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Technisch nieuws

Drukgeneratorkalibrator
De Setra MicroCal 869 is een
drukgenerator- en kalibreer-
systeem voor kalibraties van
drukverschilsensoren op loca-
tie. De nauwkeurige meting is
temperatuurongevoelig. Het
systeem bestaat uit een snelle,
stabiele drukgenerator en twee
nauwkeurige referentiesenso-
ren, V- en A-meter en oplaadba-
re accu’s voor acht uur autono-
me werking. De besturingsof-
tware met meegeleverde PDA

biedt veel mogelijkheden. De
metingen kunnen volledig ge-
automatiseerd worden uitge-
voerd en online worden ge-
volgd. Er kan eenvoudig een
kalibratiedatabase worden aan-
gelegd en onderhouden met
gegevens van de eigen senso-
ren.
� Acin Instrumenten BV, Rijs-
wijk, 070-3070703,
info@acin.nl, www.acin.nl.

Frequentieregelaar
Stöber Antriebstechnik heeft
haar 5000-reeks regelaars uit-
gebreid met de frequentierege-
laar FDS5000. Deze werkt ook
met de software PosiTool en
optionele snelle bussystemen
zoals EtherCAT, CANopen en
Profibus DP. Door de op praktijk
georiënteerde functionaliteiten
kan de frequentieregelaar com-
plexe positioneertoepassingen
realiseren. Standaard is deze

voorzien van een encoder-inter-
face voor een gesloten positie-
lus. De FDS500-reeks is lever-
baar van 0,37 kW tot 7,5 kW. De
MDS5000, die ook als frequen-
tieregelaar kan worden ingezet
voor asynchrone motoren, is tot
90 kW geschikt.
� Mijnsbergen BV, Mijdrecht,
0297-285821,
info@mijnsbergen.nl,
www.mijnsbergen.nl.

Modulair filterhuis
Donaldson vervangt haar ge-
bruikelijke plaatstalen behuizin-
gen door de modulaire behui-
zingen voor een efficiënte lucht-
stroom en voorafscheiding. Het
doel van de ontwikkeling was
om de behuizingen te optimali-
seren voor luchtvolumes tot
120.000 m3/h, die voordelig zijn
in zowel investering als in ope-
rationeel gebruik en inzetbaar
zijn voor een breed toepassings-
gebied. De stromingstechnische

aanpassingen van de inlaat lei-
den tot een goede voorafschei-
ding. De zwaardere vuildelen
worden niet door de lucht-
stroom meegevoerd, maar val-
len in de trechter voordat ze het
filter hebben bereikt. Verdere
stromingscondities zorgen er
voor dat de vuile luchtstroom
gelijkmatig over het filter wordt
verdeeld. De hoogefficiënte
voorafscheiding verhoogt de
standtijd van de slangenfilters

en het ontstoffingssysteem kan
grotere stofhoeveelheden aan.
De modulaire ‘slangenfilter’ kan
worden voorzien van ieder
gangbaar filtermedium. Voorde-
len worden bereikt met de inzet
van het filtermedium Dura-Life.
� Donaldson Filtration Deut-
schland GmbH, D-Haan (D),
+49 021295690, 
ifs-de@emea.donaldson.co,
www.donaldson.com.

Temperatuur
Sensor Data introduceert de
nauwkeurige digitale tempera-
tuurweergavemodule DTM5080
voor aansluiting op de PC. De
nauwkeurige temperatuurrefe-
rentie kan direct op de (draag-
bare) computer (RS232) worden
aangesloten en geeft gelijk een
grafische aflezing en opslag van
de gemeten waarden. De snel
reagerende roestvast stalen
Pt100 is in vierdraadsconfigura-
tie aangesloten en meet met
een resolutie van 0,01°C (16
bits) over het meetgebied van 
-200°C tot 845°C. Tevens kun-
nen met de vierpolige connec-
tor Pt1000, Ni100(0) of weer-
standmetingen (0-2,5 kOhm)
worden aangesloten.
� Sensor Data BV, Rijswijk,
070-3070736,
info@sensordata.nl,
www.sensordata.nl.

Druktransmitter
ABB heeft haar programma uit-
gebreid met een robuuste druk-
transmitter, type Compact
Class serie 261. Door de RVS
316L-behuizing en de standaard
IP67-beschermingsklasse is de
transmitter geschikt voor toe-
passing in een groot aantal
industrieën. De 261-serie kan
met iedere gewenste proces-
aansluiting en scheidingsmem-
braan worden geleverd. Alle
procesaansluitingen zijn
EHEDG-goedgekeurd en er
wordt gebruik gemaakt van
FDA-goedgekeurde materialen
en vulvloeistoffen.
� ABB BV, Rotterdam, 
010-4078090,
info.low_voltage@nl.abb.com,
www.abb.nl.

De Setra MicroCal 869 is een
drukgenerator- en kalibreer-
systeem voor kalibraties van
drukverschilsensoren op locatie.

Met de rode plug-in paramoduul
is alle data eenvoudig om te zet-
ten bij een nieuwe regelaar.
Hierdoor is uitwisseling van een
regelaar eenvoudig.

Pneumatische cilinders
De nieuwe Pick & Place-cilin-
ders van ter Horst bestaan uit
een combinatie van een lineaire
cilinder voor de axiale bewe-
ging en een draaicilinder voor
de radiale beweging en worden
in een groot aantal uitvoerings-
varianten geleverd. Ze zijn goed
toe te passen in tal van machi-

nebouwapplicaties waar pro-
ducten moeten worden geposi-
tioneerd, gestapeld of ver-
plaatst en waarbij meer bewe-
gingen tegelijkertijd moeten
plaatsvinden. De standaard
cilinders zijn leverbaar tot een
diameter van 35 mm, een slag-
lengte van 300 mm en een

maximale draaihoek van 730°.
Bij alle cilinders worden de line-
aire slag- en draaibeweging
afzonderlijk pneumatisch aan-
gestuurd.
� Ter Horst BV, Veldhoven,
040-2534470,
info@terhorst.com,
www.terhorst.com.

De standaard communicatie met
de transmitter verloopt via het
HART-protocol.
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Snellere analyses met OEE-cockpit
De OEE-analyse is een beproef-
de methode om te meten of de
productiemiddelen in een be-
drijf (nog) optimaal worden
gebruikt. De drie factoren die
dit bepalen, beschikbaarheid,
prestatie en kwaliteit, worden
doorgaans handmatig gemeten
en geregistreerd. Deze handma-
tige verwerking kent beperkin-
gen en brengt een administra-
tieve last met zich mee. Dankzij
de OEE-Cockpit van Van Lente
en de Vos kunnen de gegevens
nu op een snellere manier wor-
den verkregen. Reden voor Zee-

landia om kennis te maken met
de OEE-Cockpit.
Zeelandia had ervaring met het
verrichten van OEE-metingen,
maar deed dit handmatig. Met
zo’n 29 machines verdeeld over
vijf fabrieken en meer dan 150
personen die daar direct mee te
maken hadden, was dit een flink
karwei. Samen met Van Lente &
De Vos ging Zeelandia aan de
slag met het inrichten van de
OEE-Cockpit. Het werd als pret-
tig ervaren dat er veel inspraak
was over de inrichting waardoor
de betrokkenheid van de men-

sen op de werkvloer hoog was.
Begin van dit jaar startte Zee-
landia op twee lijnen met de
real-timeversie van de OEE-
Cockpit, waarbij de software
wordt aangestuurd door de pro-
ductiemachine. Uitbreidings-
wensen ten aanzien van rappor-
tages kunnen hierbij ook
gemakkelijk worden vervuld.
� Van Lente & De Vos/Accele-
rate IT, Helmond, 
0492-574484,
www.vanlente-devos.nl.

Etiketteersystemen
De ALS-etiketteersystemen van
Avery Dennison zijn geschikt
voor ieder zelfklevend (decora-
tief) etiket, evenals voor logis-
tiek gebruik. Ze zijn ontwikkeld
voor het etiketteren van flessen
en blikken. Het compacte sys-
teem combineert robuustheid
met hoge prestaties. Het draai-
bare, geïntegreerde multifuncti-
onele display met logische
menustructuur vereenvoudigt
de bediening. De machine kan
met het optionele externe be-
dieningspanelen worden be-
diend.
Applicators voor specifieke toe-
passingen kunnen volledig in
overeenstemming met de eisen
worden gekozen om de flexibi-
liteit van de applicatie verder te
verhogen. Uiteraard zijn deze

ook geschikt voor de standaard
machines. De verhoogde IP-
standaard (verhogen ook mo-
gelijk na ingebruikname) zorgt
voor nog meer bescherming en
waarborgt het eenvoudige reini-
gen.
De ALS 204 en 206 kunnen op
ieder gewenst moment worden
ge-upgrade met de nieuwe
RFID-technologie. Het lezen van
RFID-tags is geen probleem en
niet werkende tags kunnen wor-
den verwijderd met de ‘bad-tag
seperator’. De range biedt
mogelijkheden voor etikettering
op de onder-, boven- of zijkant
van een product, door de drie
verschillende ophangmogelijk-
heden. De 90° vrij draaibare, L-
vormige dispenserkant garan-
deert nog meer flexibiliteit.

� Avery Dennison BV,
Utrecht, 030-2632233,
hardware.benelux@
eu.averydennison.com,
www.machines.
averydennison.com.

Massaspectrometer
Het Applied Biosystems Qstar
Elite LC/MS/MS systeem is een
quadrupole time-to-flight mas-
saspectrometer voor het ont-
dekken van eiwit en kleine mo-
lecuul-biomarkers van com-
plexe biologische systemen.
Zijn goede prestaties in vergelij-
king met vorige technologieën
biedt onderzoekers in proteom-
ics en metabolomics betere ge-
voeligheid, snelheid, resolutie,
dynamische reeks en nauwkeu-

righeid. Samen met intelligente
data-acquisitie en verwerking
die door de recente software
wordt verstrekt, kan afdoende
en productiever metabolite en
eiwit-biomarker-identificatie
worden gedaan.
� Applied Biosystems, War-
rington (UK), 
+44 01925-825650,
abdirect@eur.
appliedbiosystems.com,
europe.appliedbiosystems.
com.

Bandtransporteurs
Easy Conveyors is gestart met
de verkoop van producttran-
sportsystemen op de Benelux-
markt. Het bedrijf ontwikkelt en
levert bandtransporteurs, band-
bochten en Mat Top-transpor-
teurs in diverse uitvoeringen en
een groot maatbereik. De ver-
schillende conveyors zijn zo
geconstrueerd, dat ze eenvou-
dig kunnen worden gemon-
teerd.
� Easy Conveyors BV, Geld-
rop, 040-2809600, 
info@easy-conveyors.com,
www.easy-conveyors.com.

De opnemer type 460 is het ant-
woord op de toenemende eisen
vanuit de procesindustrie. In-
clusief montagetoebehoren is
het geheel compact en gemak-
kelijk te monteren. Afsteunen is
niet nodig. Dankzij de bouwwij-
ze is de weegopstelling wind-
vast, dus geschikt voor opstel-
ling binnen of in de buitenlucht
van bijvoorbeeld tanks, silo’s,
bunkers, weegbruggen en men-
gers. De opnemers zijn van

roestvrij staal en hebben be-
schermingsklasse IP68. De
nauwkeurigheid bedraagt
0,017% van een netto weegbe-
reik boven 30% van het draag-
vermogen. De draagvermogens
variëren van 5.000 kg tot en
met 100.000 kg per opnemer.
� Penko Engineering BV, Vee-
nendaal, 0318-525630, 
info@penko.com,
www.penko.com.De opnemer is ATEX-gecertifi-

ceerd voor gebruik in alle zones.

Weging en krachtmeting

De ALS 204 kan op ieder gewenst
moment worden ge-upgrade met
de nieuwe RFID-technologie.

Het Qstar Elite systeem kan wor-
den geconfigureerd met de Tem-
po LC systeemreeks.


