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CENFIM - Centro de Formação Profissional da Indústria 
Metalúrgica e Metalomecânica - grundades i januari 1985 genom 
en överenskommelse mellan Instituto do Emprego e Formação 
Profissional (IEFP) (institutet för arbete och yrkesutbildning), 
Associação dos Industriais Metalúrgicos, Metalomecânicos e 
Afins de Portugal (AIMMAP) (förbundet för den metallurgiska, 
metallmekaniska och relaterade industrin) och Associação 
Nacional das Empresas Metalúrgicas e Electromecânicas 

Utmaningen

På CENFIMs utbildningscenter Arcos de Valdevez ges 
metallbearbetnings- och svetsningsutbildningar av olika nivåer. 
Det har toppmodern utrustning och maskiner. I en modern 
miljö som denna är ett ordentligt svetsrökutsug och filtersystem 
en självklarhet.

(ANEMM) (nationella förbundet för metallurgiska och 
elektromekaniska företag). CENFIMs mål är att utbilda 
kvalificerade och specialiserade medarbetare för den 
metallurgiska industrin i Portugal. De organiserar kurser av olika 
längd och på olika nivåer. Den portugisiska metallindustrin 
består av ca. 19 000 företag och sysselsätter totalt 190 000 
personer.

Vittnesmål

”Eftersom centralfläktarna sitter utanför verkstaden, blir 
ljudnivån i anläggningen mycket låg, vilket möjliggör för lärarna 
att ge kompletterande instruktioner vid behov. Studenterna 
kommer i kontakt med skyddsåtgärder i tidiga stadier av 
svetsarkarriären, så de är redan bekanta med användningen av 
utsugsutrustning för sina framtida arbeten.”

Hälsosamma miljöer på 
Utbildningscentret
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installationsår
2006•	

typ av installation
Centralutsugssystem för •	
svetsrökgaser.

antal arbetsstationer
12•	

Utsugsarm
type Flex-2•	

Filtrering
SFE-50: stationär enhet •	
med elektrostatiskt filter.

Fläkt
FAN-55•	

alternativ
Arbetsbelysning•	

Varje utsugsarm är utrustad med en arbetsbelysning för att •	
ge svetsarstudenterna en bra sikt över arbetsstycket.
Systemet uppfyller alla aktuella bestämmelser beträffande •	
allmänhälsa och miljölagstiftning.

lösningen

De 12 svetsningshytterna finns i hörnet av praktikutbildningssalen. 
Alla bås är försedda med en flexibel utsugsarm av typen Flex-2. 
Systemet är uppdelat i två centralkanaler med sex utsugsarmar 
vardera. Innan den uppsugna luften blåses ut av en centralfläkt, 
filtreras den av ett elektrostatiskt filter av typ SFE-50.

Den auktoriserade distributören för Plymovent i Portugal har 
levererat de flesta svetsningsmaskinerna i det nya 
utbildningscentret och redan utrustat ett antal andra CENFIM-
anläggningar med utsugssystem för svetsrökgaser. Tack vare de 
goda relationerna fick de möjligheten att offerera en installation 
för den nya anläggningen, och tilldelades slutligen ordern.

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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