
Plymovent har sponsrat The Welding Academy i Peterlee 
(Storbritannien) sedan akademien öppnades år 2012. The 
Welding Academy ägs och drivs av Infinite Learning and 
Development (ILD) och har etablerats i samarbete med New 
College Durham och Caterpillar Articulated Trucks (CAT).
Plymovent Ltd ville gärna stödja detta nya initiativ. För alla 
berörda parter är det viktigt att hålla unga människor 
intresserade i svetsning som yrke.

UTMANINGEN

Svetsakademien The Welding Academy är stiftad för att ta emot 
och utbilda lokala invånare i en trakt som kämpar med en 
regional brist på kvalificerade svetsare. Akademien riktar sig 
främst på MIG-svetsning, men har dessutom också tillgång till 
TIG-svetsutrustning

The Welding Academy i Peterlee (Storbritannien) har en 
verkstad på ca. 1000 kvadratmeter. I denna verkstad har tjugo 
studenter tillgång till utrustning för MIG-, TIG- och MMA-
svetsning.

I akademiens tidigare verkstad var naturlig ventilation den enda 
metoden att föra undan svetsrök. Det var tydligt att den nya 
akademien behövde förses med ett högvärdigt utsugningssystem.
Helst för var och en av de sju svetsningsstationerna, för att 
uppfylla kraven på luftkvalitet i skollokaler och för att skapa en 
sund och säker arbetsmiljö för eleverna.

VITTNESMÅL

“Vi är mycket nöjda med de effektiva utsugningsarmarna som 
Plymovent tillhandahöll. Vi har inte haft något besvär med 
svetsrök, inte ens med tjugo elever som svetsar samtidigt på 
arbetsgolvet.
“Utrustningen ger knappast buller och stör inte alls under 
lektionerna, också en stor fördel. Armarna bjuder en avancerad 
och professionell anblick, vilket höjer vårt anseende som 
modernt, högvärdigt institut.

Det är viktigt att bidra till utbildningen av högkvalificerade unga 
svetsare för att uppfylla det pågående personalbehovet inom 
metallindustrin.

Luftkvaliteten är nu dubbelt så god som föreskrifterna kräver. « 

SADE Keith Corbett, direktör vid The Welding Academy.
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Produkter
 ■ 7 x MiniMan-100 (utsugningsarm), 1a order
 ■ 9 x MiniMan-100 (utsugningsarm), 2a order
 ■ 1 x EconomyArm-3 (utsugningsarm), 2a order

Installationsår
 ■ 2012

Verksamhet
 ■ MIG-svetsning
 ■ TIG svetsning
 ■ MMA-svetsning 

Service/underhåll
 ■ 6-månaders servicekontrakt

 ■ En säker och hälsosam arbetsmiljö

 ■ Uppfyller lagliga skolbestämmelser

 ■ Lätt för eleverna att använda

 ■ Ingen svetsrök i verkstaden, klar sikt.

 ■ Passar inom Caterpillars kriterier: när eleverna arbetar hos 

Caterpillar (som del av utbildningen), vet de redan hur 

Plymovents utsugningsanordningar ska användas.

LÖSNINGEN

Hos The Welding Academy är det mycket vanligt att tjugo 
svetsare arbetar samtidigt under lektionerna. Dessa 
verksamheter medför en stor utveckling av svetsrök.
För att erbjuda en god arbetsplats sökte The Welding Academy 
ett utsugningssystem för svetsrök som skapar en säker, hälsosam 
och ren arbetsmiljö för eleverna.

Eftersom The Welding Academy har enskilda arbetsstationer 
över hela verkstaden krävdes ett flexibelt utsugningssystem. 

Den effektivaste metoden är alltid att fånga, suga ut och föra 
undan svetsröken redan vid källan. Därför tillhandahöll 
Plymovent utsugningsarmar.
I det här fallet valdes MiniMan-100 utsugningsarmar för 
installation vid arbetsbänkarna.

MiniMan-100 rekommenderas för punktsvetsning, slipning och 
polering. Armen bjuder maximal utsugningskapacitet – eftersom 
alla mekanismer har placerats på armens utsida– tack vare sitt 
oavbrutna luftflöde.

Efter installation gjordes mätningar av luftkvaliteten. Resultaten 
var (och är fortfarande) två gånger så goda som 
Arbetarskyddslagens krav.

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.
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