DOSEREN EN WEGEN

Doseren en Wegen

Een correcte registratie van volume en gewicht is essentieel voor het nauwkeurig
en maximaal reproduceerbaar bereiden van producten in de feed, food, farmacie en
chemie. Dinnissen Process Technology ontwikkelt en produceert al sinds 1948 een
compleet assortiment producten en concepten voor continu- of batchmatig doseren
en wegen van poeders, korrels en granulaten. Daarmee bieden we onze klanten de
juiste oplossing voor de toevoer van grondstoffen naar de maalinstallatie, menger,
vacuüm coater, verpakkingsunit, reactor of andere procesapparatuur.

Gevalideerde processen voor nauwkeurig doseren en wegen

Doseren en wegen

Nauwkeurig wegen is een essentiële stap in het productieproces wanneer men
de kwaliteit van producten wil optimaliseren en voorraden zo efficiënt mogelijk
wil beheren. Dinnissen Process Technology ontwikkelt en produceert continue en
batchmatige weegsystemen die passen bij de juiste doseernauwkeurigheid van
uw bedrijf. Zo levert Dinnissen weegsystemen voor productieprocessen vanaf 800
gram per uur en met een weegnauwkeurigheid vanaf 0,1% per weegmassa (3 gram
per 3 kg).

Meer dan 65 jaar ervaring
Meer dan 60 jaar ervaring in bulk handling en solids processing voor bedrijven in de
food, feed, farmacie en chemie.

Gevalideerd doseren en wegen bij batchmatige processen
Dinnissen is in staat zeer nauwkeurig te wegen en te doseren bij een batchmatige productie. Wij realiseren
met het wegen in een mengproces een doseer-/weegnauwkeurigheid van ± 0,1 tot 0,75%. Dit betekent
dat we binnen één cyclus en bij een dragerstof van 100 tot 1000 kg, 400 gram traceerstof kunnen doseren
en wegen met een nauwkeurigheid van 3 gram. Deze resultaten zijn gevalideerd in onder andere de
babyvoeding-, petfood- en wasmiddelenindustrie.

Batchmatig wegen van één of meerdere componenten

Bij batchmatig wegen wordt het gewicht van één of meerdere grondstoffen gemeten in een weeghopper. Dat kan
gebeuren door grondstoffen aan de weeghopper toe te voegen (indoseren) of door grondstoffen uit de weeghopper
te verwijderen (uitdoseren). Bij batchmatig wegen wordt vooraf het gewicht van de gewenste hoeveelheid
grondstoffen ingesteld. Het in- of uitdoseren van de grondstoffen vindt in de eerste fase van het doseerproces grof
plaats (grofdoseren). In de laatste fase van het doseerproces vindt het in- of uitdoseren juist langzaam en met kleine
hoeveelheden plaats (fijndoseren). Dinnissen ontwikkelde een automatisch, zelf lerend systeem om dit doseerproces
optimaal te regelen en automatisch bij te stellen als dat nodig is. Zo zijn we in staat het doseerproces af te stemmen
op de actuele conditie van producten om zo de nauwkeurigheid te vergroten en de juiste doseersnelheid te regelen.

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

Doseren en wegen

Als componenten in de weeghopper worden ingedoseerd, volstaat één weegsysteem voor het wegen van meerdere
componenten. Dat maakt batchmatig wegen vooral tot een doeltreffende manier van wegen in situaties van drie of meer
componenten. Afhankelijk van de vereiste weegnauwkeurigheid biedt Dinnissen digitale of analoge weegcellen als basis
voor batchmatige weegsystemen.

Continu wegen voor continue processen

Bij continu wegen worden grondstoffen gemeten aan de hand van de hoeveelheid
ingrediënten die per tijdseenheid via een doseersysteem uit de weeghopper
stroomt (loss in weight). Vooraf wordt via een weegcel de afname van grondstoffen
uit de weeghopper per tijdseenheid gemeten en in combinatie met een speciale
microprocessor of PLC besturing berekend (Setpoint). De microprocessor of
PLC besturing bepaalt zo de doseercapaciteit (de hoeveelheid grondstof die per
tijdseenheid uit de weeghopper stroomt). Deze zorgt er ook voor dat de weeghopper
tijdig wordt bijgevuld. Het productieproces kan daardoor constant blijven
lopen. Continu wegen is geschikt voor continu-processen, zoals ovens, extruders
en continu-mengers.
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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.

Gevalideerd doseren en wegen bij continue processen
Dinnissen is in staat zeer nauwkeurig te wegen en te doseren bij continue processen. We realiseren met
het wegen daarvoor een variatiecoëfficiënt van 1,55 tot 5%. Dit betekent dat we bij een hoofdstroom met
een dragerstof van 800 kg per uur, 800 gram traceerstof (een werkstof zoals vitaminen en/of probiotica)
kunnen doseren en wegen. Deze resultaten zijn gevalideerd in onder andere de babyvoeding-, petfooden wasmiddelenindustrie.

Dinnissen ontwikkelt continue weegsystemen en levert alle op elkaar afgestemde weeg-, meet- en regelelementen.
Afhankelijk van de vereiste nauwkeurigheid, snelheid en capaciteit gebruiken we analoge (3.000 tot 6.000 schaaldelen)
of digitale weegcellen (tot 1.000.000 schaaldelen) en microprocessoren met uiteenlopende snelheden. Met de
speciale batch start-up procedure van Dinnissen voorkomt u aanloopverliezen in uw productieproces en bespaart u op
grondstoffen en energie.

Doseren en wegen

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.

Doseren of doseersystemen
De doelmatigheid van uw doseersysteem hangt af van de reproduceerbaarheid
(kwaliteit van de prestatie op één punt), lineariteit (kwaliteit van prestaties bij
verschillende volumes) en stabiliteit (kwaliteit van de prestaties in tijd). Een
constante dosering per tijdseenheid is een belangrijke vereiste. Dinnissen levert
het juiste doseersysteem voor elk productieproces afhankelijk van de situatie en
vereiste nauwkeurigheid in uw bedrijf.

Volumetrisch en Gravimetrisch wegen

Doseren en wegen

Dinnissen Process Technology is gespecialiseerd in zowel volumetrische als
gravimetrische (loss in weight en gain in weight) doseersystemen. Binnen
één productieproces passen we de juiste combinatie van al deze doseer- en
weegtechnieken toe. We geven u het juiste advies en maken gebruik van de
jarenlange ervaring die we hebben op dit gebied.

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.

Doserende elementen

Om vloeiend en nauwkeurig te produceren is het cruciaal om grondstoffen volgens de juiste snelheid, kwaliteit en
regelbaarheid aan of af te voeren naar de weeghopper. Dinnissen heeft een uitgebreid assortiment doseerelementen als
oplossing binnen elk productieproces.

Feeder Valve: easy-to-clean en grote capaciteitsrange

De Dinnissen Feeder Valve is een nieuwe gemakkelijk reinigbare doseertechniek met een enorme capaciteitsrange. Het
productievermogen van de innovatieve doseerklep kan moeiteloos worden ingesteld van 6 kilogram tot 50 ton per uur.
Dat maakt de Feeder Valve geschikt voor situaties waarbij met één valve een uiteenlopend scala aan producten wordt
gedoseerd of gewogen. De Feeder Valve is eenvoudig geconstrueerd met slechts één aandrijving. Door haar compacte
inbouwhoogte van slechts 150 mm is de doseerklep gemakkelijk in te bouwen. De compacte bouw en eenvoudige
constructie voorkomt het achterblijven van productresten en maakt de doseerklep snel en gemakkelijk te reinigen. De
nieuwe Feeder Valve verbruikt nauwelijks energie en kent een lage aanschafprijs in vergelijking tot bestaande producten
en is in veel sectoren toepasbaar. De Feeder Valve heeft veel kortere doseertijden met hoge doseernauwkeurigheden,
waardoor er kleinere mengsystemen en bijbehorende hoppers nodig zijn. De Feeder Valve is gevalideerd door
vooraanstaande producenten voor producten zoals cacao poeder, creamers, suikers, weipoeders, lactose, premixen en
babyvoeding.

Doseerschroeven: lastig lopende producten doseren

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.

Doseren en wegen

Dinnissen levert enkele, dubbele en concaaf schroeven (2 tot 4 schroeven die elkaar overlappen) waarmee u lastig
lopende, kleverige en klonterende grondstoffen zoals smeerkaas, filterkoek en houtsnippers doseert. We leveren
doseerschroefsystemen om heel nauwkeurig enkele grammen tot 150 ton per uur te doseren. Voor omstandigheden
waarin extra hygiëne is vereist, levert Dinnissen speciale uitrijbare of asloze schroeven die snel en gemakkelijk schoon
te maken zijn. Een doseerschroef met een lage vullingsgraad is uitermate geschikt voor breukgevoelige producten.
Doseerschroeven zijn geschikt voor het schuin of zelfs via een hoek overbruggen van een afstand van één tot enkele
meters. Doseerschroeven zijn ook geschikt voor continu dosering.

Trildoseerders: energiezuinig en behoedzaam

Bij trildoseren worden grondstoffen via een buis- of gootvormig systeem met behulp van trilbewegingen gedoseerd. Zo kan
horizontaal een grote afstand worden overbrugd. Trildoseerders kennen een lage aandrijfcapaciteit. Omdat bewegende
onderdelen bij deze vorm van doseren ontbreken, zijn trildoseerders goed reinigbaar en doelmatig voor omstandigheden
waarin een hoge mate van hygiëne is vereist. Trildoseren is met name geschikt voor breukgevoelige poeders en korrels.

Basic Pump Feeders: dosering van vloeistoffen via spraysystemen

Voor het doseren van vloeistoffen (in poedermengsystemen) via spraysystemen op poeders en korrels in de menger,
levert Dinnissen toerental geregelde Basic Pump Feeders (vloeistofpomp). Hiermee realiseert u de juiste capaciteit
van de mass-flow dosering via één of meerdere nozzels. Deze zijn in zowel batch- als continue systemen inzetbaar.
In een dagtank regelt Dinnissen eventueel het voormengen van meerdere vloeistoffen, zodat het aantal toe te voegen
ingrediënten geen beperkingen kent.

Doseerschuiven: snel doseren van grote hoeveelheden

Doseren en wegen

Doseerschuiven worden toegepast om korrels vanuit een voorraadbuffer (bunker, silo of hopper) in of uit te doseren.
Omdat doseerschuiven een groot oppervlakte van de doorvoer kennen, zijn ze met name geschikt voor het snel doseren
van grote hoeveelheden (capaciteitsrange tot 250 ton per uur).

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.

Doseerkettingen: transporteren van slijtende, fluïdiseerbare en breukgevoelige producten

Bij doseerkettingen worden kunststof schijven gemonteerd op een ketting of kabel. Terwijl de ketting of kabel door een
buizensysteem wordt getrokken, bewegen de vrij van de wand hangende schijven, grondstoffen door het doseersysteem.
Doseerkettingen bewijzen hun dienst vooral bij slijtende, fluïdiseerbare en breukgevoelige producten. Dit doseersysteem
is geschikt voor het overbruggen van langere afstanden (3 tot 15 meter) en een zeer hoge capaciteit grondstoffen per uur
(5 tot 200 ton per uur).

Doseersluizen: hoge capaciteit doseren

Doseersluizen bestaan uit een roterend schoepenrad waarbij elk vak garant staat voor de juiste hoeveelheid grondstof.
Doseersluizen zijn geschikt voor een capaciteit van 500 kg tot 30 ton per uur en situaties waarbij een maximale
nauwkeurigheid van 300 gram boven of onder de vereiste hoeveelheid, volstaat.

Doseerbanden: behoedzaam doseren

Doseerbanden hebben als voordeel dat ze producten vervoeren zonder ze te verroeren. Dat maakt bandtransport
geschikt voor het verplaatsen van breukgevoelige, explosiegevaarlijke en kleverige grondstoffen. Doseerbanden kennen
een productiecapaciteit van 1000 kg tot 250 ton per uur en zijn daardoor geschikt voor omstandigheden waarin een
hoge capaciteit is vereist. Dinnissen levert doseerbanden met de juiste uitlijning zodat transportbanden soepel blijven
sporen. We zorgen voor de juiste vullingsgraad en spanning van de banden. Samen met onze op het product afgestemde
meenemers zorgt deze faciliteit ervoor dat grondstoffen, zelfs bij verticaal of diagonaal (tot 60 graden) transport, op de
band blijven liggen.
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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.

Intelligente productieprocessen door Proces Automatisering

Doseren en wegen

Dinnissen verzorgt de automatisering en besturing van uw complete productieproces
tot een optimaal zelfregulerende 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 transportsystemenop fieldlevel en de koppeling ervan met process controllers,
variable 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 volgens
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 en remote
assistence om uw productieproces van een afstand te kunnen monitoren en
besturen. Wij bieden remote control als service om u snel van dienst te kunnen zijn
en stilstandtijd en productieverlies te voorkomen.

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

Het complete proces in onze hand

Met ruim 65 jaar ervaring op het gebied van proces technologie is onze kennis niet alleen beperkt tot het doseren en
wegen. Ook als het gaat om het zeven, malen, mengen, transporteren en verpakken van poeders, korrels en granulaten,
bent u bij ons aan het juiste adres. We ontwerpen en ontwikkelen onze technieken in eigen huis en beschikken over een
uitgebreide fabricage en service-afdeling.

Vooraf getest voor het juiste eindresultaat

Het D-innocenter® is een testfaciliteit die mogelijkheden biedt voor de ontwikkeling van nieuwe technieken en
automatiseringsprojecten en het toetsen van uw producten op onze apparatuur. Zo ontwikkelen wij samen met onze
klanten een perfect werkende oplossing die u vooraf de zekerheid biedt van het juiste resultaat.

Kenmerken doseren en wegen
• Extra hygiëne
• Extra flexibiliteit
• Extra nauwkeurig / accuraat
• Extra compact

• Vloeistoffen / droge stoffen
• Multi stream
• Low budget / High-end
• Extra bestendig voor robuuste 		
omstandigheden

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.

Doseren en wegen

• Voor micro, macro of bulk toepassingen
(smart flow)

• Volgens speciale standaarden zoals GMP,
EHEDG, FDA, ATEX etc.

Totaal proces: doseren, pneumatisch transport, inline zeven, malen, mengen etc.

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
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• 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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