W
rocessing.nl

BENEL

IntelIigentetankwasrobot
Conventionele tankwasmachines
werken volgens een vast waspatroon en
houden geen rekening met de vorm of
vervuiling van de tank, of de aanwezigheid van roerwerken, baffles, mangaten,
vulniveau, doorvoeringen van roewerken
of product.
In 1988 ontwierp Ir.D.G.F. Verbeek na
zijn afstudeeronderzoek onder auspiciën
van Vrom al een bestuurbare tankwaskop met de naam CyberjEt. Het betrof
een door twee-stappenmotoren aangedreven nozzle die iedere beweging kan
maken om een 360 graden horizontale
en verticale as. Verbeek schreef ook het
softwareprogramma erbij.
ContratEch heeft met de heren van
Hoek en de Boevre de laatste vijf jaar
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stam is de a-jet.
Door een totale controle over de
beweging van deze cr-jet levert dit
reinigingsproces een honderd procent
gegarandeerdevalidatie op. Aangezien
de snelheid van de vloeistofjet aan de
wand van de tank wordt bepaald en
afgezet op de vervuiling-, productsoort
en gebruikte chemie heeft de gebruiker
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retracable uitvoerins voor maximaal
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volgens leverancier ContratEch de
meest optimale reinigingsvoortgang.
Alle parameters van de sinners cirkel
worden positief beïnvloed.

ler. HMI en software.
en
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id met in- en uitgangs-

een geheel nieuw elektronicaconcept
ontwikkeld waardoor het programmeren
sneller gaat (gebruik van joystick en

Simatic Basic Panels.Step
7 V10.5 met geïntegreerde
WinCC Basic voor visualisatietaken ondersteunt de
gebruiker met taakgerichte
en intuiïieve editors voor een
hoge mate van gebruiksvriendelijkheid en efficiency in
engineering.
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een slag van 4500 mm. De laatste leent
zich voor situaties met bijvoorbeeld een
groot roerwerk dat veel schaduw geeft.
Alle ct-jet's hebben in de fixed uitvoering twee-stappen-motoren van Bergher
Lahr en twee benaderingsschakelaars,
zijn geheel gemaakt van RvS316L en
volgens Ehedg ontworpen. Ze gebruiken
FDA-goedgekeurde kunststoffen als
lager, seal en afdichtingsmateriaal en
zijn simpel te (de)monteren. Ze hebben
een DIN1I851 of Tri Clamp-aansluiting
en worden kant en klaar op een montageflens geleverd. De afwerking van de
productcontactvlakken zit standaard op
0.8 Ra terwijl de farma-uitvoering ook
lectrolytisch gepolijst kan worden geleverd met 3.lB certificaten.De kleinst
mogelijke toetredingsopening is 100
MM (demontagekop) terwijl de standaard single nozzle machine 150 mm
nodig heeft.
De machines lenen zich ook voor het
sproeien met stikstof.
Het onderhoud interval voor het mechanische gedeelte ligt bij 1500 uur inzet
op maximale druk en temp (15 bar g
95 oC). Iedere stappen motor heeft zijn
eigen ModulatoP die onderling uitwisselbaar is en bestaat uit een eindversterker
met motion control unit. De aansturing
van de unit gebeurt door een 24 Volt
signaal en VO module waarbij de a-Jet
de plant besturing volgt als slave.
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