PROCESAUTOMATISERING & -CONTROLE

Continue stofmeting geïntegreerd in
procesautomatisering en -controle
OPTYL KIEST VOOR OPEN STRUCTUUR MET SIGMATEK COMPONENTEN

Het in het Belgische Hoboken gevestigde Optyl levert
als vertegenwoordiger van
PCME een breed gamma
aan instrumenten voor het
uitvoeren van stofmetingen.
Het bedrijf helpt ook bij de
engineering, uitwerking,
opstart, kalibratie en onderhoud van de stofmeting. In
dat kader is er veel aandacht
voor integratie met automatiserings- en regelsystemen.
Hierbij gaat Optyl verder dan
de oplossingen die vanuit
PCME beschikbaar zijn door
de stofmeting componenten
te koppelen aan I/O-modules
en een compacte HMI voor
visualisering en besturing.
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De producten van Optyl vind je in alle
bedrijfstakken terug met uitzondering van farma, waar stofmeting op
nanoschaal wordt vereist. De meetapparatuur is beschikbaar in vaste
of mobiele opstellingen. De vaste
meetopstellingen, geleverd via PCME,
vinden toepassing bij procesoptimalisatie, -analyse en -regeling. Daarnaast worden milieumetingen gedaan,
waarbij wordt geanalyseerd hoeveel
milligram per kuub daadwerkelijk het
milieu in verdwijnt. Bij in- en ombouwprojecten worden arbometingen op
de werkplek gedaan. Bijvoorbeeld bij
Rolls Royce Maritiem in Pernis worden onderdelen van scheepsmotoren
gereviseerd in een werkplaats. Met
een apparaat van Optyl wordt gemeen of dat schadelijk is voor de werknemers.
Voor explosiegevaarlijke omgevingen
biedt het bedrijf in de vorm van een
draagbaar toestel, dat is ingebouwd
in een koffer, een oplossing waarbij
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In samenwerking met AAsys en Sigmacontrol heeft Optyl binnen twee weken

verbetert.
een kast voor een stofmeter geëngineerd en geprogrammeerd met alarmering, Een laatste toepassingsvoorbeeld
visualisering en CPU-verwerking met één standaard kaart.
is te vinden bij volledig geautomatiMeer elektroDATA op

