
Tracing procesinstallatie

Gestelde eisen

 Duurzame oplossing
 Bedrijfszekere oplossing
 Korte levertijden
 Werktemperatuur 75°C
 Bij beschadiging van de kabel moet de

installatie snel weer in bedrijf genomen
worden.

 De Hoofdleiding moet met 50% van het
geïnstalleerde vermogen op temperatuur
kunnen blijven

 Nauwkeurig regelbare tracing.
 Bij onderhoudsinspecties moet de tracing

gecontroleerd kunnen worden.

Situatieschets

Via Isolatiebedrijf Vinke Isotechniek krijgt Huikeshoven de vraag

om een procesinstallatie, waarbij palmolie verwerkt wordt als

coating voor veevoer, op temperatuur te houden. Vinke

isotechniek isoleerd de complete procesinstallatie welke door

Technology unlimited uit Almelo bij For Farmers in Zwolle

gerealiseerd wordt.

De oplossing

Met de gestelde eisen zijn de Engineers van Huikeshoven aan de

slag gegaan. Na het bepalen van onder andere de benodigde

vermogens, layout van de tracing, montage mogelijkheden en

omgevingscondities, is er een kabel keuze gemaakt.

Uiteindelijk is er voor een teflon verwarmingskabel met RVS

omvlechting gekozen (type ELK-AS)

Dit is een seriële kabel, welke zeer betrouwbaar, chemische resistent,

flexibel en mechanisch sterk is. De kabel heeft een lange levensduur

en is eenvoudig te repareren in het geval van een beschadiging door

werkzaamheden.

De kabel laat zich met eenvoudige meetapparatuur controleren. Door

het juist afgestemde vermogen en layout van de kabel, laat deze zich

goed regelen.

De hoofdleiding is verwarmd met 2 in serie geschakelde kabels. Aan

beide uiteinden van de leiding is een junctionbox geplaatst. Deze

layout maakt het mogelijk om bij beschadiging van 1 van de 2 kabels,

met 1 kabel door te werken. Het vermogen is hierop natuurlijk

afgestemd. www.huikeshoven.nl



Naast de leiding zijn ook de dagtanks en manifold kabinetten verwarmd

dmv hetzelfde type verwarmingskabel.

Eventuele spareparts kunnen daarmee in diversiteit beperkt blijven,

omdat de gehele procesinstallatie met hetzelfde type kabel verwarmd is.

Dit vormt een voordeel voor de klant. De klant bespaard hiermee op

voorraad kosten en de installatie blijft overzichtelijk.

.

Samengevat

Klant Huikeshoven: Vinke Isotechniek

Uitdaging: Optimale betrouwbaarheid, snelle levering bij

een acceptabele prijs.

Resultaat: Door middel van samenwerking en

goed overleg hebben we een mooi

project kunnen neerzetten.

Omvlechting machine tbv aanbrengen omvlechting om verwarmingskabel

type ELK-AS

Oplevering

Na voltooiing van de werkzaamheden is het
project met alle partijen geëvalueerd. Hier
bleek voor enkele lijnen fine tuning
noodzakelijk. Om nauwkeurig te kunnen
doseren, met een lage doorstroomsnelheid,
was een hoger vermogen gewenst op de
doseerlijnen. Ook is de wens uitgesproken,
de doseerlijnen bij stilstand of calamiteiten in
korte tijd weer in gebruik te kunnen nemen.
Hiervoor is een hoger verwarmingsvermogen
nodig. In nauw overleg met alle partijen wordt
het proces geoptimaliseerd!

Montage

De montage is in nauwe

samenwerking met Vinke Isotechniek

uitgevoerd. Bij montage van de tracing

werd Huikeshoven door Vinke

Isotechniek ondersteund, waarnodig

kon ook Huikeshoven bijspringen bij de

montage van de isolatie. De benodigde

informatie om snel te kunnen

schakelen in de verschillende

uitvoeringsfasen van dit project, werd

door Technology Unlimited verstrekt.

Huikeshoven Service:

 Engineering/Ontwerp en Advisering
 Montage op Lokatie
 Inspectie van tracinginstallaties
 Groot assortiment aan voorraad
 Snelle leveringen

Huikeshoven BV is specialist in industriële elektrowarmte
Als importeur/groothandel leveren wij de volgende producten

 Tracing systemen
 Ribbenbuiskachels
 Vatverwarmers
 Verwarmde dekens en slangen
 Verwarmingselementen

Voor ons volledige programma, bezoek onze websites www.huikeshoven.nl


