och slipning. Regeln “säkerheten först” finns i 
starkt fokus. Studenterna använder den föreskrivna persons-
kyddsutrustningen, vilken är obligatorisk. Denna omfattar 
svetshjälmar, som förhindrar att svetsrökgaserna når andnings-
zonerna för de svetsande studenterna. För större arbetsstycken, 
utförs svetsnings- och skärningsaktiviteterna på två stora 
arbetsbänkar. Det enda som saknades var ett högpresterade 
utsugssystem för fasta partiklar som kunde förhindra 
ackumulation av svetsrökgaser över hela den öppna anläggningen 
och skydda deltagarna mot förorenad luft och metallrester.

och det lokala näringslivet. Under de kommande åren kommer 
det bli en stor efterfrågan på skickliga tekniker till följd av 
medarbetare som går i pension och en ekonomi som återhämtar 
sig. Technum erbjuder studier och kurser för utbildning på 
gymnasienivå, vuxenutbildning, som arbetsmarknadsutbildning 
och utbildningar riktade mot branschen och industrin.

vittnesmÅl

”Vi är väldigt nöjda med utsugshuven från Plymovent. Det har 
blivit en tilltalande och framför allt trivsam arbetsmiljö, som har 
överträffat våra förväntningar. Våra deltagare trivs tydligt med 
att arbeta under huven för svetsnings- och skärningsoperationer. 
Sedan installationen av utsugshuven har intresset för våra 
arbetsbänkar ökat avsevärt.”considerably.”

» Vi är väldigt nöjda med utsugshuven från Plymovent. « 

CITAT VA hr André Zuidijk, direktör Technum, ROC Zeeland.
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Produkter
Flexhood XL på 5.5 m x 3.5 m•	
SCS-filterenhet•	
Kontrollskåp SCS/PLC•	
Fläkt CHB 16.5 7.5 kW•	

installationsår
2009•	

tillbehör utsugshuv
4 belysningsarmaturer•	
Aluminiumben på 2,5 m inkl. golvmonteringsplattor.•	
Klara, transparanta svetsdraperier •	

Personer som arbetar i närheten skyddas mot svetsrökgaser, •	
gnistor och stänk.
Tack vare den tysta utblåssäcken genererar utsugshuven •	
mycket lite ljud. Detta skapar en angenäm arbetsmiljö.
Tack vare sin funktionella konstruktion tar utsugshuven inte •	
upp onödig golvyta.
De transparenta svetsdraperierna säkerställer en säker och •	
övervakningsbar arbetsplats.
Modern design var de avgörande ledorden hos Technum.•	

lÖsningen

Först övervägdes våra utsugsbord, men de var för små för den 
volymen. Med hänsyn till storleken på arbetsstyckena, var 
punktutsug inte ett alternativ för denna öppna utbildnings-
anläggning. Den modulära utsugshuven FlexHood från Plymovent, 
visade sig vara den perfekta lösningen. Både när det gäller 
funktion och design.

Tack vare de modulära komponenterna, kan utsugshuven enkelt 
utökas och specialanpassas upp till en dimension på max. 5,5 m 
x 5,5 m. Under utvecklingen gjordes stora ansträngningar för att 
få perfekt design, layout och funktionalitet. I slutändan visade sig 
installationen producera mycket lite ljud! Den ideala lösningen 
för Technum!

Benen och profilerna i aluminium passar perfekt in i arkitekturen. 
Utöver detta gör de klara transparenta svetsdraperierna att 
lärarna kan hålla ett öga på studenterna, för deras säkerhets 
skull.

Plymovent bryr sig om luften ni andas.  Vi erbjuder produkter, system och 
tjänster som säkerställer ren luft i er arbetsmiljö, var du än befinner dig i 
världen. Vi respekterar miljön och vi levererar produkter av hög kvalitet. Vår 
långa erfarenhet och vårt helhjärtade engagemang för våra kunders behov 
gör att vi kan erbjuda exakt de lösningar som ni efterfrågar.
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