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Scholen aan Zee ger yrkesutbildning i kommunen Den Helder. 
Undervisningen sker på olika platser och på flera nivåer. Scholen 
aan Zee erbjuder en förberedande yrkesutbildning med 
projektet Vakcolleges, som bl.a. omfattar Vakcollege Techniek. 
Dessutom bjuder Scholen aan Zee även Nederländernas 
motsvarighet till två- och treårig gymnasiumskola.

Utmaningen

Scholen aan Zee är ett institut för yrkesutbildning i den 
holländska marinens hamnstad Den Helder. Här ges bland annat 
utbildningsprojektet Vakcollege Techniek. Detta är en form av 
yrkesutbildning som ger ungdomar möjligheten att följa 
praktikundervisning. Här ingår även läroämnet svetsning.

För några år sedan flyttade den tekniska grenen till andra lokaler. 
I samband med flyttningen kunde praktiklokalen inredas helt på 
nytt. Nya svetsaggregat, svetsmaskiner och utsugningssystem för 
svetsångor skaffades i samråd med Plymovent.

Utgångspunkten var givetvis att skapa en ren arbetsmiljö för 
lärare och elever. Svetsutrustningen måste vara användarvänlig 
och (naturligtvis) uppfylla alla nationella bestämmelser.

Vittnesmål

“Som lärare är det min uppgift att utbilda yrkeskunniga svetsare. 
Detta omfattar naturligtvis en säker användning av både svets-
aggregat och utsugningssystem. Vi påpekar alla risker och 
framhåller särskilt att svetsrök aldrig får blandas med svetsarens 
andningsluft. Härvid spelar professionell utsugningsteknik och 
personlig skyddsutrustning en viktig roll!”

“Våra elever uttalar sig mycket positivt om de olika utsugnings-
apparaterna från Plymovent. Skollokalen hålls fri från svetsrök, 
man kan märka att luften är ren. Det är viktigt. Särskilt för mig 
som lärare, eftersom det är jag som tillbringar mest tid i lokalen.”

» Framtida svetsare bör lära sig från första början hur viktigt det 
är att svetsångor förs undan professionellt. « 

SÄGER Ed de Jonge, Lärare vid Scholen aan Zee.
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Produkter
 ■ 4 x DraftMax Advance (plug & play utsugningsbord)
 ■ 2 x DraftMax Eco (utsugningsbord kopplat till ledningsnät/

centralt utsugningssystem)
 ■ 1 x FlexHood (utsugningskåpa kopplad till samma 

ledningsnät/centrala utsugningssystem)

installationsår
 ■ 2011

applikation
 ■ MIG/MAG-svetsning
 ■ TIG-svetsning
 ■ Elektrodsvetsning
 ■ Plasmaskärning
 ■ Lödning
 ■ Autogensvetsning

 ■ En ren, säker och hälsosam arbetsmiljö (skollokal).
 ■ Eleverna lär sig i praktiken vad en effektiv utsugning av 

svetsrök innebär.
 ■ Lätt att använda, eleverna kan självständigt starta och 

stänga av utsugningsborden med en enkel strömbrytare.
 ■ Olika produkter kombinerade runt ett centralt 

utsugningssystem.
 ■ Optimalt utnyttjande av den tillgängliga golvytan: 

- Utsugningsborden tjänstgör samtidigt som arbetsbänk; 
- Utsugningskåpan hänger i taket (i stället för att stå på 
fötter).

lösningen

Att få inreda en ny praktiklokal är förstås ett roligt uppdrag, 
både för teknikläraren och hans leverantör. Lokalens inredning 
måste vara så praktisk som möjligt. Varje meter golvutrymme 
ska utnyttjas optimalt. I samarbete med Plymovent har vi tittat 
på olika sorters metallbearbetning. Så kan man inom teknik-
programmet vid Scholen aan Zee lära sig lödning, autogen-
svetsning, plasmaskärning, MIG-, MAG-, TIG- och elektrod-
svetsning.

För dessa tillämpningar är utsugningsbord särskilt lämpade. Ett 
utsugningsbord från Plymovent är nämligen en arbetsbänk och 
ett utsugningssystem samtidigt. Vidare har vi även valt en 
utsugningskåpa. Denna kåpa (FlexHood) hänger ovanför 
plasmaskärmaskinen, monterad i taket. Utsugningskåpan och två 
systemutsugningsbord (DraftMax Eco) är kopplade till samma 
ledningsnät. Ett centralt utsugningssystem för undan (svets)
röken utomhus. Dessa tre arbetsstationer kan enkelt kopplas till 
och från med en strömbrytare. Övriga arbetsstationer är 
försedda med plug & play utsugningsbord (DraftMax Advance). 
Dessa är fristående moduler. Här kan eleverna lära sig MIG/
MAG-, TIG- och elektrodsvetsning. Ett av borden är försett med 
ett arbetsgaller som är lämpat för plasmaskärning. Ett 
utsugningsbord är en praktisk lösning, särskilt för svetsningsskolor.

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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