Kwaliteitscontrole begint bij het nemen van een representatief
monster. Een goede doorsnee van het product, uit het productie
proces. Op de juiste plaats, de juiste tijd, het juiste volume.
WEMO-techniek weet het hoe, wanneer en waar. Maar het
belangrijkste is waarmee:
bijvoorbeeld de WEMO monsterhapper

Met een standaard inhoud van de
kamer wordt 0,3dm3 product uit de
stroom genomen. Kleine en grotere
happers op aanvraag.

Vlakke of ronde buis, silo’s of
trechters: WEMO-techniek heeft
een aantal standaard maten en
kan specials maken voor elke
situatie en maatvoering.

Grondstof of eindproduct, verpakken, testen en/of bijsturen:
een monster nemen in het proces, betekent monsternemers
op de plaats waar het product langskomt. Naast monstername
uit bijvoorbeeld de silo, een trechter of rijdende weegbunker,
is WEMO ook gespecialiseerd in monstername uit de ketting
transportleiding.
◄ Een
speciale
happer
met
verticale
plunjer
▲Speciale plunjerhapper voor
kleine monsters.

Een monsterschuif op ►
de tussenbodem van de
ketting transporteur.
Monstername uit een rijdende
bunkerweger.▼

Intern transport van monsters die op verschillende plaatsen
in de fabriek zijn genomen. Naar de testapparatuur, menger,
carrousel, verpakkingsmachine of voor het met de hand
verpakken in het monsterlokaal? WEMO-techniek levert én
plaatst het complete systeem, van buffer tot verdeelschuif,
het leidingwerk, kijkglas met productsensor en vlinderkleppen.

Demo opstelling: buffer met kijkglas, vlinderklep en vertrekschoen.

Schuifkast verdeel
systeem

Vacuum pneumatisch
transportsysteem met
ventilator, geluidsdemper,
kleppen en cycloon: met
de juiste zuigkracht brengt
WEMO het monster daar
waar het zijn moet.

Van een automatisch, onbemand
monstername systeem, moet je kunnen
verwachten dat elk monster zorgvuldig
wordt verpakt en voorzien van een etiket.
De WEMO-techniek verpakkingsmachine
voor monsters kunnen we leveren met
onder anderen sensoren voor de folie, het
label, de aanwezigheid van vacuum,
product in de zak en product in de buffer.

Accuraat verpakken van
monsters in handzame
zakken van stevige buisfolie.

Eenvoudige bediening met
Allen Bradley PLC.

Een professionele label printer met
transfer ribbon en etiketteer
apparaat met hefinrichting voor
een optimale kwaliteitsborging.

Met decennia ervaring als importeur en servicebedrijf voor de
Holmen pellet slijtvastheid tester, heeft de heer Sjaak Kempink
de nieuwe WEMO-techniek Kempink tester ontwikkeld.
Met als uitgangspunten accuraat, betrouwbaar en betaalbaar
is de nieuwe WEMO Kempink pellet tester de nieuwe
Standaard voor het bepalen van de slijtvastheid van pellets in
de diervoeder- en energie sector.

Een kleine PLC in combinatie met
een Frequentieregelaar zorgt voor
een constante belasting van de
pellets in de cilinder, waarin met
overdruk het monster heen en
weer gaat tegen de wieken van
de Kempink tester.

Optioneel kan de laboratorium tester worden uitgevoerd met een
opvang cassette. Standaard kan met een doorvoer in het werkblad,
gruis en stof rechtstreeks in een afvalbak worden opgevangen.

Als importeur en servicebedrijf voor de Holmen
tester heeft Sjaak Kempink alle ervaring opgedaan
om een nieuwe, betrouwbare en betaalbare pellet
slijtvastheid tester te ontwikkelen.
Om de achtergrond van de pellet tester eer aan te
doen, wordt deze door WEMO-techniek geleverd
onder de naam WEMO Kempink tester.

Een mechanische belasting van een bepaalde hoeveelheid
product gedurende een bepaalde tijd. Hoe bereik je een
constante mechanische belasting, zelfs bij verschillende
machines op verschillende locaties?
Bij draaiend mechanisme wordt de testkamer gevuld met
een nauwkeurig afgemeten hoeveelheid product. Stof en fijn
gruis worden afgevoerd. Na de ingestelde tijd draait de
kamer leeg en kan het product worden gewogen.
Een correctie op het toerental van de as en een
zelfreinigende functie met perslucht perfectioneren de test
resultaten tot cijfers achter de komma. Sensoren bewaken
de stand van de invoerlade en de snelheid van de wieken.
De slimme, compacte Allen Bradley frequentieregelaar/PLC
zorgt voor een accurate werkwijze.

Na jaren van onderzoek, testen in
laboratorium en in samenwerking
met de mensen uit de praktijk, is de
WEMO Kempink tester tot stand
gekomen.

Daar waar conventionele test
apparaten het afleggen door
inconsistente resultaten bij
hetzelfde product, blijven de
uitkomsten van de Kempink tester
onder alle omstandigheden en bij
elke run constant.

De Kahl tang is traditioneel de
manier om handmatig de hardheid
van pellets vast te stellen. Met een
automaat zoals die van Kahl of
Schleuniger kan de test ook semiautomatisch worden gedaan. Om de menselijke factor helemaal uit te
schakelen, levert WEMO-techniek de in-lijn hardheid tester.
Met hetzelfde principe van de Kahltang,
maar geautomatiseerd met een
elektronische krachtopnemer en een
ingenieuze centrifugaal sorteerschaal,
heeft WEMO-techniek de automatische
hardheid tester ontwikkeld.

De data van de pellet hardheidtester
worden direct naar het MES systeem
vertaald naar de productie voor
kwaliteitsbewaking en zodat energie
kan worden bespaard.

De centrifugaal sorteerschaal
(hiernaast als schets) is een
ingenieus systeem om nauwgezet
pellets van de juiste lengte te
selecteren voor de hardheid test.

Bodem monsters vergruizen en vermalen tot een geschikte visceuze
substantie voor laboratorium onderzoek. De SampleMate TM, exclusief
geproduceerd door WEMO-techniek, is letterlijk een sterk staaltje der
techniek in het assortiment. De speciaal vormgegeven maaldoorns
van op recept voor WEMO-techniek samengestelde legering, kunnen
elk bodemmonster aan. De SampleMateTM is ontstaan uit een samenwerking met het vroegere Tauw engineering en Pepping. Sinds 1997
is WEMO-techniek eigenaar van het geregistreerde merk.

De SamplemateTM voor bodem
onderzoek:
Conform Accreditatie Schema
AS3000 door het Accreditatie
college Bodembeheer, onder
gebracht bij SIKB (Stichting
Infrastructuur Kwaliteitsborging
Bodembeheer) en de
norm NEN-EN 16179:2012 Slib,
behandeld bioafval en bodem Richtlijn monstervoorbehandeling.

De engineers van WEMO-techniek zijn niet voor één gat te
vangen. We nemen elke aanvraag in behandeling en als wij
‘nee’ moeten zeggen, dan is het simpelweg niet mogelijk.
Een monster nemen in een moeilijke situatie, van een moeilijk
product of in een moeilijke omgeving, wij doen er niet zo
moeilijk over. Met de gegeven tijd en de middelen, ontstaan
ook vaak ‘specials’ die tot ‘standaard’ worden verheven.
Zo worden er continue producten aan het assortiment van
WEMO-techniek toegevoegd. Daagt u ons uit?
◄ De WEMO-techniek monster
menger, zodat uit grote charges
een representatief monster kan
worden genomen.

2 voorbeelden van de carrousel:
monsters worden in afzonderlijke
▼
bakken opgevangen.

Vochtmeting voor de controle van
passerende zakken op overtollig
vocht dat kan wijzen of kan leiden
tot rotting van het product.▼

◄ een speciale wasmachine die
precies is afgestemd op de onderdelen van de SampleMateTM.

Leveren, plaatsen en installeren van
monstername systemen kan door
WEMO-techniek professioneel voor u
worden gedaan. Deskundige en
ervaren medewerkers meten de
apparatuur voor u in, doen de nodige
voorbereidingen en plaatsen en testen
de systemen in uw bedrijf, eventueel
in samenwerking met uw eigen
technische dienst, ook buiten
Nederland.

Apparatuur die geleverd is door WEMO-techniek is ontworpen
om lang mee te gaan, zelfs in veeleisende, industriële omgeving.
Op het moment dat zich een storing voordoet of een slijtdeel
vervangen moet worden, kunt u een beroep doen op onze
servicedienst. Ook als u werkzaamheden zelf wilt doen, kunt u
telefonische ondersteuning verwachten
en uiteraard ook de toelevering van
vervangende onderdelen. In het geval
dat de apparatuur een cruciale rol heeft
in uw bedrijf en problemen direct
verholpen moeten worden, kunt u een
service overeenkomst afsluiten waarin
afspraken worden vastgelegd over
periodiek onderhoud, revisies en
responstijden.

Periodiek, preventief onderhoud
voorkomt breuk of storingen op
momenten dat het u helemaal niet
uit komt. Door periodiek onderhoud
worden de meeste storingen zelfs
helemaal voorkomen. Ook kunnen
revisies of andere reparaties
worden voorspeld en ingepland.
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