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PEGASUS® Vacuüm COATER

Pegasus® Vacuüm Coater

Excellent voor gepelleteerde en geëxtrudeerde producten

Pegasus® Vacuum Coater

Voor iedereen die korrels en geëxtrudeerde
producten volgens moderne productieeisen samenstelt is er de Pegasus® Vacuüm
Coater. Hiermee creëren producenten in
de feed, food, farmacie en chemie een
vacuümomgeving in hun productieproces
die hen het hoofd biedt aan de meest
uiteenlopende uitdagingen.

Multifunctionele procesunit

De Pegasus® Vacuüm Coater van Dinnissen is een multifunctionele productie unit opgebouwd
uit een dubbelassige paddel menger met een geavanceerde vacuüm functie. De dubbelassige
menger werpt grondstoffen luchtig op terwijl in de mengunit een diep vacuüm (tot 50
mbar absoluut) kan worden gecreëerd. Via de ingebouwde sproeifunctie kan een exacte
hoeveelheid vloeistof op poeders, korrels of granulaten worden gesproeid. Als daarna weer
lucht in de mengunit wordt toegelaten, worden de vloeistoffen gelijkmatig in elke korrel
gedrukt. Na afloop van het productieproces brengt u, desgewenst, een poedercoating of
aroma rond elke korrel aan. De Pegasus® Vacuüm Coater werkt snel. Ze vervult het complete
productieproces binnen 3 tot 4 minuten.
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EIND PRODUCT

Meer dan 65 jaar ervaring
Meer dan 65 jaar ervaring in bulk handling en solids processing voor bedrijven in de
food, feed, farmacie en chemie.

Hoogst mogelijke precisie tot diep in de korrel
Bij ingrediënten met een belangrijke functionele waarde
komt het vaak op nauwkeurigheid aan. De Pegasus® Vacuüm
Coater is speciaal ontwikkeld om essentiële stoffen, zoals
natuurlijke aroma’s, oliën en vitaminen, mineralen en
enzymen uiterst nauwkeurig aan te brengen op korrels en
geëxtrudeerde producten. Met de vacuüm coater kan op
elke korrel exact de juiste hoeveelheid poeder of vloeistof
worden aangebracht, om die vervolgens tot diep in de
korrel te drukken. Dat kan met een bijzonder nauwkeurige
variatiecoëfficiënt (2-3%). Daardoor ontstaat een uiterst
homogeen eindresultaat.

Met de Pegasus® Vacuüm Coater worden charges van zowel vaste stoffen als vloeistoffen
snel en uiterst homogeen vermengd. Dat geldt voor uiterst kleine (0,01%) of juist extreem
hoge percentages (220%) toe te voegen ingrediënten. Door het in- of uitschakelen van het
vacuümproces, kunnen (vloei)stoffen meer of minder diep in de korrel worden aangebracht.
U brengt snel meerdere laagjes op korrels en geëxtrudeerde producten aan. Zo bereikt u de
hoogste mate van homogeniteit en bent u verzekerd van het juiste effect.

Uw producten vooraf getest
Onze D-Innocenter® testfaciliteit is beschikbaar om de verwerking van uw
producten op onze technieken te testen. Het biedt u vooraf de zekerheid op
een gegarandeerd resultaat
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Snel meerdere laagjes op of in korrels aanbrengen

Pegasus® Vacuum Coater

Optimale bescherming voor uw kostbare ingrediënten

Met kostbare ingrediënten springt u zuinig om. Liefst voorkomt u dat ze alsnog verloren gaan.
In de Pegasus® Vacuüm Coater brengt u hittegevoelige stoffen met een functionele werking
na het verhittingsproces aan. Zo blijft de werking ervan behouden.
Als laatste stap in het productieproces kunt u een stevige conserverende, beschermende
of juist decoratieve coating aanbrengen rond elke korrel. Daarmee voorkomt u het breken,
kruimelen en het verloren gaan van waardevolle stoffen en gaat u gruisvorming in transporten/of opslagsystemen tegen. Bovendien blijft elke korrel perfect in vorm en met de
juiste uitstraling.

Uw complete proces in onze hand
Product inname, transport, wegen, doseren, mixen, malen, zeven én verpakken
kunnen rekenen op de juiste kennis, aandacht en ervaring. We zijn daarmee het juiste
adres voor uw complete proces.

Vacuüm Coater kenmerken:
• Toevoegen van componenten (0,01% tot 220% van
basisvulgewicht) in of op het product
• Batch volumes van 10 tot 3000 liter
• Optimale homogeniteit
• Optimalisatie van geëxtrudeerde output
• Meer stabiliteit, bulk dichtheid en stroom vermogen voor
kwaliteitsverbetering van pellets en geëxtrudeerd product
• Eenvoudige receptwissel voor maximale flexibiliteit
• Minder milieuvervuiling
• Geen contaminatie; ultra hygiënische uitvoering
• Geschikt voor breekbare en geëxtrudeerde producten

De Pegasus® Vacuüm Coater kan worden uitgerust met een droogfunctie die speciaal geschikt
is voor warmtegevoelige grondstoffen. De droogfunctie maakt gebruik van het natuurkundige
gegeven dat in een vacuümomgeving het kookpunt van vloeistoffen is verlaagd. De Pegasus®
Vacuüm Coater kan daardoor vocht onttrekken aan producten bij lage temperaturen. De
droogfunctie is een uitkomst voor explosiegevaarlijke en ontstekingsgevoelige producten
en voedingsmiddelen waarbij het behoud van smaak, kleur en de functionele werking
van ingrediënten essentieel is. De droogfunctie in de Pegasus® Vacuüm Coater kan in één
procesgang worden gecombineerd met andere functies binnen de Pegasus® Vacuüm Coater.

Ontwikkeling en fabricage in eigen huis
Producten en maatwerk oplossingen worden ontwikkeld, getest, gefabriceerd en
geïnstalleerd door onze eigen mensen. Het biedt u en ons maximale grip op kwaliteit
en levertijd.
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Drogen bij lage temperaturen

Batchvolumes
• PG-10 VC Lab............. 10 liter
• PG-40 VC Lab............. 40 liter
• PG-60 VC Lab............. 60 liter
• PG-100 VC.................. 100 liter
• PG-200 VC.................. 200 liter
• PG-450 VC.................. 450 liter
• PG-750 VC.................. 750 liter
• PG-1000 VC................ 1000 liter
• PG-1350 VC................ 1350 liter
• PG-2000 VC................ 2000 liter
• PG-3000 VC................ 3000 liter
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Ultra hygiënisch

De Pegasus® Vacuüm Coater is compact geconstrueerd en voorzien van extra grote
inspectieluiken. Dat maakt alle Pegasus® Vacuüm Coaters snel en goed te reinigen.
Zo wordt het hygiënisch overschakelen naar een nieuw recept eenvoudig. Zelfs als de
productiecapaciteit per recept sterk wisselt. De Pegasus® Vacuüm Coater is verkrijgbaar met
uitschuifbare mengassen en automatische reinigingssystemen. In productieprocessen waarin
elk risico op besmetting met schadelijke micro-organismen moet worden vermeden, biedt
Dinnissen een assortiment hygiënische maatregelingen voor de vacuüm coater, zoals hete
luchtbehandeling en CIP-cleaning.

Ultra stofdichte bodemkleppen voor optimale veiligheid en hygiëne

Alle vacuüm coaters van Dinnissen zijn standaard voorzien van stofdichte bodemkleppen
met een exclusief door Dinnissen ontwikkelde labyrintafdichting. Dankzij dit ontwerp kunnen
er geen productresten in de afdichting achterblijven. Bovendien biedt Dinnissen speciale
sensoren die de dichtheid van de bodemkleppen met 100% garanderen. Mochten de
bodemkleppen de geringste opening vertonen, dan start het productieproces niet. Dit komt de
kwaliteit, veiligheid en homogeniteit van uw product ten goede.

Integrale aanpak voor het oplossen van complexe uitdagingen
Bij het aanpakken van complexe uitdagingen stellen we een projectteam samen van de
meest ervaren en gespecialiseerde medewerkers van uw en ons bedrijf. Door vanaf het
eerste moment optimaal samen te werken, zijn we tot bijzondere prestaties in staat.

Hoogst mogelijke flexibiliteit in uw productieproces

De Pegasus® Unit blijkt een flexibel productie-instrument.
Door het uitgekiende besturingsprogramma is het eenvoudig
variëren met de vacuümfunctie, de injectie van grondstoffen,
droogfunctie, mengtijd en mengintensiteit. Dat maakt
de Pegasus® Vacuüm Coater geschikt om, binnen één
productielijn, uiteenlopende producten te produceren en
daarbij snel en gemakkelijk over te schakelen naar een
ander recept. Óók als het gaat om kleine hoeveelheden.
Meerdere procesfuncties kunnen in één procesgang worden
gecombineerd. Dat levert voordelen op bij het snel en grondig
reinigen van de procesunit. Omdat de Pegasus® Vacuüm
Coater snel en gemakkelijk te reinigen is, is het hygiënisch
overschakelen naar een nieuw recept heel eenvoudig.

Intelligente productieprocessen door Proces Automatisering

Service en garantie wereldwijd bij u in de buurt
Wereldwijd netwerk van betrouwbare dealers en agenten garanderen u service en
bereikbaarheid bij u in de buurt.
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Dinnissen verzorgt de automatisering van uw complete productieproces tot een optimaal
zelfregulerend bedrijfsproces. We maken daarvoor eerst een functionele beschrijving van uw
eisen en wensen en voegen daar onze jarenlange ervaring in uw sector aan toe. Dinnissen
verzorgt de PLC-besturing van machines en transportsystemen op fieldlevel en de koppeling
ervan met proces besturingen, variabele speed drives en master control centers in uw
bedrijfsnetwerk. Dinnissen organiseert het verzamelen, doorsturen, verwerken en visualiseren
van meet- en regelsignalen uit uw productieproces via SCADA-systemen. Daarmee
visualiseert u meetgegevens in operator- en controleruimtes en maakt u uw productieproces
goed en gemakkelijk bestuurbaar. Met de SCADA-systemen van Dinnissen vereenvoudigt u
het samenstellen van rapporten en het uitvoeren van alarmering. Het spreekt voor zich dat
Dinnissen haar automatiseringsprojecten uitvoert en kan aansluiten op de communicatie
protocollen van gangbare ERP-systemen zoals SAP en Oracle, zodat koppelingen en integratie
geen probleem mogen zijn. De gebruikers van onze automatiseringssystemen ondersteunen
we met remote control om zo uw productieproces van een afstand te kunnen monitoren en
besturen. De remote control is een service om u snel van dienst te kunnen zijn en stilstandtijd
en productieverlies te voorkomen.
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Het totale proces: pneumatisch transport, doseren, zeven, mengen en coaten.

Zeven krachten van Dinnissen
• Meer dan 65 jaar ervaring
• Uw producten vooraf getest op onze machines
• Ontwikkeling en fabricage in eigen huis
• Uw complete proces in onze hand

• Integrale aanpak voor het oplossen van
complexe uitdagingen
• Service en garantie wereldwijd bij u in de buurt
• Onze eigen serviceafdeling voorkomt problemen
en lost ze op
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Dinnissen BV
Horsterweg 66
5975 NB Sevenum, the Netherlands
Tel.: +31 (0)77 467 35 55
Fax: +31 (0)77 467 37 85
E-mail: powtech@dinnissen.nl
Website: www.dinnissen.nl
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