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Skolans nya campus invigdes i januari 2012. Nu är det en av 
regionens bästa och mest unika skolor. Den har en miljö som 
gör det möjligt för studenterna att lära sig yrket i en så 
”verklighetstrogen” omgivning som möjligt. Furness College 
erbjuder också en rad olika yrkesutbildningar och fortbildning 
till vuxna. Många vuxenstudenter arbetar på BAE Systems*, och 
de är trainees som förbereder sig för arbete i fartygsvarvet.

* BAE Systems är en global försvars-, flyg- och säkerhetskoncern med 
omkring 93 500 anställda i hela världen.

UTMANINGEN

Furness College är en skola för högre utbildning (Further 
Education) i Barrow-in-Furness (Storbritannien). Det är ett 
specialbyggt universitets- och utbildningscenter med splitternya 
verkstäder, salonger, restauranger och de allra senaste 
teknologierna.

Skolan ville installera utsugningsutrustning för svetsrökgaser av 
hög kvalitet i verkstäderna.

Plymovent fick i uppdrag att hitta en lösning som skulle extrahera 
svetsrökgaserna på ett effektivt sätt. Dessutom skulle systemet 
ha ett utbildningssyfte och naturligtvis måste det passa in i 
byggnadens design. Och, produkterna måste självklar uppfylla 
gällande lagstiftning.

Furness College har 300 elever som lär sig MIG- och TIG-
svetsning. Det finns två verkstäder på ca 1750 m2.

VITTNESMÅL

”Plymovent har installerat avancerad teknologi som hjälper 
studenterna i sin tekniska utbildning och som innebär att vi 
uppfyller säkerhetsföreskrifterna. Det betyder samtidigt att vi 
uppfyller regelverken för hälsa och säkerhet. Den vackra 
designen av Plymovents arbetsbänkar har också stärkt Furness 
Colleges marknadsföring av utbildningarna. Bänkarnas stilrena 
och moderna utseende imponerar på besökarna och 
arbetsborden med undersugning är mycket underhållsvänliga. 
Det är en stor fördel! Efter nästan sju månaders intensiv 
användning av 300 studenter är det långt kvar innan filtren 
måste bytas ut. Det är ett tecken på att arbetsborden med 
undersugning är ett mycket kostnadseffektivt val.”

» Arbetsborden med undersugning har varit ett mycket 

kostnadseffektivt val. «

SADE Herr Hughes, lärare vid Furness College.

ARBETSBORD MED 
UNDERSUGNING GER STUDENTER 
EN BÄTTRE ARBETSMILJÖ
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Produkter
 ■ 25 x DraftMax (Utsugsbord)

Installationsår
 ■ 2012

Verksamheter
 ■ TIG svetsning
 ■ MIG svetsning

Service/Underhåll
 ■ 6 månaders servicekontrakt

 ■ En ren, säker och hälsosam arbetsmiljö

 ■ Uppfyller lagstiftningen och regelverken inom utbildning

 ■ Användarvänlig

 ■ Underhållsvänlig

 ■ Kostnadseffektiv

 ■ Låg bullernivå

 ■ Utrymmessnålt

 ■ Lämpligt för många metalltillverkningsprocesser

 ■ Passar perfekt i den modernt designade byggnaden

LÖSNINGEN

Eftersom utbildningen vid Furness College innehåller både 
svetsning och slipning är det viktigt att lösningen ger varje elev 
tillräckligt med utrymme för att utföra arbetet samtidigt som 
den fångar upp alla rökgaser.

DraftMax, Plymovents arbetsbänk med under- och baksugning 
är ett kombinerat svetsbord och utsugnings- och filtreringssystem. 
Den kompakta enheten kan placeras var som helst, exempelvis 
i en svetshytt eller anslutas till rörledningar. DraftMax passar för 
många olika användningsområden, såsom svetsning, slipning och 
plasmaskärning. Dessutom kan man använda arbetsbänken när 
man blandar pulver. DraftMax-enheterna uppfyller alla regelverk 
för skolmiljöer och de löser alla problem med utsugning vid 
Furness College. Dessutom är DraftMax-enheterna moderna 
och de passar den moderna byggnadens design.

Lärarna har många års erfarenhet av flera olika utsugningssystem 
och de tycker att Plymovents arbetsbänk är en sofistikerad och 
högklassig produkt som fungerar mycket bra. De inte har sett 
några rökgaser i verkstaden. DraftMax-enheterna ger en stor 
arbetsyta per svetsare vilket betyder en bättre och säkrare 
arbetsmiljö. Dessutom ökar de kvaliteten på de arbetsstycken 
som studenterna producerar, vilket gör att studenterna når en 
högre kunskapsnivå.

Plymovent bryr sig om vilken luft du andas. Vi erbjuder produkter, system 
och tjänster som garanterar ren luft på jobbet, över hela världen. Vi 
respekterar miljön och tillhandahåller högvärdiga produkter. Vår mångåriga 
expertis och vårt helhjärtade intresse för våra kunders behov hjälper oss 
att hitta exakt den rätta lösningen för dig.

PRODUKTFAKTA

VIKTIGASTE FÖRDELAR


