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West Coast College är en allmän vidareutbildnings- och 
yrkeshögskola där studenterna får meningsfulla yrkesfärdigheter 
för att få tillgång till yrkesvärlden, bli entreprenörer eller komma 
in vid universitetet, beroende på ämnesval. Colleget erbjuder 
integrerade teoretiska och praktiska erfarenheter. West Coast 
Colleges huvudkontor ligger i Malmesbury och det har 
utbildningsinrättningar över hela Sydafrika.

Utmaningen

En ny anläggning uppfördes på Vredenburg Campus i Sydafrika i 
december 2008. Ventilationen var inget som beaktades under 
utvecklingsfasen för anläggningen och den var därför mycket 
undermålig med bara naturligt luftflöde genom öppna dörrar 
och fönster och några självdragsfläktar på byggnadens tak.

Det var uppenbart att rökgaserna skulle bli ett stort problem 
eftersom svetsning var den huvudsakliga utbildningsaktiviteten 
som skulle äga rum i denna nya anläggning.

WCC har ca. 2500 studenter, och antalet heltidsekvivalenter är 
ca. 1300. West Coast College har teknikanläggningar som täcker 
ett brett spektrum av branscher, varav svetsning är en. Colleget 
utbildar upp till 48 studenter samtidigt - från en grundläggande 
skicklighet, ända upp till mästarnivå.

Vittnesmål

Herr Engelbrecht ville ha en teknisk lösning som skulle passa 
hans studenter, lärare och skolan i allmänhet, och som var lätt 
att använda och underhålla. Automatiseringen av systemet har 
även visat sig vara fördelaktigt från ett energibesparingsperspektiv 
och det utgör en reducering i bullernivåerna vid campuset, 
jämfört med fläktar och motorer som körs vid full kapacitet.

Ren och RökgasfRi
miljö föR stUdenteR

case stUdy

» Jag accepterar bara produkter av högsta kvalitet och 
hantverksskicklighet till det mest ekonomiska priset. «

CitAt AV hr Willie Engelbrecht, chef för Svetsutbildning.
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installationsår
2008•	

typ av installation
3 helt kontrollerade flerarmssystem med teleskoparmar av •	
typ t-Flex

filtrering
3 x SCS centralfilterenhet•	

installationen har resulterat i följande fördelar:
Ren, hälsosam arbetsmiljö för studenterna.•	
Produktiv miljö.•	
Rent utrymme.•	
Energisparande•	
Lägre ljudnivåer.•	
ingen påverkan på känsliga miljöer.•	

leverantör
Plymovent SA (Pty) Ltd. (Kapstaden, Sydafrika)

lösningen

Plymovent har tillhandahållit och utrustat tre helautomatiserade 
utsugssystem för svetsrök med filtrering. Varje t-Flex-arm har 
försetts med en WL+ASt (arbetsbelysning och bågsensor) som 
startar den anslutna utsugsfläkten automatiskt varje gång en 
student slår an en ljusbåge på svetsen. Fläkthastigheten reduceras 
automatiskt när svetsningen upphör.

Luftkanalerna har utvecklats specifikt av Plymovent SA (Pty) 
Ltd., för att förbättra prestandan på de teleskopiska 
rökutsugsarmarna. Plymovent SA (Pty) Ltd. har vidare tillverkat, 
installerat och driftsatt projektet som gett West Coast College 
en komplett lösning.

Att fånga upp svetsrökgaser vid källan är fortfarande den mest 
effektiva metoden, då den fångar upp svetsrökgaser, små partiklar, 
finstoft och gnistor och stänk direkt vid svetsningsplatsen. På 
detta sätt får inte svetsrökgaserna möglighet att ackumuleras. 
Plymovent erbjuder olika utsugsarmar i längder från 1,4 till 8 
meter. Genom att montera in rätt fläkt, filter, kontrollskåp och 
armar till ett system garanteras ett optimalt utsug. Utsugsarmarna 
är anslutna till luftkanalerna. Olika inställningar är möjliga 
beroende på de lokala förhållandena såsom krav på flexibilitet, 
energi, användarvänlighet och ljudnivå.

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.

systemfakta
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