
Samenwerkende organisaties:https://seminar-procesoptimalisatie.eventbrite.nl
 

Heeft u vragen, neem dan contact op met één van de onderstaande contactpersonen:

Danfoss
Sylvia Heije
sylvia.heije@danfoss.com
 

KSB
Iris Moens
iris.moens@ksb.com
 

Endress+Hauser
Chantal Rijkeboer
chantal.rijkeboer@endress.com

Het hart van uw installatie
Procesoptimalisatie in de F&B industrie

14 en 21 mei

De pomp als 
drijvende kracht 

in uw proces

Overal en altijd 
alles onder 

controle

Condition Based 
Monitoring 



Wegens het grote succes van vorig jaar, bundelen wij onze  
kennis voor de 2e keer. Danfoss, Endress+Hauser en KSB nodigen  
u graag uit voor een seminar over procesoptimalisatie. 

In 2060 is de verwachting dat de Nederlandse bevolking naar ruim 18 miljoen zal stijgen. 
Meer mensen betekent meer eten en drinken. Om de productie te waarborgen is de  
beschikbaarheid van de installatie cruciaal, het hart moet blijven kloppen! Efficiëntie 
& (voedsel)kwaliteit gaan hand in hand en met de techniek van vandaag is veel meer 
mogelijk dan u in eerste instantie denkt. Bent u ervan overtuigd dat u al zo optimaal 
mogelijk produceert? Kom naar het seminar en krijg antwoord op deze vraag.

Programma
 
 12.00 – 12.45 uur Registratie en ontvangst met walking lunch

 12.45 – 13.00 uur Welkomstwoord

 13.00 – 13.30 uur De pomp als drijvende kracht in uw proces
  In deze presentatie maakt KSB aan de hand van een voorbeeld van een 
  CIP systeem zichtbaar hoe een optimale pompselectie uitgevoerd kan 
  worden. Met deze werkwijze wordt gestreefd naar een optimale beschik-
  baarheid en een laag energieverbruik. In de presentatie komen werkgebied 
  van de pompen, motorkeuze, procesoptimalisatie en het beheer en 
  onderhoud van de pompen aan de orde. Met behulp van sensoren wordt 
  continu de status van pompen bewaakt waardoor de beschikbaarheid 
  verder verhoogd kan worden en ongewenst uitval tot een minimum wordt 
  gereduceerd. 
  Bert den Hollander – KSB Nederland BV
               
 13.30 – 14.00 uur Condition Based Monitoring
  Hoe simpel kan het zijn: de intelligentie van de frequentieregelaar als 
  sensor gebruiken om de conditie van de motor en de applicatie te 
  monitoren. Condition Based Monitoring betekent het voorspellen dat er 
  iets defect gaat in de nabije toekomst op basis van metingen en feiten. 
  De glazen bol hebben we niet meer nodig. Dit biedt u vele voordelen, het 
  belangrijkste is dat de up-time flink stijgt doordat ongewenste stilstand tot 
  een minimum beperkt wordt.
  Kees Bolier - Danfoss Drives
 
 14.00 uur Pauze
 
 14.15 – 14.45 uur De instrumentgegevens als bewaker van voedselkwaliteit 
  en procestraceerbaarheid.
  Cleaning en sterilisatie zijn belangrijke unit operations in de 
  voedingsmiddelindustrie. In deze presentatie onthult Endress+Hauser 
  hoe u uw CIP/SIP-proces kunt optimaliseren door middel van sensoren.  
  Op basis van voorbeelden laten wij zien hoe u meer informatie uit de 
  sensoren kunt halen voor voedselkwaliteits- en traceerbaarheidsdoeleinden.
  Tomaso Della Vedova– Endress+Hauser

 14.45 – 15.15 uur  Gastpresentatie: 
  Het smaakt naar nootjes, maar dan met pootjes…
  Insecten zijn erg gezond. Er zitten veel proteïnen in. Ook aan het produceren 
  van insecten zitten veel interessante aspecten. Wist u bijvoorbeeld dat er 
  slechts 40% van de energy footprint van vergelijkbaar eiwitrijk voedsel 
  nodig is voor het produceren van insecten? Maar welke insecten kun je 
  eten en hoe smaken ze? Wat is de voedingswaarde van insecten?
  Bas Godschalk

 15.15 – 15.45 uur  Pauze en proeverij

 15.45 uur  Verdeeld over drie zalen laten de afzonderlijke bedrijven hun 
  expertise zien op het gebied van optimalisatie.  
 
  Grip Life Cycle Cost
  Verhogen van up-time en verlagen van energieverbruik; hoe pak je dat aan 
  voor pompsystemen?
  Bert den Hollander – KSB Nederland BV

  Overal en altijd alles onder controle
  IIoT oplossing om de beschikbaarheid, betrouwbaarheid en efficiëntie van 
  uw installatie te verhogen. Na een korte uitleg direct aan de slag in de IIoT 
  wereld van Endress+Hauser, simpel met uw smartphone. Leren van 
  instrumentatiedeskundige hoe u de sensoren, die de bron van de data 
  zijn, kunt bewaken en beveiligen. 
  Jaap Westeneng – Endress+Hauser
 
  Integrated Motion Controller
  Realiseer uiterst nauwkeurige positionering en synchronisatie, gewoon met 
  behulp van een frequentieregelaar. Met zijn Integrated Motion Controller 
  (IMC)-functie vervangt de VLT AutomationDrive FC 302 complexere 
  positionerings- en synchronisatieregelaars en bespaart hij daarmee tijd en  
  kosten.
  Kees Bolier - Danfoss Drives

 17.15 uur We sluiten de middag af met een drankje en een hapje.

  U wilt dit toch niet missen?
Om u te registreren voor dit unieke event kunt u zich aanmelden via onderstaande website: 
https://seminar-procesoptimalisatie.eventbrite.nl

 
Deelname aan dit event is kosteloos. U ontvangt een bevestiging en 
routebeschrijving na aanmelding.

Locatiegegevens 14 mei:
Mooirivier
Oude Oever 10
7722 VE  Dalfsen

Locatiegegevens 21 mei:
Landgoed Ulvenhart
Heistraat 16
4858 RL  Ulvenhout AC (Alphen Chaam)


