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Voorwoord
Insolids, heldere, compacte oplossingen voor alledaagse problemen.
Insolids ontwikkelt en levert hoogwaardige componenten en systemen om Solids-Handling in de industrie te vereenvoudigen en emissie in het proces te
beperken.
Solids-handling een specialisme op zich
Het Solids-Handling proces is een specialisme op zich: deadlines moeten worden gehaald en regels worden verder aangescherpt. Het is constant een
uitdaging om aan deze criteria te voldoen.
Oplossingen om aan deze criteria te voldoen zijn zelden standaard maar vaak al eerder bedacht. Er zijn voor procesoptimalisatie al innovatieve producten
ontwikkeld. Voor u is het dus van belang om over de informatie hierover te kunnen beschikken.
Insolids stelt u deze informatie graag ter beschikking. Door de juiste kennis, aandacht en ervaring zijn wij in staat om oplossingen volgens uw eisen en
wensen in bestaande productielijnen in te passen.
Met onze expertise en producten kunt u rekenen op geteste en bewezen oplossingen.
Met onze producten voldoen wij aan internationale eisen en richtlijnen als Iso, Atex, HACCP, GMP, FDA of EHEDG.

Catalogus….

Zo bestelt u….

Deze catalogus is bedoeld als handig naslagwerk voor de industrie. In
deze catalogus vind u diverse innovatieve producten om stofoverlast
te voorkomen of te monitoren. Indien nodig staan onze specialisten
van Insolids u graag terzijde met technisch verantwoorde adviezen en/
of ondersteuning op het gebied van gebruik in uw processen. Op deze
manier bent u verzekerd van het juiste product op de juiste plaats in uw
processen.

Per telefoon:+31(0) 88 88 77 133
Ons verkoopteam staat voor u klaar voor bestellingen en technisch advies.
Voor alle vragen over producten, prijzen en levertijden kunt u bellen met
een van onze medewerk(st)ers van maandag t/m donderdag van 8.00 tot
17.00 uur en vrijdag van 8.00 tot 16:30 uur.

Advies op locatie
De specialisten van Insolids hebben veel ervaring op het gebied van
industriële toepassingen en zijn u graag op locatie van dienst om u te helpen
de juiste keuze van materiaal te maken. Ook kunnen deze specialisten
u adviseren betreffende inbouwhoogtes of mogelijkheden binnen uw
processen door op locatie opname te doen.

Via mail: info@insolids.nl
Geeft u uw bestelling liever door via de mail? Dat kan natuurlijk ook. Stuur
ons simpelweg een mail en wij zorgen dat uw materialen op tijd worden
geleverd

Digitale informatievoorziening www.insolids.nl
Op onze website vind u informatie over ons totale leveringsprogramma.
Ook wordt u hier uiteraard op de hoogte gehouden van het laatste nieuws
en ontwikkelingen.
Kwaliteit
Insolids levert uitsluitend de beste en meest betrouwbare producten.
Technische documentatie, tekeningen en monstermaterialen zijn op
aanvraag verkrijgbaar. Ook zijn veel van onze producten gecertificeerd voor
de food industrie. Deze certificaten kunnen we u op aanvraag sturen.
Snelheid
Insolids heeft de meeste producten op voorraad en levert snel en direct op
de door u gewenste locatie binnen de Benelux of zelfs daarbuiten.

Deze uitgave vervangt alle voorgaande edities. Algemene informatie over onze
leverings- en verkoopvoorwaarden vindt u achterin deze catalogus. Hoewel aan
de samenstelling van dit boek uiteraard de grootste zorg is besteed, bestaat de
mogelijkheid dat een fout over het hoofd is gezien. Insolids wijst hiervoor elke
aansprakelijkheid van de hand. Wij stellen het echter op prijs als u eventuele
onvolkomenheden aan ons meldt.
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Inhoud
De Insolids catalogus is ingedeeld, zoals u dat van Insolids gewend bent: per productgroep. Onderstaande productgroepen dienen een specifiek doel en
omvatten meerdere productsystemen om dat doel te bereiken. De technisch adviseurs en specialisten van Insolids helpen u graag een juiste keuze te
maken uit de diverse systemen.

Voorwoord.................................................................................2

VERBINDEN
BFM Fittings
Standaardisatie = besparen voor de toekomst!............................8
Van dit - naar duurzaam..............................................................9
Productveiligheid.......................................................................10
Explosietest...............................................................................11
BFM™ Adapter.........................................................................12
Seeflex 020 E............................................................................14
Seeflex 040 E............................................................................14
Seeflex 040 AS..........................................................................15
LM4..........................................................................................15
Teflex........................................................................................16
Kevlar.......................................................................................16
Camlon| Seeflex 040 E.............................................................17
Flexi connector.........................................................................17
Verstevigingsringen....................................................................18
Conische manchet....................................................................18
Eindkappen...............................................................................18
Tool release..............................................................................19
Wash Sleeve.............................................................................19
Bucket......................................................................................19
Installatie...................................................................................20
Installatievoorschriften BFM Fittings............................................21
Installatievoorschriften BFM Fittings tool release.........................22
Industrieën en toepassingen......................................................23

INDUSTRIËLE SLANGEN
Kwaliteit, betrouwbaarheid en doelmatigheid in één oplossing...26
Slangconstructies.......................................................................28
Clip..........................................................................................28
Profiel geëxtrudeerde slangen...................................................28
Slangconstructies
Folie- en textielslangen met een ingewerkte steunspiraal............29
Folie- en textielslangen met externe steunspiraal........................29
Spiraalslang met naadloze kunststof buitenwand.........................29
Slangconstructies ......................................................................30
Gevulkaniseerde spiraalslang......................................................30
Templine verwarmingsslang.......................................................30
Zeer slijtvaste PU slangen
Master PUR L-F Trivolution.......................................................32
Master-PUR L Trivolution..........................................................32
Master-PUR H Trivolution.........................................................33
Master-PUR HÜ Trivolution......................................................33
Master-PUR HÜ-S Trivolution...................................................33
Master-PUR HX Trivolution......................................................34

Cargoflex..................................................................................34
Master-PUR Performance..........................................................34
Master-PUR Inline.....................................................................35
Polderflex PUR.........................................................................35
Master-PUR Flat L Food............................................................35
Master-PUR Flat H Food...........................................................36
Master-PUR Flat HX Food........................................................36
Master-PUR Step......................................................................36
PVC en EVA slangen
Master-PVC L-F........................................................................37
Master PVC-L...........................................................................37
Master-PVC L-F EL...................................................................38
Master-PVC H..........................................................................38
Master-PVC H-F.......................................................................38
Master-PVC Flex.......................................................................39
Master-VAC..............................................................................39
Master-VAC EL..........................................................................39
Polderflex.................................................................................40
Moeilijk ontvlambare slangen
Master-PUR Step......................................................................41
Flamex B-Fse............................................................................41
Flamex Bse...............................................................................42
Flamex B-Hse...........................................................................42
Master-PUR L-MHRse..............................................................42
Master-PUR H-MHRse.............................................................43
Microben- en hydrolysebestendige PU slangen
Master-PUR Step MHR.............................................................44
Master-PUR L Trivolution..........................................................44
Master-PUR L-MHR..................................................................45
Master-PUR H Trivolution.........................................................45
Master-PUR H-MHR................................................................45
Master-PUR Performance..........................................................46
Master-PUR HX Trivolution......................................................46
Streetmaster GKS.....................................................................46
Streetmaster KKS......................................................................47
Streetmaster GKH....................................................................47
Streetmaster GLG.....................................................................47
Levensmiddelechte PU en siliconen slangen
Master-PUR L-F Food...............................................................48
Master-PUR L-F Food A............................................................48
Master-PUR L Food..................................................................49
Master-PUR L Food A...............................................................49
Master-PUR H Food.................................................................49
Master-PUR H Food A..............................................................50
Master-PUR HX Food...............................................................50
Master-PUR HX Food A...........................................................50
Polderflex PUR Food.................................................................51
Polderflex PUR Food A.............................................................51
Master-PUR Flat L Food............................................................51
Master-PUR Flat H Food...........................................................52
Master-PUR Flat HX Food........................................................52
Master-SIL HD Food.................................................................52
Antistatische en elektrisch geleidende slangen
Master PUR L-F Trivolution.......................................................53
Master-PUR L Trivolution..........................................................53
Master-PUR L-EL......................................................................54
Master-PUR L-MHR -A.............................................................54
Master-PUR H Trivolution.........................................................54
Master-PUR H-EL.....................................................................55
Master-PUR H-MHR -A............................................................55
3

control your solids

www.vlint.nl

Inhoud
Master-PUR HX Trivolution......................................................55
Master-PUR HX-EL..................................................................56
Master-PUR Performance..........................................................56
Master-PE L-F EL......................................................................56
Master-PE L-EL.........................................................................57
Master-PVC L-F EL...................................................................57
Master-Clip Vinyl A...................................................................57
Master-Clip Vinyl EL..................................................................58
Master-Clip Viton EL.................................................................58
Master-Clip PTFE H-EL.............................................................59
Master-Clip PTFE S-EL..............................................................59
Master-VAC EL..........................................................................59
Stapvaste slangen
Master-PUR Step......................................................................60
Master-PUR Step MHR.............................................................60
Carflex Super............................................................................61
Master-VAC..............................................................................61
Master-VAC EL..........................................................................61
Airconditioning-, beluchtings- en lasrookslangen
Master-Clip Vinyl.......................................................................62
Master-Clip Vinyl B...................................................................62
Master-Clip PE..........................................................................63
Master-Clip PUR.......................................................................63
Master-Clip PUR-S....................................................................63
Master-Clip Spark.....................................................................64
Master-Clip Spark XL................................................................64
Master-Vent 2...........................................................................64
Uitlaatgasslangen
Carflex Super............................................................................65
Carflex 200...............................................................................65
Carflex 300...............................................................................66
Master-Clip HT 300..................................................................66
Master-Clip Iso-Car..................................................................66
Master-Clip Kapton...................................................................67
Master-Clip HT 450..................................................................67
Master-Clip HT 650..................................................................67
Master-Clip HT 1100................................................................68
Slangen voor temperaturen tot +250 °C
Master-Clip Neopren................................................................69
Master-Santo SL........................................................................69
Master-Santo L..........................................................................70
Master-Santo H.........................................................................70
Master-Neo 1...........................................................................70
Master-Neo 2...........................................................................71
Master-Clip Hypalon.................................................................71
Master-Clip Viton......................................................................71
Master-Sil 1...............................................................................72
Master-Sil 2...............................................................................72
Slangen voor temperaturen van +250 °C tot +1100 °C
Master-Clip Silicon....................................................................73
Master-Clip Iso-Silicon..............................................................73
Master-Clip Car........................................................................74
Master-Clip Iso-Car..................................................................74
Master-Clip HT 300..................................................................74
Master-Clip HT 400..................................................................75
Master-Clip Kapton...................................................................75
Master-Clip HT 450..................................................................75
Master-Clip HT 500..................................................................76
Master-Clip HT 650..................................................................76
Master-Clip HT 1100................................................................76
Chemicaliënbestendige slangen
Master-PE L-F EL......................................................................77
Master-PE L-EL.........................................................................77
Master-Clip Vinyl EL..................................................................78

Master-Clip Neopren................................................................78
Master-Clip Hypalon.................................................................78
Master-Clip Viton......................................................................79
Master-Clip Viton EL.................................................................79
Master-Clip PTFE......................................................................79
Master-Clip PTFE EL.................................................................80
Master-Clip PTFE H..................................................................80
Master-Clip PTFE H-EL.............................................................80
Master-Clip PTFE S...................................................................81
Master-Clip PTFE S-EL..............................................................81
Master-Clip Kapton...................................................................81
Elektrisch geleidende clip slangen
Templine verwarmde slang........................................................82
PU beklede bochten en leidingen
Master-PROTECT leidingbocht.................................................84
Master-PROTECT leiding..........................................................84
Master-PROTECT montageset..................................................85
Slangklemmen en overige
Clip-Grip Slangklem, schroefbaar...............................................86
Clip-Grip Snelspanklem.............................................................86
Master-Grip Slangklem, schroefbaar..........................................87
Master-Grip Snelspanklem........................................................87
Car-Grip Slangklem, schroefbaar...............................................87
Car-Grip Snelspanklem.............................................................88
Slangklem.................................................................................88
Slangklem met met ronde bout.................................................88
Combiflex armatuur vast...........................................................89
Combiflex klemverbinding.........................................................89
Combiflex pakkingring...............................................................89
Combiflex melkkoppeling..........................................................90
Combiflex melkkoppeling..........................................................90
Combiflex pakkingring...............................................................90
Combiflex PU Fixed Flange.......................................................91
Combiflex PU vaste flens Inline.................................................91
Combiflex PU vaste flens Food..................................................91
Combiflex PU losse flens...........................................................92
Combiflex PU losse flens Inline.................................................92
Combiflex PU losse flens Food..................................................92
Combiflex metalen draadsok.....................................................93
Combiflex PU draadsok Food...................................................93
Combiflex RVS draadsok Food..................................................93
Combiflex PU Kegelflens...........................................................94
Combiflex PU Kegelflens Food..................................................94
Kegelflens Staal..........................................................................94
Lasaansluiting Kegelflens............................................................95
Snelspanklem voor Kegelflens....................................................95
Streetmaster mof......................................................................95
PU schroefmof EL.....................................................................96
Combiflex PU mof....................................................................96
Combiflex PU mof V.................................................................96
Combiflex PU mof V-EL............................................................97
Combiflex PU Slangverbinder...................................................97
Combiflex SIL schroefmof.........................................................97
PU Manchet..............................................................................98
Klemschalen, geklonken............................................................98
Slang verbinder.........................................................................98
Slang reduceerstuk....................................................................99
Warm te verwerken krimpmof..................................................99
Installatievoorschriften montage slangen...................................100
Installatievoorschriften montage slangen...................................101
Inkorten van Masterflex slangen...............................................102
Vakkundig inkorten van slangen met een metalen spiraal..........103

4

solids handling

www.vlint.nl

Inhoud
IPL - PVC slangen
Nettuno PU FF.......................................................................104
Plutone Bio.............................................................................104
Arianna Bio.............................................................................105
Nettuno FF.............................................................................105
Plutone Press Bio....................................................................105
IPL - Pharmaceutische slangen
Pharma Pharmasteel...............................................................106
Pharma Plutone PU Press........................................................107
Pharma press..........................................................................107

STOFMONITOREN
SINTROL SNIFTER................................................................110
S300 Serie Stofmonitoren.......................................................112
Sintrol Dumo..........................................................................116

STOFREDUCTIE
Producten die succesvol zijn verladen met de DSH Hopper.....120
Werking..................................................................................120
DSH mini...............................................................................121
DSH 1....................................................................................121
DSH 2....................................................................................121
DSH 3....................................................................................122
DSH 4....................................................................................122
DSH 5....................................................................................122
DSH 6....................................................................................123

5

control your solids

www.vlint.nl

Verbinden
De BFM Fitting manchet blinkt uit door eenvoud en doeltreffendheid.
BFM Fitting is een innovatieve oplossing voor flexibele verbindingen.
Het bewerkstelligen van hygiëne, veiligheid en efficiency is al heel
lang een hoofdbreker voor diegenen die werken in de bulk- en
poederverwerkende industrie. Waar ontwerpers, kwaliteitscontroleurs
en onderhoudspersoneel veel moeite doen om goede hygiëne en

veiligheidsstandaards te realiseren, zijn velen simpelweg gewend
geraakt aan inefficiëntie in poederprocessystemen veroorzaakt door
traditionele manchetten en slangklemmen omdat er geen goede
alternatieven beschikbaar waren. De BFM Fitting garandeert de veiligste,
schoonste en meest efficiënte werking voor alle procesinstallaties.
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Standaardisatie = besparen voor de toekomst!
Met het toepassen van het BFM systeem wordt een belangrijke stap gezet in standaardisatie van flexibele verbindingen .

BFMTM Fittings, een succesverhaal uit Nieuw Zeeland.
Al jaren werd de moedermaatschappij van BFM Fittings, het Nieuw Zeelandse Filtercorp, geconfronteerd met problemen die hun klanten hadden
met traditionele flexibele verbindingen. Het succes begint als Blair McPheat een geheel nieuwe manier van verbinden ontwikkelt waarbij de montage
verbluffend eenvoudig is en de verbinding uitmuntend goed. Hiermee wordt wederom aangetoond dat de kracht van een innovatie schuilt in de eenvoud.
Inmiddels is BFM Fittings aan een wereldwijde opmars begonnen en wordt het systeem in toenemende mate in de voedings- en procesindustrie toegepast.

BFMTM Fitting manchet blinkt uit door eenvoud en
doeltreffendheid.
BFM Fitting is een innovatieve oplossing voor flexibele verbindingen. Het
bewerkstelligen van hygiëne, veiligheid en efficiency is al heel lang een
hoofdbreker voor diegenen die werken in de bulk- en poederverwerkende
industrie. Waar ontwerpers, kwaliteitscontroleurs en onderhoudspersoneel
veel moeite doen om goede hygiëne en veiligheidsstandaards te
realiseren, zijn velen simpelweg gewend geraakt aan inefficiëntie in
poederprocessystemen veroorzaakt door traditionele manchetten en
slangklemmen omdat geen goede alternatieven beschikbaar waren. De
BFM Fitting garandeert de veiligste, schoonste en meest efficiënte werking
voor alle procesinstallaties.

Hygiëne
De BFM Fitting verbetert de fabriekshygiëne door het maken van een
hygiënische afdichting op de binnenzijde van de manchet, waarbij kieren
waarin product kan ophopen worden geëlimineerd. Eenvoudige reiniging
of vervanging.

Met de BFMTM Fitting is een verbetering van het proces een
klik!
Met een opvallend hygiënisch manchetontwerp, een unieke kwaliteit om
zelfs beter af te dichten onder hogedrukcondities en een gereedschapvrije
montage, brengt de BFM Fitting een onmiddellijke verbetering voor
bulkpoederverwerkers op het gebied van:

Efficiency
Binnen 40 seconden snapt de BFM Fitting snel en precies in de zitting
van de adapter waarmee een aanzienlijke efficiency verbetering wordt
bewerkstelligd. Geen gereedschap nodig! BFM Fittings zijn FDA, 3 – A
en Atex gecertificeerd. BFM fittings zijn er voor verschillende standaard
diameters en in diverse materiaalsoorten. Het is dus vrijwel altijd mogelijk
om voor uw toepassing de juiste oplossing te leveren.

Veiligheid
Resistent voor overdrukincidenten, de BFM Fitting verbetert de
fabrieksveiligheid door zelfs beter af te dichten onder hoge interne
leidingdruk. En doordat de BFM Fitting middels een snap-click in de zitting
klikt zonder het gebruik van gereedschap, is de installatie veiliger voor
operators en het proces.
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Van dit - naar duurzaam

slordig

netjes

moeilijk te monteren

makkelijke montage

productopbouwproblemen

voorkomt productopbouw

Probleem

Oplossing

Standaard slangklem gemonteerde manchet

BFM™ montagesysteem

Productopbouw tussen de manchet en de zijkant van de
montagebuis.
Door toleranties in maatvoeringen in de productie-omgeving
kan het zeer moeilijk zijn om een perfect sluitende manchet
middels slangklemmen of koppelingen te verkrijgen.
Zowel de snelheid als de accuratesse van slangklem- koppeling
gemonteerde manchetten kan zeer variëren of zijn vaak niet
juist gemonteerd.
In een overdruksituatie zijn de slangklemmen meestal de
zwakste schakel of geven het op, lang voordat de manchet gaat
scheuren.
Bestaande manchetten zijn gemaakt in iedere willekeurige
maatvoering, tengevolge daarvan zijn er duizenden verschillende maatvoeringen.
Bij het gebruik van schroevendraaiers om slangklemmen aan te
draaien zijn beschadigingen aan de manchet en de handen van
de monteur een veel voorkomend probleem.

Hygiëne
Maatvoering

Montage
Explosie

Geen kieren of randen waarin het product gaat opbouwen.
Perfecte pasvorm keer op keer

Past alleen in de exacte pasvorm, bij iedere montage.

Zal zelfs nog beter afdichten onder hoge druk.

Standaard Afmetingen

Bepaalde standaardmaten die per 50 mm toenemen helpt
het standaardiseren en inkrimpen van de voorraad van
reservedelen.

Health & Safety

Gereedschapvrije manchet vervanging door simpelweg het gebruik van uw handen.
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Productveiligheid
FDA
De materialen die gebruikt worden voor de BFM Fittings voldoen aan de
strengste eisen op het gebied van voedselveiligheid. De materialen die
in contact komen zijn FDA geregistreerd en dus veilig te gebruiken in de

voedingsmiddelenindustrie. Voor registratienummers verwijzen we u naar
de specificaties verderop in onze brochure.

Food contact EN 2002/72/EC
De meest gebruikte uitvoering van de BFM Fitting Seeflex 040E voldoet aan
de Europese regelgeving van contact met voedingsmiddelen. De Seeflex
040E voldoet aan de volgende normeringen:
• 1935/2004/EC (Food contact materials)
• 10/2011/EC
(Plastic Food contact materials)

• 2023/2006/EC (GMP regulations)

Op aanvraag sturen we u graag de specificaties van de migratiestesten
welke zijn uitgevoerd voor bovenstaande europese normeringen.

Atex
De BFM Fitting is zowel door Baseefa als IBExU getest betreffende toepassing
in Atex zones. Beide instanties hebben gerapporteerd dat de BFM Fitting
Seeflex 040, 040E, 020 en 020E in alle zones waar we met stoffen te maken
hebben (zone 20-22) gebruikt mogen worden. Bij normaal transport van
product (valsnelheid) mogen deze producten zonder problemen tot een
diameter van 650 mm en lengte van 1000 mm gebruikt worden in Atex
zones, bij pneumatisch transport is de lengte maximaal 200 mm.

De Seeflex 040 AS mag gebruikt worden tot een lengte van 2000 mm
zonder problemen.
Naast de testen voor de Atex-normering zijn er ook diversen explosietesten
gedaan met de BFM Fitting. Hier is uit gebleken dat de BFM Fitting bij een
explosie veel beter standhoudt dan een gelijke verbinding gemonteerd met
slangenklemmen. Dit betekent dat de BFM Fitting zorgt voor een
veiligere werkomgeving voor u en uw medewerkers.

Deze zelfde test is gedaan met de LM4 manchet en daar gelden gelijke
regels voor.
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Het belang van explosiebestendigheid.
Stofexplosies zijn niet alleen meestal krachtiger dan gasexplosies (er is meer massa bij betrokken), vaak kunnen er nog secundaire explosies optreden.
Door de snelle verbranding en snel toenemende druk in de ruimtelijk opgesloten stofwolk ontstaat er bij de primaire explosie een drukgolf die zich in het
opslag- of processysteem voortzet. Daarbij kunnen mogelijke nieuwe stofmassa’s opwervelen zodat nieuwe explosiebronnen ontstaan. Door de hoge
temperatuur in de aanwezige gassen kunnen dan secundaire explosies optreden waarbij een geheel traject in een bedrijf kan worden afgelegd. De beste
manier om de kans op dit soort explosies zo klein mogelijk te houden, is het zoveel mogelijk bestrijden en/of verwijderen van stof.

VERBINDEN

Explosietest

Voordeel van het BFM-systeem.
De BFM manchet gaat onder druk nog steviger in haar zitting van de speciaal gevormde BFM adapter zitten en kan zelfs een explosie in het systeem
weerstaan. De explosie blijft hierdoor in de leidingen en kan ontsnappen via de daarvoor bestemde explosieluiken. Het manchet is hiermee niet meer de
zwakste schakel in het systeem. Doordat er geen lekkage van poeder of stof meer voorkomt, volstaat deze oplossing uitstekend in Atex zones.
Het BFM systeem is door het Industrial Research instituut in Nieuw Zeeland getest, goedgekeurd en gecertificeerd (certificaat nr. 36595310.01).
Nadeel bij traditionele manchetten.
Bij de traditionele manchetten, waarbij de manchet op de buitenzijde van de pijpleiding wordt gemonteerd middels slangklemmen of andere externe
klemsystemen, schuiven of trillen de manchetten van het leidingsysteem af, met als gevolg nog meer verspreiding van het explosieve stof en kans op de
nog veel schadelijkere secundaire explosies. Bij een drukgolf of explosie zullen de manchetten van de leiding worden geblazen.
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BFM™ Adapter

BFM adapters zijn verkrijgbaar in een uitgebreide range van materialen
inclusief roestvrij staal en een grote variëteit aan maatvoeringen, passend op
uw procesapplicaties. BFM adapters zijn verkrijgbaar in gestandaardiseerde
maatvoeringen van 100 mm tot 650 mm (specials tot 2000 mm), in
stappen van 50 mm in diameter oplopend. En in materialen als roestvrij
staal 304, 316. De electro-gepolijste en gegalvaniseerde adapters zijn op
speciaal verzoek leverbaar in dezelfde diameter range. De 52 mm lange
laskragen van de adapters kunnen ingekort worden om op bestaand
leidingwerk passend te maken. Wij bevelen aan om, voor zover mogelijk,
Dimensie ‘A’ mm

Diameter Ø inches

100

3.937

125

4.921

150

5.905

200

7.874

250

9.842

300

11.811

350

13.779

400

15.748

450

17.716

500

19.685

550

21.653

600

23.622

650

het leidingwerk te verlengen of in te korten om een standaard maat
manchet toe te kunnen passen.
Het BFM Systeem is opgebouwd uit twee basiselementen. De flexibele
BFM manchet, met geïntegreerde top en bodem snapband afdichtingen,
en 2 passende BFM adapters. De manchet snapt makkelijk en precies op
zijn plaats met alleen het gebruik van uw handen.

25.590
Vanaf 700 mm op aanvraag

Nauwkeurig
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Seeflex 020 E|

Voldoet aan:
• Food (EC) 1935/2004, 10/2011, 2023/2006
• FDA CFR 177.1680 & 177.2600

Toepassingen:

• Flexibel polyurethaan materiaal speciaal geschikt voor weegtoepassingen.
• Stofvrije verbinding. Eerste keus voor een stofvrije fabriek.
• Zeer slijtvast materiaal.

Materiaal

Wanddikte [mm]

Temp. bereik [°C]

Flexibiliteit lage temp.

Weerstand materiaal [Ohm]

PU-ether basis

0.5

-20 to 100

Goed

1010

Afmetingen
Diameter

100

125

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

650

Lengte

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Lengte

150

150

150

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

Seeflex 040 E|

Voldoet aan:
• Food (EC) 1935/2004, 10/2011, 2023/2006
• FDA CFR 177.1680 & 177.2600

Toepassingen:

• Tril-, schud- of tuimelzeven, lossystemen, hoppers, transporteurs en

verpakkingsinstallaties of andere producttransportsystemen.

• Stofvrije verbinding. Eerste keus voor een stofvrije fabriek.
• Goed bestand tegen chemicaliën en CIP.
• Zeer slijtvast materiaal.

Materiaal

Wanddikte [mm]

Treksterkte vol (MPa)

Temp. bereik [°C]

Flexibiliteit lage temp.

PU-ether basis

0.9

40

-20 to 110

Goed

Onderdruk

Overdruk

Test explosiedruk

max 0,1 bar (20°C)

max 0,35 bar (20°C)

0,6 bar

Afmetingen
Diameter

100

125

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

650

Lengte

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Lengte

150

150

150

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200
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VERBINDEN

Seeflex 040 AS|

Voldoet aan:
• FDA CFR 177.1680 & 177.2600

Toepassingen:

• Gemaakt voor toepassingen waar statische elektriciteit een groot

probleem is. 100% compatibel met aromatische koolwaterstofdampen,
gasolie, ruwe olie en vele andere.
• Zeer slijtvast materiaal.
• Goed bestand tegen chemicaliën.
• Stofvrije verbinding. Eerste keus voor een stofvrije fabriek.

Wanddikte [mm]

Temp. bereik [°C]

Flexibiliteit lage temp.

Weerstand materiaal [Ohm]

1

-25 to 95

Goed

108

Afmetingen
Diameter

100

125

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

650

Lengte

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Lengte

150

150

150

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

LM4|

Voldoet aan:
• Food EC 1935/2004 – 10/2011

Toepassingen:

• Bij temperaturen boven de 120 graden.
• Situatie dat de manchet lucht moet doorlaten.

Opbouw

Luchtdoorlatendheid

Vezel

Afwerking

Kleur

Naaldvilt

0.5-1 CFM @ 1/2” wg

100% Polyester

130°C Continu 150 piek °C

Wit

Afmetingen
Diameter

100

125

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

650

Lengte

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Lengte

150

150

150

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200
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Teflex|

Voldoet aan:
FDA volgens 21CFR 177.1550

Toepassingen
• PTFE is bestand tegen temperaturen tot 260 °C constant en
piektemperaturen tot 280 °C.
• PTFE is bestand tegen alle PH waardes, zowel lage als hoge PH waardes
hebben geen invloed op de BFM Fitting.

Fibre and Scrim Composition

Kleur

Luchtdoorlatendheid

Dikte

Continu Service Temp.

PTFE

Natuurlijk (donkerbruin)

0.5CFM @ 1/2 wg

0.021” / 0.5mm

260°C / 500°F

Afmetingen
Diameter

100

125

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

650

Lengte

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Lengte

150

150

150

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

Kevlar|

Eigenschappen
• Kevlar wordt meestal gebruikt bij overdruk en explosieve toepassingen.
Opbouw

Luchtdoorlatendheid

Vezel

Max. werkbare temp.

Naaldvilt

Ondoordringbaar

Kevlar (Aramide)

260°C 300 piek °C

Afmetingen
Diameter

100

125

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

650

Lengte

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Lengte

150

150

150

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200
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VERBINDEN

Camlon| Seeflex 040 E |

Voldoet aan:
• FDA CFR 177.1680 & 177.2600

Toepassingen:
Camlon wordt gebruikt als cover voor de Seeflex 040e manchet.
De Camlonlaag zorgt ervoor dat de polyurthaan niet uitrekt zodat de
drukbestendigheid hoger wordt. In situaties dat er een constante druk van
maximaal 1,3 bar is kan de camlon een oplossing bieden.

Type stof

Type coating

Hittebestendigheid

Polyester

E-PVC

24hr @ 70°C Warp: <0.5% Weft: <0.5%

Afmetingen
Diameter

100

125

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

650

Lengte

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Lengte

150

150

150

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

Flexi connector|

Voldoet aan:
• Food (EC) 1935/2004, 10/2011, 2023/2006
• FDA CFR 177.1680 & 177.2600

Toepassingen:
Wordt vooral gebruikt bij afvullen van Big bags.
Bruikbaar voor CIP toepassingen.
Zeer flexibel.
Zeer sterk.
Microben bestand.

•
•
•
•
•

Materiaal

Wanddikte [mm]

Temp. bereik [°C]

Kleur

Draad

Etherpolyurethaan

0.60 (200 Dia) 0.70 (300 Dia)

-20 to 85

Transparant

316 Roestvast staal

Afmetingen
Diameter

200

300

Lengte

vanaf 200

vanaf 200

17
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Verstevigingsringen |

De BFM Manchet wordt voorzien van een rondgevormde roestvrijstalen
ring voor hoogvacuümtoepassingen.

Conische manchet |

De BFM manchet wordt in conusvorm uitgevoerd waardoor deze een
verloopstuk kan zijn tussen verschillende diameter buizen.

Eindkappen |

Voor afdichting van ongebruikte openingen om contaminatie te voorkomen.
Langere kappen kunnen worden gebruikt als (overschot) containers bij
zeefinstallaties.

18
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VERBINDEN

Tool release |

Wash Sleeve |

















In situaties dat de BFM wordt gemonteerd in de buurt van draaiende delen, kleppen of andere plaatsen waar het risico bestaat dat iemand gewond raakt
door een werkende installatie moet voldaan worden aan de machinerichtlijnen en kan gewerkt worden met een Tool release manchet. Deze manchet is
niet zonder een Tool te demonteren.
Om gebruik te kunnen maken van deze tool moet een gaatje geboord worden er in de bovenste ring van de adapter. Zie tekening.

De BFM Seeflex 040e manchet is goed bestand tegen CIP reiniging. Als u ervoor kiest een aparte manchet voor CIP in te zetten dan kunnen we deze een
opdruk geven zodat u de manchetten goed gescheiden kunt houden.

Bucket |

Een bucket is ideaal voor het opvangen van restmateriaal bij een schudzeef of op andere locaties waar nu vaak een plastic zak gemonteerd is. De bucket
is hygienisch en kan gewoon weer geleegd en gereinigd worden.
19
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Installatie
Wanneer de BFM™ Adapter aan uw leidingwerk of apparatuur wordt gelast moet de installatieruimte (IR) nauwkeurig worden opgemeten

Installatieruimte
in mm
(IR)

Belangrijk:
1. De roestvrijstalen adapters hebben een laskraag van 52 mm lang. Deze kunnen makkelijk ingekort of onder een hoek worden gesneden om passend
te maken op uw bestaande leidingwerk, zie de installatie-instructies voor meer informatie.
2. Het is belangrijk om de adapter op uw leidingwerk te lassen met in achtneming van de te plaatsen manchetlengte. Standaard lengte manchetten zijn
op voorraad en zijn hierdoor snel leverbaar en goedkoper dan speciale maatvoeringen.
3. Voor toepassingen waar een statische lading kan worden opgebouwd zoals o.a houtstof, meel, melkpoeder etc. bevelen wij het gebruik van een
ontladingsdraad (strip) als verbinding tussen de adapters aan.

IR

axiaal
in lijn statische apparatuur
IR = Manchetlengte -10 mm (Minimaal)

IR

offset
binnendiameter
in mm Ø
uit lijn apparatuur
IR = ManchetLengte -20 mm (Minimaal)

IR

vibrerend

schommelende apparatuur
IR = ManchetLengte -40 mm (Minimaal)

20
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Installatievoorschriften BFM Fittings

Stap 1
Zorg ervoor dat de BFM adapter
droog en schoon is

Stap 2
Zet de rug van de BFM Fitting in de
adapter en laat deze los

Stap 3
Het kan voorkomen dat de snapring
niet direct volledig aansluit, ga dan
naar stap 4

A

B
Stap 4
Druk de snapring op een andere
plaats tot het midden van de adapter
en laat deze los.
Bij grotere diameters kan het nodig
zijn dit op diversen plaatsen te
herhalen.

Stap 5
Nu kunt u de voorgaande stappen
doorlopen voor de andere kant van
de manchet

Stap 6
Zorg ervoor als u de tweede snapring
aansluit dat de lasnaad geheel in lijn
wordt gemonteerd van A naar B.
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Installatievoorschriften BFM Fittings tool release
Installatie
A

B
Stap 1
Zorg ervoor dat de BFM adapter
droog en schoon is

Stap 2
Zet de rug van de BFM Fitting in de
adapter en laat deze los

Stap 3
Zorg ervoor als u de tweede snapring
aansluit dat de lasnaad geheel in lijn
wordt gemonteerd van A naar B.

Verwijderen

Stap 1
Steek de speciale tool in de opening
van de adapter en druk de manchet
tot het midden van de adapter.

Stap 2
Houd de snapring van de manchet
vast en verwijder deze

22
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Voordelen van deze baanbrekende technologie zijn:
• Zeer grote hygiëne verbetering in productie omgevingen.
• Snelle en eenvoudige montage aan iedere buisdiameter: Een BFM verbinding kan binnen één minuut uitgewisseld worden.
• Geteste explosiebestendigheid.
• Een sterke en houdbare afdichting van verbindingen. Bij toenemende binnendruk wordt de BFM verbinding nog vaster in de zitting gedrukt.
• Door toepassing van transparante materialen is een goede zichtcontrole op materiaalstromen mogelijk.
• Perfecte pasvorm van de verbinding, ook nadat de manchet verwisseld is.
• Vacuüm resistent tot 1000 millibar of 1000 mm waterkolom.
Op basis van de genoemde gronden zijn BFM Fittings tot op heden onverslaanbaar in alle gebieden waar gebruikers eenvoudige maar degelijke, deugdelijke
en robuuste leidingverbindingen nodig hebben.
Industrieën
• Food
• Zuivel
• Graan
• Farmaceutica
• Cement / Asfalt
• Hout
• Meel
• Suiker
• Zeeppoeder/wasmiddelen
• Elke industrie dat stof en poeders verwerkt
• Toepassingen
• Zifters, trilunits & schudzeven

Transportsystemen
• Dosering
• Ventilatoren
• Filterunits
• Silo’s/opslag in- en uitloop
• Cyclonen
• Blenders
• Zeefmachine in- en uitloop
• Roterende kleppen

Vacuüm

Transportband naar schudzeef

Bulkgoedwissel

Grote zeef

Hopper

Ontladingsstrip

control your solids
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Industrieën en toepassingen
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Industriële
slangen
Insolids B.V. is de premium partner voor de Benelux van het
beursgenoteerde Duitse Masterflex A.G. Masterflex A.G. is een van
Duitslands grootste en voornaamste producenten van industriële slangen.
High-tech slangsystemen uit polyurethaan of andere kunststoffen, weefselof folieslangen, verbindingssystemen, innovatieve slijtagebescherming:

eigenlijk bestaat er bijna niets dat niet met de Masterflex-producten
getransporteerd kan worden.
Masterflex ontwikkelt speciale procédés voor materiaaloptimalisatie en
produceert met zelf ontworpen productie-installaties.

24
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Kwaliteit, betrouwbaarheid en doelmatigheid in één oplossing.
Betrouwbaarheid
De producten uit de eigen fabriek zijn voor gevoelige bereiken net zo
beproefd als voor de zwaarste omstandigheden. Hitte- en slijtagebestendig,
knik- en slijtvast, flexibel, chemicaliënbestendig, nauwelijks ontvlambaar
en vlamvertragend. Materialen en producten zijn bestand tegen de
meest extreme dagelijkse belastingen in continue toepassingen. De
lange levensduur, betrouwbaarheid en doelmatigheid van de Masterflex
producten zijn sinds jaren de belangrijkste argumenten voor onze klanten.

Innovaties
Geoptimaliseerde kunststoffen vervangen conventionele materialen zoals
staal, PVC en rubber. De “innovatieve slijtagebescherming” werkt veel langer
dan overeenkomstige staalcomponenten. Zeer slijtvaste high-tech slangen
uit elektrisch geleidende, nauwelijks ontvlambaar of microbenbestendig
materiaal, met daarbij behorende verbindingssystemen: ontwikkelingen van
Masterflex en deels uniek.

Dichtbij de klant
“Dichtbij de markt en direct bij de klant.” Zo omschrijven wij ons als
aanbieder van pijp- en slangleidingsystemen op basis van geoptimaliseerde
materialen. Wij werken onze producten individueel uit conform uw eisen
en wij ontwikkelen nieuwe oplossingen voor actuele problemen in de
markt. De permanente dialoog met de klant bevorderen de ontwikkeling
van succesvolle producten en een snelle marktintroductie.

Kwaliteit
Niet direct zichtbaar, maar qua betrouwbaarheid en doelmatigheid wel
merkbaar: uitstekende en gelijkblijvende kwaliteit voor hoogwaardige
producten en oplossingen.

Uitleg pictogrammen
Abrassief bestand

Hittebestendig

Antistatisch

Hoge flexibiliteit

ATEX

Intern glad

Stapvast

Deels gekleurd

Ether pur

Geen PVC
NO
PVC

EU Food

Afleiden van elektrostatische oplading door middel van de
spiraal

Vlamvertragend
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INDUSTRIËLE
INDUSTRIËLE SLANGEN
SLANGEN

Slangconstructies
Definitie van een industriële slang
Flexibele buisvormige verbinding voor transport van vaste of vloeibare stoffen of gassen.

Clip | Slangen met een klemprofiel in de spiraal
Tot deze categorie behoren alle Master-Clip slangen en de Carflex 200 en
300.
Opbouw
Trekvaste verbinding tussen het materiaal waar de slang van gemaakt is en de
metalen spiraal (Clip) door gebruik te maken van een speciaal klemprofiel.
Voordelen
Universele verwerking van diversen materialen en combinaties van materialen
mogelijk.
• Bescherming van de slang door het uitwendige klemprofiel
• Zeer flexibel
• Kleine Buigradius
• Extreem indrukbaar
• Makkelijk te verwerken bij gebruik van de Clip Grip Slangenklemmen
• Afmetingen mogelijk van DN 38 t/m DN2000

Geëxtrudeerd| Profiel Geëxtrudeerde slangen
Tot deze categorie behoren alle Master PUR, Master PVC L en H,
Master PE-L EL en Master SANTO slangen. Ook de Streetmaster,
Cargoflex, Polderflex PUR, Inline en Flamex B se horen tot deze groep
Opbouw
Geëxtrudeerde profielslang met ingegoten verenstaaldraad.
Voordelen
Mogelijkheden tot fabricage van lichte zeer flexibele slangen tot zeer zware
kwaliteiten die zeer goed vacuümbestendig zijn.
• Spiraalvormig met gelaste overgangen
• Gelijkmatige, symmetrische beweging door de vaste verbinding tussen
het kunststof en de verenstalen spiraal
• Goede doorstroming door gladde binnenwand
• Bijna alle thermoplastische kunststoffen kunnen verwerkt worden
• Diameters mogelijk van DN 13 – DN 500 afhankelijk van het type slang
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Slangconstructies

Folie | Folie- en textielslangen met een ingewerkte steunspiraal
Tot deze categorie behoren de Flamex B-F se, de Master PUR L-F Food slang
en de Master PE-F EL

Voordelen
Bij deze fabricagemethode kunnen veel verschillende folie- of textielsoorten
worden toegepast.
• Zeer flexibele slangen
• Kleine buigradius
• Kosten voor opslag en transport zijn laag doordat de slang ingedrukt en
samengebonden kan worden middels een net.
• Diameters van DN 32 t/m DN 450 mogelijk, afhankelijk van type slang

Folie | Folie- en textielslangen met externe steunspiraal
Tot deze categorie behoren de Carflex Super, Master-PUR STEP, Master
PUR STEP MHR en Master Santo SL
Opbouw
Folie of textielstroken – spiraalvormig, overlappend gelast met een uitwendige
steunspiraal bestaande uit kunststof of beklede verenstaaldraad

INDUSTRIËLE SLANGEN

Opbouw
Folie of textielstroken - spiraalvormig, overlappend gelast met een ingewerkte
steunspiraal uit verenstaal.

Voordelen
Bij deze fabricagemethode kunnen veel verschillende folie of textielsoorten
worden toegepast.
• Zeer Flexibel
• Kleine buigradius
• Diameters van DN 32 t/m DN 450 mogelijk, afhankelijk van type slang

Spiraal | Spiraalslang met naadloze kunststof buitenwand
Tot deze groep behoren alle Miniflex slangtypes
Opbouw
• Spiraalvormige, gewikkelde slang met van binnen een verenstaaldraad.
Deze kan zonder of met bekleding uitgevoerd zijn.
Voordelen
• Naadloze buitenwand van de slang
• Extreem flexibel
• Kleine buigradius
• Diameters van DN 7 t/m DN 50 mogelijk
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Slangconstructies
Definitie van een industriële slang
Flexibele buisvormige verbinding voor transport van vaste of vloeibare stoffen of gassen

Gevulkaniseerd | Enkel of uit meerder lagen opgebouwde gevulkaniseerde spiraalslang
Tot deze groep behoren de Master NEO 1, Master NEO 2, Master SIL 1 en
Master SIL 2. Daarnaast behoren ook de Master SIL HD-Food en de Master
SIL SD Food tot deze slangen.
Opbouw
Gevulkaniseerde overlappende stroken stof. Verenstaal spiraal vrijliggend of
verweven in de stof.
Type NEO 1 en 2 en SIL 1 en 2 zijn standaard voorzien van een glasvezel
fixatie.
Voordelen
• Gladde binnenwand
• Flexibel
• Kleine buigradius
• Drukbestendig
• DN 13 t/m DN 305 mogelijk

Templine| Templine “verwarmingsslang”
Slang met elektrische verwarming voor constante warmteverdeling over het
gehele oppervlak van de slang.
Opbouw
Binnenste slang bestaat uit Polyamid of PTFE volledig omvlochten met
een temperatuurbestendig materiaal. Vier ingeweven en gefixeerde
verwarmingskabels die bestaan uit verschillende legeringen met verschillende
weerstanden.
Voordelen:
• Warmtetoevoer naar het product zeer gelijkmatig en weinig afwijkingen
in de temperatuur
• Optimale bescherming tegen temperatuurgevoelige vloeistoffen, gassen
of granulaten.
• Energiezuinig, heeft in verhouding tot bestaande systemen 30% minder
energie nodig om een gelijke temperatuur te bereiken
• Zeer flexibel en permanent in alle richtingen te buigen zonder warmte
te verliezen.
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INDUSTRIËLE SLANGEN

Zeer slijtvaste PU slangen

Master PUR L-F Trivolution | PU afzuig- en transportslang zeer licht, conform TRBS 2153 antistatsich <10

9

Ohm

NO
PVC

Toepassing
Zeer flexibele en lichtte transportslang voor transport van poeders, gassen
of vloeistoffen.

Verkrijgbaar in
Kleur: transparant
DN 40 – DN 400
Fabricagelengte 10/15/20 meter afhankelijk van DN en omvang
Standaardlengte 10 meter

•
•
•
•

Temperatuurbereik
• -40°C tot +90°C
• Kortstondig tot+125°C

Master-PUR L Trivolution | PU afzuig- en transportslang, licht, conform TRBS 2153, antistatisch <10

9

Ohm.

NO
PVC

Toepassing
Zeer flexibele spiraalslang voor afzuiging/transport van slijtende vaste stoffen,
gasvormige en vloeibare media en fijnkorrelige deeltjes zoals bijvoorbeeld
stof, poeder en olienevelafzuiging.

Verkrijgbaar in
Kleur: transparant
DN 25 - DN 500
Fabricagelengte10 of 15m, afhankelijk van DN omvang
Standaard 10m

•
•
•
•

Temperatuurbereik
• -40°C tot +90°C
• Kortstondig tot+125°C
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Master-PUR H Trivolution | PU afzuig- en transportslang, middelzwaar, conform TRBS 2153, antistatisch <10

9

Ohm.

NO
PVC

Verkrijgbaar in

• DN 13 - DN 500
• Kleur: transparant
• Fabricagelengte 10 of 15m, afhankelijk van DN omvang

Temperatuurbereik
• -40°C tot +90°C
• Kortstondig tot+125°C

Master-PUR HÜ Trivolution | PU afzuig- en transportslang, middelzwaar/versterkt, conform TRBS 2153, antistatisch <10

9

Ohm.

NO
PVC

Toepassing
Speciaal voor toepassingen op voertuigen voor droogafzuiging, lichte,
flexibele kopslang, transportslang voor verhoogde eisen, beschermslang
tegen mechanische belastingen.

INDUSTRIËLE SLANGEN

Toepassing
Standaardslang voor industriestofzuigers en granulaattransportapparaten.
Afzuiging/transport van slijtende vaste stoffen, papiervezels, granulaten,
gasvormige en vloeibare media, grofkorrelige deeltjes met hoge omloop,
schaafsel en olienevelafzuiging.

Verkrijgbaar in

• DN 100 - DN 125 - DN 150
• Kleur: transparant
• Fabricagelengte:10m

Temperatuurbereik
• -40°C tot +90°C
• Kortstondig tot+125°C

Master-PUR HÜ-S Trivolution |

PU afzuig- en transportslang, middelzwaar/versterkte HÜ slang, conform TRBS 2153, antistatisch
<109 Ohm.

NO
PVC

Toepassing
Versterkte speciale slang
voor toepassingen op voertuigen voor
droogafzuiging, middelzware, flexibele kopslang, beschermslang tegen
mechanische belastingen.

Verkrijgbaar in

• DN 100 - DN 125 - DN 150
• Kleur: transparant
• Fabricagelengte:10m

Temperatuurbereik
• -40°C tot +90°C
• Kortstondig tot+125°C
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afzuig- en transportslang, zeer slijtagevast en vacuümbestendig, met versterking onder de spiraal,
Master-PUR HX Trivolution | PU
conform TRBS 2153, antistatisch <10 Ohm
9

NO
PVC

Toepassing
Zuig- en transportslang voor silovoertuigen, verlaadbedrijven, bekiezelen
van platte daken, voor extreem abrasieve media, problematische
transportgoederen, zoals zand, kiezel, graan enz. Bij hoge eisen aan
slijtvastheid en standtijd.

Verkrijgbaar in

• DN 32 - DN 300
• Kleur: transparant
• Fabricagelengte:10m of 15m

Temperatuurbereik
• -40°C tot +90°C
• Kortstondig tot+125°C

Cargoflex | PU afzuig- en transportslang, extreem slijtagevast en vacuümbestendig.

NO
PVC

Toepassing
Afzuigen/transporteren van zeer abrasieve transportgoederen, zoals
steenwol, kiezel, steen, slakken, walshuid, cement, glasresten, sinterstoffen,
steengruis; overslag in werven en haveninstallaties.

Verkrijgbaar in

• DN 100 - DN 250
• Kleur: transparant
• Fabricagelengte:10m

Temperatuurbereik
• -40°C tot +90°C
• Kortstondig tot+125°C

Master-PUR Performance |

PU afzuig- en transportslang, extreem slijtvast, vacuümbestendig en microbenbestendig. Naadloze en
vlakke binnenwand, antistatisch <109 ohm

NO
PVC

Toepassing
Transportslang voor producten als zand, kiezel, granen en granulaat.
Overal waar makkelijk schoon te maken oppervlakten belangrijk zijn
Transportslang voor extreem abrassieve stoffen, gassen of vloeistoffen
Toevoerslang voor reiniging in onder andere glasblazerijen, minerale
verwerkingsbedrijven, staalbedrijven, streengroeven, havenbedrijven,
cementwerken etc.

Verkrijgbaar in

• DN 38 – DN152
• Kleur: transparant
• Fabricagelengte 10m

Temperatuurbereik
• -40°C tot +90°C
• Kortstondig tot+125°C
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Master-PUR Inline |

PU afzuig- en transportslang, extreem slijtagevast en vacuümbestendig, naadloze en gladde binnenwandbekleding,
antistatisch <109 Ohm

NO
PVC

Verkrijgbaar in

• DN 38 - DN 250
• Kleur: wit
• Fabricagelengte:10m

Temperatuurbereik
• -40°C tot +90°C
• Kortstondig tot+125°C

INDUSTRIËLE SLANGEN

Toepassing
Transport van extreem abrasieve media, problematische transportgoederen,
bijvoorbeeld zand kiezel, graan, granulaten. Beladen en reinigen in
glasfabrieken, mineraalbewerkingsbedrijven, staalfabrieken, steengroeven,
werven, haveninstallaties, cementwerken, bekiezelen van platte daken,
overige transport- en verlaadinstallaties. Overal waar makkelijk te reinigen
slangbinnenwanden vereist zijn.

Polderflex PUR | PU afzuig- en transportslang, extreem drukvast en vacuüm bestendig.

NO
PVC

Toepassing
Voor de meest extreme toepassingsgebieden. Transport van kiezel,
stenen, sanering van spoorinstallaties, transportslang voor overslagen transportinstallaties, afzuiging van glasresten, glaswol, steenwol,
slakken, walshuid, sinterstoffen. Steengroeven, cementwerken, werven
en haveninstallaties, werkslang voor silovoertuigen en
silotrucks
verlaadbedrijven.

Verkrijgbaar in

• DN 32 - DN 150
• Kleur: transparant
• Fabricagelengte:10m

Temperatuurbereik
• -40°C tot +90°C
• Kortstondig tot+125°C

Master-PUR Flat L Food | Spiraalvrije PU transportslang, licht.

NO
PVC

Toepassing
Spiraalvrije transportslang voor slijtende vaste stoffen, transport van vaste
stoffen op zeefmachines, afvoerslang op verlaadstations, toepassing als
compensator.

Verkrijgbaar in

• DN 50 - DN 300
• Kleur: transparant
• Fabricagelengte:5m

Temperatuurbereik
• -40°C tot +90°C
• Kortstondig tot+125°C
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Master-PUR Flat H Food | Spiraalvrije PU transportslang, middelzwaar.

NO
PVC

Toepassing
Spiraalvrije transportslang voor slijtende vaste stoffen, transport van vaste
stoffen op zeefmachines, afvoerslang op verlaadstations, toepassing als
compensator.

Verkrijgbaar in

• DN 50 - DN 300
• Kleur: transparant
• Fabricagelengte:5m

Temperatuurbereik
• -40°C tot +90°C
• Kortstondig tot+125°C

Master-PUR Flat HX Food| Spiraalvrije PU transportslang, zwaar.

NO
PVC

Toepassing
Spiraalvrije transportslang voor slijtende vaste stoffen, transport van vaste
stoffen op zeefmachines, afvoerslang op verlaadstations, toepassing als
compensator.

Verkrijgbaar in

• DN 50 - DN 300
• Kleur: transparant
• Fabricagelengte:5m

Temperatuurbereik
• -40°C tot +90°C
• Kortstondig tot+125°C

Master-PUR Step | PU folieslang, stapvast, moeilijk ontvlambaar conform DIN 4102 B1.

NO
PVC

Toepassing
Overal waar in bodembereik gebruikelijke slangen door uitwendige
mechanische inwerkingen duurzaam kunnen worden gedeformeerd.
Houtbewerking, beschermslang, afzuig- en transportslang voor het
transport van vaste, vloeibare en gasvormige media.

Verkrijgbaar in

• DN 50 - DN 160
• Kleur: transparant met blauwe spiraal
• Fabricagelengte:10m

Temperatuurbereik
• -40°C tot +90°C
• Kortstondig tot+125°C
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INDUSTRIËLE SLANGEN

PVC en EVA slangen

Master-PVC L-F | PVC folieslang, licht, zeer flexibel.

Toepassing
Afzuigen/transporteren van vaste stoffen, gasvormige en vloeibare media,
fijnkorrelige deeltjes zoals stoffen en poeders; lucht- en klimaattechniek,
beschermslang, apparatenbouw, stapelvezelafzuiging, ontstoffing,
vloeistofafvoer. Goed bestand tegen olie, loog en zuren.

Verkrijgbaar in

• DN 20 - DN 400
• Kleur: grijs
• Fabricagelengte:10m of 15m

Temperatuurbereik
• -20°C tot +70°C
• Kortstondig tot+80°C

Master PVC-L | PVC afzuig- en transportslang, licht.

Toepassing
Afzuigen/transporteren van vaste stoffen, gasvormige en vloeibare
media, fijnkorrelige deeltjes; lucht- en klimaattechniek, beschermslang,
vloeistofafvoer. Goed bestand tegen olie, loog en zuren.

Verkrijgbaar in

• DN 38 - DN 500
• Kleur: grijs
• Fabricagelengte:10m of 15m

Temperatuurbereik
• -20°C tot +70°C
• Kortstondig tot+80°C
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Master-PVC L-F EL | PVC folieslang, licht, conform TRBS 2153, elektrisch geleidend ≤10

Toepassing
Afzuig- en transportslang voor vaste, gasvormige en vloeibare media.
Gevaarlijke zones waar elektrostatische geleiding vereist is. Transport
van fijnkorrelige deeltjes zoals stoffen en poeders. Chemische installaties,
apparatenbouw. Goed bestand tegen olie, loog en zuren.

6

Ohm.

Verkrijgbaar in

• DN 50 - DN 300
• Kleur: zwart
• Fabricagelengte:10m

Temperatuurbereik
• -20°C tot +70°C
• Kortstondig tot+80°C

Master-PVC H | PVC afzuig- en transportslang, middelzwaar.

Toepassing
Afzuigen/transporteren van vaste stoffen, gasvormige en vloeibare
media, fijnkorrelige deeltjes, lucht- en klimaattechniek, beschermslang,
vloeistofafvoer. Goed bestand tegen olie, loog en zuren.

Verkrijgbaar in

• DN 32 - DN 500
• Kleur: grijs
• Fabricagelengte:10m of 15m

Temperatuurbereik
• -20°C tot +70°C
• Kortstondig tot+80°C

Master-PVC H-F | PVC folieslang, middelzwaar, flexibel.

Toepassing
Afzuigen/transporteren van vaste stoffen, gasvormige en vloeibare media,
fijnkorrelige deeltjes zoals stoffen en poeders; lucht- en klimaattechniek,
beschermslang, vloeistofafvoer, ontstoffing, apparatenbouw. Goed bestand
tegen olie, loog en zuren.

Verkrijgbaar in

• DN 20 - DN 500
• Kleur: grijs
• Fabricagelengte:10m of 15m

Temperatuurbereik
• -20°C tot +70°C
• Kortstondig tot+80°C
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Master-PVC Flex | PVC afzuig- en transportslang, licht, zeer flexibel, draadversterkt.

Verkrijgbaar in
DN 25 - DN 102
Kleur: zwart
Fabricagelengte:15m
DN 75, 80, 89: 10m

•
•
•
•

Temperatuurbereik
• 0°C tot +70°C
• Kortstondig tot+85°C

INDUSTRIËLE SLANGEN

Toepassing
Afzuigen/transporteren van vaste stoffen, gasvormige en vloeibare
media, fijnkorrelige deeltjes, bijvoorbeeld stoffen, poeder; huishoud- en
industriestofzuiger; lucht- en klimaattechniek, boot- en caravanbouw,
textielindustrie, machinebouw, lasrookafzuiging, drogen van gebouwen.
Goed bestand tegen olie, loog en zuren.

Master-VAC | PE-EVA afzuig- en transportslang, licht, stapvast.

NO
PVC

Toepassing
Lichte
huishoud-,
industriestofzuigers;
handbewerkingsmachines,
ontstoffingsinstallaties, doorvoeren/afzuigen van vaste, vloeibare of
gasvormige media, stoffen en poeders, luchttechniek, zwembadreiniging,
chemische industrie, beschermslang. Goed bestand tegen olie, loog en
zuren.

Verkrijgbaar in

• DN 25 - DN 50
• Kleur: zwart
• Fabricagelengte: 15m

Temperatuurbereik
• -40°C tot +60°C
• Kortstondig tot+70°C

Master-VAC EL| PE-EVA afzuig- en transportslang, licht, stapvast.

NO
PVC

Toepassing
Lichte huishoud- en industriestofzuigers; handbewerkingsmachines,
ontstoffings- installaties, doorvoeren/afzuigen van vaste, vloeibare of
gasvormige media, stoffen en poeders, luchttechniek, zwembadreiniging,
chemische industrie, beschermslang. Goed bestand tegen olie, loog en
zuren.

Verkrijgbaar in

• DN 25 - DN 50
• Kleur: zwart
• Fabricagelengte: 15m of 20m

Temperatuurbereik
• -40°C tot +60°C
• Kortstondig tot+70°C
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Polderflex | PVC afzuig- en transportslang, druk- en vacuümbestendig, cadmiumvrij.

Toepassing
Afzuigen/transporteren van vaste stoffen, gasvormige en vloeibare media,
vacuümpompen, landbouw, bouwindustrie, rioolreiniging, bronbemaling.
Goed bestand tegen olie, loog en zuren.

Verkrijgbaar in

• DN 10 - DN 152
• Kleur: transparant
• Fabricagelengte: 20m - 50m afhankelijk van DN omvang

Temperatuurbereik
• -20°C tot +70°C
• Kortstondig tot+80°C
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INDUSTRIËLE SLANGEN

Moeilijk ontvlambare slangen

Master-PUR Step | PU folieslang, stapvast, moeilijk ontvlambaar conform DIN 4102 B1.

NO
PVC

Toepassing
Overal waar in bodembereik gebruikelijke slangen door uitwendige
mechanische inwerkingen duurzaam kunnen worden gedeformeerd.
Houtbewerking, beschermslang, afzuig- en transportslang voor het
transport van vaste, vloeibare en gasvormige media.

Verkrijgbaar in

• DN 50 - DN 160
• Kleur: transparant met blauwe spiraal
• Fabricagelengte:10m

Temperatuurbereik
• -40°C tot +90°C
• Kortstondig tot+125°C

Flamex B-Fse | PU folieslang, licht, zeer flexibel en stuikbaar, moeilijk ontvlambaar conform DIN 4102 B1.

NO
PVC

Toepassing
Transport van slijtende vaste stoffen zoals stoffen en schaafsel in
brandgevaarlijke bereiken, houtbewerkingsmachines, afzuiginstallaties en
-apparaten in de houtbewerking.

Verkrijgbaar in

• DN 40 - DN 400
• Kleur: transparant
• Fabricagelengte:10m

Temperatuurbereik
• -40°C tot +90°C
• Kortstondig tot+125°C
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Flamex Bse | PU afzuig- en transportslang, licht en flexibel, moeilijk ontvlambaar conform DIN 4102 B1.

NO
PVC

Toepassing
Transport van slijtende vaste stoffen zoals stoffen en schaafsel in
brandgevaarlijke bereiken, houtbewerkingsmachines, afzuiginstallaties en
-apparaten in de houtbewerking.

Verkrijgbaar in

• DN 40 - DN 500
• Kleur: transparant
• Fabricagelengte:10m

Temperatuurbereik
• -40°C tot +90°C
• Kortstondig tot+125°C

Flamex B-Hse | PU afzuig- en transportslang, middelzwaar, moeilijk ontvlambaar conform DIN 4102 B1.

NO
PVC

Toepassing
Nauwelijks ontvlambare transportslang voor slijtende vaste stoffen,
houtbewerkingsmachines, zaagselbunkers en zaagseltransportschepen.
Zaagselafzuiging in de houtbewerking.

Verkrijgbaar in

• DN 60 - DN 500
• Kleur: transparant
• Fabricagelengte:10m

Temperatuurbereik
• -40°C tot +90°C
• Kortstondig tot+125°C

Master-PUR L-MHRse | PU afzuig- en transportslang, licht, microben- en hydrolysebestand, moeilijk ontvlambaar.

NO
PVC

Toepassing
Afzuig- en transportslang van abrasieve stoffen waar hydrolyse- en
microbestendigheid belangrijk is. Afvoer van regen- of condenswater
van aircosystemen. Toepassing voor beluchting en ontluchting in
spoorvoertuigen.

Verkrijgbaar in

• DN 25 - DN 100
• Kleur: transparant
• Fabricagelengte:10m of 15m

Temperatuurbereik
• -40°C tot +90°C
• Kortstondig tot+125°C
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Master-PUR H-MHRse | PU afzuig- en transportslang, middelzwaar, microben en hydrolyse bestand, moeilijk ontvlambaar.

NO
PVC

Verkrijgbaar in

• DN 25 - DN 100
• Kleur: transparant
• Fabricagelengte:10m of 15m

Temperatuurbereik
• -40°C tot +90°C
• Kortstondig tot+125°C

INDUSTRIËLE SLANGEN

Toepassing
Afzuig- en transportslang van abrasieve stoffen waar hydrolyse- en
microbestendigheid belangrijk is. Afvoer van regen- of condenswater
van aircosystemen. Toepassing voor beluchting en ontluchting in
spoorvoertuigen.
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Microben- en
hydrolysebestendige PU slangen

Master-PUR Step MHR | PU folieslang, stapvast, microben- en hydrolysebestendig.

NO
PVC

Toepassing
Afzuig- en transportslang voor slijtende vaste stoffen, vloeibare en
gasvormige media die microben- en hydrolysebestendigheid vereisen.
Bladzuigers, grasmaai- en tuinveegmachines, lichte afzuigslang op
gemeentelijke voertuigen.

Verkrijgbaar in

• DN 150 - DN 200
• Kleur: transparant met zwarte spiraal
• Fabricagelengte:10m

Temperatuurbereik
• -40°C tot +90°C
• Kortstondig tot+125°C

Master-PUR L Trivolution | PU afzuig- en transportslang, licht, microbenbestendig conform TRBS 2153, antistatisch <10

9

Ohm.

NO
PVC

Toepassing
Zeer flexibele spiraalslang voor afzuiging/transport van slijtende vaste stoffen,
gasvormige en vloeibare media en fijnkorrelige deeltjes zoals bijvoorbeeld
stof, poeder en olienevelafzuiging.

Verkrijgbaar in

• Kleur: transparant
• DN 25 - DN 500
• Fabricagelengte tot 20m afhankelijk van DN omvang

Temperatuurbereik
• -40°C tot +90°C
• Kortstondig tot+125°C
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Master-PUR L-MHR | PU afzuig- en transportslang licht, microben- en hydrolysebestendig.

NO
PVC

Verkrijgbaar in

• DN 25 - DN 500
• Kleur: transparant
• Fabricagelengte: 10m

Temperatuurbereik
• -40°C tot +90°C
• Kortstondig tot+125°C

Master-PUR H Trivolution | PU afzuig- en transportslang, middelzwaar, conform TRBS 2153, antistatisch <10

9

Ohm.

NO
PVC

Toepassing
Standaardslang voor industriestofzuigers en granulaattransportapparaten.
Afzuiging/transport van slijtende vaste stoffen, papiervezels, granulaten,
gasvormige en vloeibare media, grofkorrelige deeltjes met hoge omloop,
schaafsel en olienevelafzuiging.

INDUSTRIËLE SLANGEN

Toepassing
Afzuig- en transportslang voor slijtende vaste stoffen die microben- en
hydrolysebestendigheid vereisen. Beschermslang tegen mechanische
belastingen.

Verkrijgbaar in

• DN 13 - DN 500
• Kleur: transparant
• Fabricagelengte 10 of 15m afhankelijk van DN omvang

Temperatuurbereik
• -40°C tot +90°C
• Kortstondig tot+125°C

Master-PUR H-MHR| PU afzuig- en transportslang, middelzwaar, microben- en hydrolysebestendig.

NO
PVC

Toepassing
Afzuig- en transportslang voor slijtende vaste stoffen die microben- en
hydrolysebestendigheid vereisen. Beschermslang tegen mechanische
belastingen.

Verkrijgbaar in

• DN 16 - DN 500
• Kleur: transparant
• Fabricagelengte 10 of 15m afhankelijk van DN omvang

Temperatuurbereik
• -40°C tot +90°C
• Kortstondig tot+125°C
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Master-PUR Performance |

PU afzuig- en transportslang, extreem slijtvast, vacuüm bestendig en microbenbestendig. Naadloze
en vlakke binnenwand, antistatisch <109 ohm

NO
PVC

Toepassing
Transportslang voor producten als zand, kiezel, granen en granulaat.
Overal waar makkelijk schoon te maken oppervlakten belangrijk zijn
Transportslang voor extreem abrassieve stoffen, gassen of vloeistoffen
Toevoerslang voor reiniging in onder andere glasblazerijen, minerale
verwerkingsbedrijven, staalbedrijven, streengroeven, havenbedrijven,
cementwerken etc.

Verkrijgbaar in

• DN 38 – DN152
• Kleur: transparant
• Fabricagelengte 10 meter

Temperatuurbereik
• -40°C tot +90°C
• Kortstondig tot+125°C

afzuig- en transportslang, zeer slijtagevast en vacuümbestendig, met versterking onder de spiraal,
Master-PUR HX Trivolution | PU
conform TRBS 2153, antistatisch <10 Ohm
9

NO
PVC

Toepassing
Zuig- en transportslang voor silovoertuigen, verlaadbedrijven, bekiezelen
van platte daken, voor extreem abrasieve media, problematische
transportgoederen, zoals zand, kiezel, graan enz. Bij hoge eisen aan
slijtvastheid en standtijd.

Verkrijgbaar in

• DN 32 - DN 300
• Kleur: transparant
• Fabricagelengte:10m of 15m

Temperatuurbereik
• -40°C tot +90°C
• Kortstondig tot+125°C

Streetmaster GKS | PU afzuigslang voor grote veegmachines, zeer slijtvast, vacuüm- en microbenbestendig.

NO
PVC

Toepassing
Grote veegmachines, zuigbaggers, gemeente- en
afvalverwerkingsvoertuigen, transportslang voor slijtende
vaste stoffen die microbenbestendigheid vereisen.

Verkrijgbaar in

• DN 225, 250, 280
• Kleur: zwart
• Fabricagelengte:10m

Temperatuurbereik
• -40°C tot +90°C
• Kortstondig tot+125°C
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Streetmaster KKS| PU afzuigslang voor kleine veegmachines, slijtvast, vacuüm- en microbenbestendig.

NO
PVC

Verkrijgbaar in

• DN 200
• Fabricagelengte:10m
• Kleur: zwart of transparant

Temperatuurbereik
• -40°C tot +90°C
• Kortstondig tot+125°C

Streetmaster GKH | PU afzuigslang aan achterkant voor grote veegmachines, slijtvast, vacuüm- en microbenbestendig.

NO
PVC

Toepassing
Grote veegmachines, zuigbaggers, gemeente- en
afvalverwerkingsvoertuigen, transportslang voor slijtende
vaste stoffen die microbenbestendigheid vereisen.

INDUSTRIËLE SLANGEN

Toepassing
Kleine veegmachines, zuigbaggers, gemeente- en
afvalverwerkingsvoertuigen, transportslang voor slijtende
vaste stoffen die microbenbestendigheid vereisen.

Verkrijgbaar in

• DN 200
• Kleur: zwart of transparant
• Fabricagelengte:10m

Temperatuurbereik
• -40°C tot +90°C
• Kortstondig tot+125°C

Streetmaster GLG | PU afzuigslang voor grote blad- en graszuigmachines, microbenbestendig.

NO
PVC

Toepassing
Bijvoorbeeld taludmaaiers, bladzuigers, transportslang voor slijtende vaste
stoffen die microbenbestendigheid vereisen.

Verkrijgbaar in

• DN 400
• Kleur: zwart
• Fabricagelengte:10m

Temperatuurbereik
• -40°C tot +90°C
• Kortstondig tot+125°C
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Levensmiddelechte PU en
siliconen slangen

Master-PUR L-F Food | PU afzuig- en transportslang met RVS spiraal, zeer licht, levensmiddelecht.

NO
PVC

Toepassing
Afzuig- en transportslang voor de:
• levensmiddelenindustrie
• farmaceutische industrie
• chemie

Master-PUR L-F Food A |

Verkrijgbaar in

• DN 40 - DN 400
• Kleur: transparant
• Fabricagelengte:10m

Temperatuurbereik
• -40°C tot +90°C
• Kortstondig tot+125°C

PU afzuig- en transportslang met RVS spiraal, zeer licht, levensmiddelecht, conform TRBS 2153,
antistatisch <109 Ohm

NO
PVC

Toepassing
Afzuig- en transportslang voor de:
• levensmiddelenindustrie
• farmaceutische industrie
• chemie
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• DN 100 - DN 200
• Kleur: transparant
• Fabricagelengte:10m

Temperatuurbereik
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Master-PUR L Food | PU afzuig- en transportslang met RVS spiraal, licht, levensmiddelecht.

NO
PVC

Master-PUR L Food A|

Verkrijgbaar in

• DN 32 - DN 200
• Kleur: transparant
• Fabricagelengte:10m

Temperatuurbereik
• -40°C tot +90°C
• Kortstondig tot+125°C

PU afzuig- en transportslang met RVS spiraal, licht, levensmiddelecht, conform TRBS 2153, antistatisch <109
Ohm.

NO
PVC

Toepassing
Gecertificeerde afzuig- en transportslang voor transport van vaste en
vloeibare media in de:
• levensmiddelenindustrie
• farmaceutische industrie
• chemie

INDUSTRIËLE SLANGEN

Toepassing
Gecertificeerde afzuig- en transportslang voor transport van vaste en
vloeibare media in de:
• levensmiddelenindustrie
• farmaceutische industrie
• chemie

Verkrijgbaar in

• DN 32 - DN 200
• Kleur: transparant
• Fabricagelengte:10m

Temperatuurbereik
• -40°C tot +90°C
• Kortstondig tot+125°C

Master-PUR H Food| PU afzuig- en transportslang met RVS spiraal, middelzwaar, levensmiddelecht.

NO
PVC

Toepassing
Gecertificeerde afzuig- en transportslang voor transport van vaste en
vloeibare media in de:
• levensmiddelenindustrie
• farmaceutische industrie
• chemiey

Verkrijgbaar in

• DN 20 - DN 250
• Kleur: transparant
• Fabricagelengte:10m

Temperatuurbereik
• -40°C tot +90°C
• Kortstondig tot+125°C
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afzuig- en transportslang met RVS spiraal, middelzwaar, levensmiddelecht, conform TRBS 2153, antistatisch
Master-PUR H Food A| PU
<10 Ohm.
9

NO
PVC

Toepassing
Gecertificeerde afzuig- en transportslang voor transport van vaste en
vloeibare media in de:
• levensmiddelenindustrie
• farmaceutische industrie
• chemie

Verkrijgbaar in

• DN 20 - DN 200
• Kleur: transparant
• Fabricagelengte:10m

Temperatuurbereik
• -40°C tot +90°C
• Kortstondig tot+125°C

Master-PUR HX Food | PU afzuig- en transportslang met RVS spiraal, zwaar, levensmiddelecht.

NO
PVC

Toepassing
Gecertificeerde afzuig- en transportslang voor transport van vaste en
vloeibare media in de:
• levensmiddelenindustrie
• farmaceutische industrie
• chemie

Verkrijgbaar in

• DN 32 - DN 150
• Kleur: transparant
• Fabricagelengte:10m

Temperatuurbereik
• -40°C tot +90°C
• Kortstondig tot+125°C

afzuig- en transportslang met RVS spiraal, zwaar, levensmiddelecht, conform TRBS 2153, antistatisch
Master-PUR HX Food A | PU
<10 Ohm.
9

NO
PVC

Toepassing
Gecertificeerde afzuig- en transportslang voor transport van vaste en
vloeibare media in de:
• levensmiddelenindustrie
• farmaceutische industrie
• chemie
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afzuig- en transportslang voor hoge belasting, zeer goed bestand tegen vacuüm en overdruk, volledig glad
Polderflex PUR Food | PU
van binnen en buiten, Food gecertificeerd.

NO
PVC

Polderflex PUR Food A |

Verkrijgbaar in

• DN 32 - DN 150
• Kleur: transparant
• Fabricagelengte:10m

Temperatuurbereik
• -40°C tot +90°C
• Kortstondig tot+125°C

PU afzuig- en transportslang voor hoge belasting, zeer goed bestand tegen vacuüm en overdruk, volledig
glad van binnen en buiten, Food gecertificeerd, antistatisch <109 Ohm.

NO
PVC

Toepassing
Gecertificeerde afzuig- en transportslang voor transport van vaste en
vloeibare media in de:
• levensmiddelenindustrie
• farmaceutische industrie
• chemie

INDUSTRIËLE SLANGEN

Toepassing
Gecertificeerde afzuig- en transportslang voor transport van vaste en
vloeibare media in de:
• levensmiddelenindustrie
• farmaceutische industrie
• chemie

Verkrijgbaar in

• DN 32 - DN 150
• Kleur: transparant
• Fabricagelengte:10m

Temperatuurbereik
• -40°C tot +90°C
• Kortstondig tot+125°C

Master-PUR Flat L Food | Spiraalvrije PU transportslang, licht.

NO
PVC

Toepassing
Spiraalvrije transportslang voor slijtende vaste stoffen, transport van vaste
stoffen op zeefmachines, afvoerslang op verlaadstations, toepassing als
compensator.

Verkrijgbaar in

• DN 50 - DN 300
• Kleur: transparant
• Fabricagelengte:5m

Temperatuurbereik
• -40°C tot +90°C
• Kortstondig tot+125°C
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Master-PUR Flat H Food | Spiraalvrije PU transportslang, middelzwaar.

NO
PVC

Toepassing
Spiraalvrije transportslang voor slijtende vaste stoffen, transport van vaste
stoffen op zeefmachines, afvoerslang op verlaadstations, toepassing als
compensator.

Verkrijgbaar in

• DN 50 - DN 300
• Kleur: transparant
• Fabricagelengte:5m

Temperatuurbereik
• -40°C tot +90°C
• Kortstondig tot+125°C

Master-PUR Flat HX Food | Spiraalvrije PU transportslang, zwaar.

NO
PVC

Toepassing
Spiraalvrije transportslang voor slijtende vaste stoffen, transport van vaste
stoffen op zeefmachines, afvoerslang op verlaadstations, toepassing als
compensator.

Verkrijgbaar in

• DN 50 - DN 150
• Kleur: transparant
• Fabricagelengte:10m

Temperatuurbereik
• -40°C tot +90°C
• Kortstondig tot+125°C

Master-SIL HD Food | Siliconen persslang, levensmiddelecht.

NO
PVC

Toepassing
Afzuig- en transportslang voor poeders en vloeibare media in
de levensmiddelenindustrie, farmaceutische industrie, chemie.
Machineontwikkeling voor cosmetische producten. Bij gebruik van
overeenkomstige aseptische verbindingen kan de slang voor reiniging in het
leidingsysteem achterblijven.

Verkrijgbaar in

• Kleur: transparant
• DN 10 - DN 100
• Fabricagelengte tot 20m

Temperatuurbereik
• -60°C tot +200°C
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Master PUR L-F Trivolution | PU afzuig- en transportslang zeer licht, conform TRBS 2153 antistatisch <10

9

Ohm

NO
PVC

Toepassing
Zeer flexibele en lichte transportslang voor transport van poeders, gassen
of vloeistoffen.

INDUSTRIËLE SLANGEN

Antistatische en elektrisch
geleidende slangen

Verkrijgbaar in
Kleur: transparant
DN 40 – DN 400
Fabricagelengte 10/15/20 meter afhankelijk van DN en omvang
Standaardlengte 10 meter

•
•
•
•

Temperatuurbereik
• -40°C tot +90°C
• Kortstondig tot+125°C

Master-PUR L Trivolution | PU afzuig- en transportslang, licht, conform TRBS 2153, antistatisch <10

9

Ohm.

NO
PVC

Toepassing
Zeer flexibele spiraalslang voor afzuiging/transport van slijtende vaste stoffen,
gasvormige en vloeibare media en fijnkorrelige deeltjes zoals bijvoorbeeld
stof, poeder en olienevelafzuiging.

Verkrijgbaar in
Kleur: transparant
DN 25 - DN 500
Fabricagelengte10 of 15m, afhankelijk van DN omvang
Standaard 10m

•
•
•
•

Temperatuurbereik
• -40°C tot +90°C
• Kortstondig tot+125°C
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Master-PUR L-EL | PU afzuig- en transportslang, licht, conform TRBS 2153, elektrisch geleidend ≤10

4

Ohm.

NO
PVC

Toepassing
Gevaarlijke zones waar elektrische geleiding vereist is. Afzuig- en
transportslang voor slijtage veroorzakende vaste stoffen, gasvormige
en vloeibare media. Transport van fijnkorrelige deeltjes zoals stoffen en
poeders. Olienevelafzuiging.

Verkrijgbaar in

• DN 25 - DN 500
• Kleur: zwart
• Fabricagelengte 10 of 15m, afhankelijk van DN omvang

Temperatuurbereik
• -40°C tot +90°C
• Kortstondig tot+125°C

Master-PUR L-MHR -A| PU afzuig- en transportslang licht, microben- en hydrolysebestendig, ≤10

9

Ohm.

NO
PVC

Toepassing
Afzuig- en transportslang voor slijtende vaste stoffen die microben- en
hydrolysebestendigheid vereisen. Beschermslang tegen mechanische
belastingen.

Verkrijgbaar in

• DN 25 - DN 500
• Kleur: transparant
• Fabricagelengte 10 of 15m, afhankelijk van DN omvang

Temperatuurbereik
• -40°C tot +90°C
• Kortstondig tot+125°C

Master-PUR H Trivolution | PU afzuig- en transportslang, middelzwaar, conform TRBS 2153, antistatisch <10

9

Ohm.

NO
PVC

Toepassing
Standaardslang voor industriestofzuigers en granulaattransportapparaten.
Afzuiging/transport van slijtende vaste stoffen, papiervezels, granulaten,
gasvormige en vloeibare media, grofkorrelige deeltjes met hoge omloop,
schaafsel en olienevelafzuiging.

Verkrijgbaar in

• DN 16 - DN 500
• Kleur: transparant
• Fabricagelengte 10 of 15m, afhankelijk van DN omvang

Temperatuurbereik
• -40°C tot +90°C
• Kortstondig tot+125°C
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Master-PUR H-EL | PU afzuig- en transportslang, middelzwaar, conform TRBS 2153, elektrisch geleidend ≤10

4

Ohm.

NO
PVC

Verkrijgbaar in

• DN 25 - DN 500
• Kleur: zwart
• Fabricagelengte 10 of 15m, afhankelijk van DN omvang

Temperatuurbereik
• -40°C tot +90°C
• Kortstondig tot+125°C

Master-PUR H-MHR -A| PU afzuig- en transportslang middelzwaar, microben- en hydrolysebestendig, ≤10

9

Ohm.

NO
PVC

Toepassing
Afzuig- en transportslang voor slijtende vaste stoffen die microben- en
hydrolysebestendigheid vereisen. Beschermslang tegen mechanische
belastingen.

INDUSTRIËLE SLANGEN

Toepassing
Gevaarlijke zones waar elektrische geleiding vereist is. Speciale slang voor
industriestofzuigers in explosieveilige bereiken. Voor slijtende vaste stoffen,
gasvormige en vloeibare media, grofkorrelige media met de hoogste
omloop. Olienevelafzuiging.

Verkrijgbaar in

• DN 16 - DN 500
• Kleur: transparant
• Fabricagelengte 10 of 15m, afhankelijk van DN omvang

Temperatuurbereik
• -40°C tot +90°C
• Kortstondig tot+125°C

Master-PUR HX Trivolution |

PU afzuig- en transportslang, zeer slijtagevast en vacuümbestendig, met versterking onder de spiraal,
conform TRBS 2153, antistatisch <109 Ohm.

NO
PVC

Toepassing
Zuig- en transportslang voor silovoertuigen, verlaadbedrijven, bekiezelen
van platte daken, voor extreem abrasieve media, problematische
transportgoederen, zoals zand kiezel, graan enz. Bij hoge eisen aan
slijtvastheid en standtijd.

Verkrijgbaar in
• DN 32 - DN 300
• Kleur: transparant
• Fabricagelengte:10m, 15m
Temperatuurbereik
• -40°C tot +90°C
• Kortstondig tot+125°C
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PU afzuig- en transportslang, zeer slijtvast en vacuümbestendig, conform TRBS 2153, elektrisch geleidend ≤10
Master-PUR HX-EL | Ohm.

4

NO
PVC

Toepassing
Zeer flexibele afzuig/transportslang voor agressieve vloeistoffen of dampen
in ventilatie- en aircobereik. Gevaarlijke zones waar elektrostatische
geleiding vereist is.

Verkrijgbaar in
• DN 32 - DN 300
• Kleur: zwart
• Fabricagelengte:10m
Temperatuurbereik
• -40°C tot +90°C
• Kortstondig tot+125°C

Master-PUR Performance |

PU afzuig- en transportslang, extreem slijtvast, vacuümbestendig en microbenbestendig. Naadloze en
vlakke binnenwand, antistatisch <109 ohm

NO
PVC

Toepassing
Transportslang voor producten als zand, kiezel, granen en granulaat.
Overal waar makkelijk schoon te maken oppervlakten belangrijk zijn
Transportslang voor extreem abrassieve stoffen, gassen of vloeistoffen
Toevoerslang voor reiniging in onder andere glasblazerijen, minerale
verwerkingsbedrijven, staalbedrijven, streengroeven, havenbedrijven,
cementwerken etc.

Verkrijgbaar in

• DN 38 – DN152
• Kleur: transparant
• Fabricagelengte 10 meter

Temperatuurbereik
• -40°C tot +90°C
• Kortstondig tot+125°C

Master-PE L-F EL | Afzuig- en transportslang, licht en flexibel, elektrisch geleidend <10

4

Ohm.

NO
PVC

Toepassing
Zeer flexibele afzuig/transportslang voor agressieve vloeistoffen of dampen
in ventilatie- en aircobereik. Ook transport van fijne poeders mogelijk.
Gevaarlijke zones waar elektrostatische geleiding vereist is.

Verkrijgbaar in
• DN 40 - DN 600
• Kleur: zwart
• Fabricagelengte:10 of 15m, afhankelijk van DN omvang
Temperatuurbereik
• -40°C tot +60°C
• Kortstondig tot+80°C
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Master-PE L-EL | Afzuig- en transportslang, licht en flexibel, elektrisch geleidend <10

4

Ohm.

NO
PVC

Toepassing
Zeer flexibele afzuig/transportslang voor agressieve vloeistoffen of dampen
in ventilatie- en aircobereik. Ook transport van fijne poeders mogelijk.
Gevaarlijke zones waar elektrostatische geleiding vereist is.

Verkrijgbaar in
• DN 25 - DN 300
• Kleur: zwart
• Fabricagelengte:10m

Master-PVC L-F EL | PVC folieslang, licht, conform TRBS 2153, elektrisch geleidend ≤10

Toepassing
Afzuig- en transportslang voor vaste, gasvormige en vloeibare media.
Gevaarlijke zones waar elektrostatische geleiding vereist is. Transport
van fijnkorrelige deeltjes zoals stoffen en poeders. Chemische installaties,
apparatenbouw.

6

Ohm.

Verkrijgbaar in
• DN 50 - DN 300
• Kleur: zwart
• Fabricagelengte:10m
Temperatuurbereik
• -20°C tot +70°C
• Kortstondig tot+80°C

Master-Clip Vinyl A | Afzuig- en ventilatorslang uit polyesterweefsel met PVC-coating, antistatisch ≤10

Toepassing
Klimaatregeltechniek, afzuiginstallaties, geleiding van toevoer- en afgeblazen
lucht, lagedrukbereik, bij verhoogde veiligheidseisen.

INDUSTRIËLE SLANGEN

Temperatuurbereik
• -35°C tot +80°C
• Kortstondig tot+120°C

8

Ohm.

Verkrijgbaar in
• DN 50 - DN 900
• Kleur: grijs
• Fabricagelengte 3 - 6m, afhankelijk van DN omvang
Temperatuurbereik
• -20°C tot +70°C
• Kortstondig tot+80°C
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Master-Clip Vinyl EL | Afzuig- en ventilatorslang uit polyesterweefsel met PVC-coating, elektrisch geleidend <10

Toepassing
Gevarenzones waarin elektrische geleiding conform ATEX vereist is. Bij
verhoogde mechanische belasting, afzuiging en doorvoering van agressieve
media, explosieve gassen en dampen, afzuiginstallaties, lagedrukbereik,
geleiding van toevoer- en afgeblazen lucht in explosieveilige bereiken.

Master-Clip Viton EL |

6

Ohm.

Verkrijgbaar in
• DN 50 - DN 900
• Kleur: zwart
• Fabricagelengte 3 - 6m
Temperatuurbereik
• -20°C tot +70°C
• Kortstondig tot+80°C

Afzuig- en transportslang van Viton gecoat polyester weefsel. Toe te passen bij transport van bijtende media tot
een temperatuur van 210 graden. Geleidend <104 Ohm.

NO
PVC

Toepassing
Afzuig of transport van agressieve gassen en dampen in risicozones,
chemische fabrieken, verfindustrie, houtindustrie, farmaceutische industrie
en papierindustrie. Alleen bij lage druk toepasbaar. Gebruik in gevaarlijke
zones waar industriële slangen elektrostatisch geleidend moeten zijn.

Verkrijgbaar in
• DN 50 - DN 900
• Kleur: zwart
• Fabricagelengte 3 - 6m
Temperatuurbereik
• -25°C tot +210°C
• Kortstondig tot+240°C

Master-Clip PTFE EL | Afzuig- en transportslang voor bijtende media met een temperatuur tot 280 graden, geleidend <10

Toepassing
Afzuig of transport van agressieve gassen en dampen in risicozones,
chemische fabrieken, verfindustrie, houtindustrie, farmaceutische industrie,
papierindustrie en afzuiging van oplosmiddelen.
Alleen bij lage druk toepasbaar. Gebruik in gevaarlijke zones waar industriële
slangen elektrostatisch geleidend moeten zijn.

6

Ohm.

Verkrijgbaar in
• DN 55 - DN 900
• Kleur: zwart
• Fabricagelengte 3 - 6m
Temperatuurbereik
• -150°C tot +250°C
• Kortstondig tot+300°C
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Master-Clip PTFE H-EL | Afzuig- en transportslang voor bijtende media met een temperatuur tot 175 graden, geleidend <10 Ohm.
6

Verkrijgbaar in
• DN 38 - DN 900
• Kleur: zwart
• Fabricagelengte 3 - 6m
Temperatuurbereik
• -40°C tot +175°C
• Kortstondig tot+190°C

Master-Clip PTFE S-EL | Afzuig- en transportslang voor bijtende media met een temperatuur tot 250 graden, geleidend <10 Ohm.
6

Toepassing
Afzuig of transport van agressieve gassen en dampen in risicozones,
chemische fabrieken, verfindustrie, houtindustrie, farmaceutische industrie,
papierindustrie en afzuiging van oplosmiddelen.
Alleen bij lage druk toepasbaar. Gebruik in gevaarlijke zones waar industriële
slangen elektrostatisch geleidend moeten zijn.

INDUSTRIËLE SLANGEN

Toepassing
Afzuig of transport van agressieve gassen en dampen in risicozones,
chemische fabrieken, verfindustrie, houtindustrie, farmaceutische
industrie, papierindustrie en afzuiging van oplosmiddelen. Alleen bij lage
druk toepasbaar. Gebruik in gevaarlijke zones waar industriële slangen
elektrostatisch geleidend moeten zijn.

Verkrijgbaar in
• DN 50 - DN 900
• Kleur: zwart
• Fabricagelengte 3 - 6m
Temperatuurbereik
• -70°C tot +250°C
• Kortstondig tot+270°C

Master-VAC EL | PE-EVA afzuig- en transportslang, licht, stapvast, conform TRBS 2153, elektrisch geleidend <10

6

Ohm

NO
PVC

Toepassing
Gevaarlijke zones waar elektrostatische geleiding vereist is.
Lichte huishoud- en industriestofzuigers, handbewerkingsmachines,
ontstoffingsinstallaties, doorvoeren/afzuigen van vaste, vloeibare en
gasvormige media, stoffen en poeders, luchttechniek, zwembadreiniging,
chemische industrie, beschermslang.

Verkrijgbaar in
• DN 25 - DN 50
• Kleur: zwart
• Fabricagelengte 15m
Temperatuurbereik
• -40°C tot +60°C
• Kortstondig tot+70°C
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Stapvaste slangen

Master-PUR Step | PU folieslang, stapvast, moeilijk ontvlambaar conform DIN 4102 B1.

NO
PVC

Toepassing
Overal waar in bodembereik gebruikelijke slangen door uitwendige
mechanische inwerkingen duurzaam kunnen worden gedeformeerd.
Houtbewerking, beschermslang, afzuig- en transportslang voor het
transport van vaste, vloeibare en gasvormige media.

Verkrijgbaar in
• DN 50 - DN 160
• Kleur: transparant met blauwe spiraal
• Fabricagelengte:10m
Temperatuurbereik
• -40°C tot +90°C
• Kortstondig tot+125°C

Master-PUR Step MHR | PU folieslang, stapvast, microben- en hydrolysebestendig.

NO
PVC

Toepassing
Afzuig- en transportslang voor slijtende vaste stoffen, vloeibare en
gasvormige media die microben- en hydrolysebestendigheid vereisen.
Bladzuigers, grasmaai- en tuinveegmachines, lichte afzuigslang op
gemeentelijke voertuigen.

Verkrijgbaar in
• DN 150 - DN 200
• Kleur: transparant met zwarte spiraal
• Fabricagelengte:10m
Temperatuurbereik
• -40°C tot +90°C
• Kortstondig tot+125°C
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Carflex Super | Uitlaatgasslang voor uitlaatgastemperaturen tot +200°C, continu overrijbaar.

NO
PVC

Verkrijgbaar in
• DN 25 - DN 200
• Kleur: zwart
• Fabricagelengte tot 20m
Temperatuurbereik
• +200°C met het juiste gebruikt van uitlaatregelaars en voldoende
frisse lucht (50%)

Master-VAC | PE-EVA afzuig- en transportslang, licht, stapvast.

NO
PVC

Toepassing
Lichte
huishoud-,
industriestofzuigers;
handbewerkingsmachines,
ontstoffingsinstallaties, doorvoeren/afzuigen van vaste, vloeibare en
gasvormige media, stoffen en poeders, luchttechniek, zwembadreiniging,
chemische industrie, beschermslang.

INDUSTRIËLE SLANGEN

Toepassing
Gemiddelde belasting bij de afzuiging van Otto- en dieselmotoruitlaatgassen,
geschikt voor gebruikelijke afzuigsystemen, zoals bovengrondse en
ondergrondse afzuiginstallaties en stationaire installaties.

Verkrijgbaar in
• DN 25 - DN 50
• Kleur: zwart
• Fabricagelengte: 15m
Temperatuurbereik
• -40°C tot +60°C
• Kortstondig tot+70°C

Master-VAC EL | PE-EVA afzuig- en transportslang, licht, stapvast, conform TRBS 2153, elektrisch geleidend <10

6

Ohm.

NO
PVC

Toepassing
Gevaarlijke zones waar elektrostatische geleiding vereist is.
Lichte
huishoud-,
industriestofzuigers;
handbewerkingsmachines,
ontstoffingsinstallaties, doorvoeren/afzuigen van vaste, vloeibare en
gasvormige media, stoffen en poeders, luchttechniek, zwembadreiniging,
chemische industrie, beschermslang.

Verkrijgbaar in
• DN 25 - DN 50
• Kleur: zwart
• Fabricagelengte 15m
Temperatuurbereik
• -40°C tot +60°C
• Kortstondig tot+70°C
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Airconditioning-, beluchtings- en
lasrookslangen

Master-Clip Vinyl | Afzuig- en ventilatorslang uit PVC-folie.

Toepassing
Klimaatregeltechniek, afzuiginstallaties, geleiding van toevoer- en afgeblazen
lucht, lagedrukbereik.

Verkrijgbaar in
• DN 40 - DN 900
• Kleur: grijs
• Fabricagelengte 3 - 6m
Temperatuurbereik
• -20°C tot +70°C
• Kortstondig tot+80°C

Master-Clip Vinyl B | Afzuig- en ventilatorslang uit polyesterweefsel met PVC-coating, moeilijk ontvlambaar.

Toepassing
Klimaatregeltechniek, afzuiginstallaties, geleiding van toevoer- en afgeblazen
lucht, bij verhoogde veiligheidseisen, tentverwarming, soldeerrookafzuiging,
lagedrukbereik.

Verkrijgbaar in
• DN 40 - DN 900
• Kleur: grijs
• Fabricagelengte 3 - 6m
Temperatuurbereik
• -20°C tot +70°C
• Kortstondig tot+80°C
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Master-Clip PE | Afzuig- en ventilatorslang uit polyethyleenweefsel met PE-coating, milieuvriendelijk.

NO
PVC

Toepassing
Asbestsanering, klimaatregeltechniek, afzuiginstallaties, geleiding van
toevoer- en afgeblazen lucht, lagedrukbereik.

Verkrijgbaar in
• DN 40 - DN 900
• Kleur: wit
• Fabricagelengte 3 - 6m

INDUSTRIËLE SLANGEN

Temperatuurbereik
• -40°C tot +85°C
• Kortstondig tot+95°C

Master-Clip PUR | Afzuig- en ventilatorslang uit PU-folie, zeer slijtvast.

NO
PVC

Toepassing
Klimaatregeltechniek, afzuiging van slijtende vaste stoffen, lagedrukbereik.

Verkrijgbaar in
• DN 40 - DN 900
• Kleur: transparant
• Fabricagelengte 3 - 6m
Temperatuurbereik
• -40°C tot +90°C
• Kortstondig tot+125°C

Master-Clip PUR-S | Afzuig- en ventilatorslang uit PU-folie, zeer slijtvast, dubbellaags.

NO
PVC

Toepassing
Afzuiging van slijtende vaste stoffen, vulinstallaties, lagedrukbereik.

Verkrijgbaar in
• DN 50 - DN 900
• Kleur: transparant
• Fabricagelengte 3 - 6m
Temperatuurbereik
• -40°C tot +90°C
• Kortstondig tot+125°C
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Master-Clip Spark | Speciale slang voor de lasrookafzuiging uit glasweefsel met PVC-coating, moeilijk ontvlambaar.

Toepassing
Lasrookafzuiging,
klimaatregeltechniek,
afzuiginstallaties,
geleiding
van toevoer- en afgeblazen lucht, bij verhoogde veiligheidseisen,
tentverwarming, soldeerrookafzuiging, lagedrukbereik.

Verkrijgbaar in
• DN 40 - DN 900
• Kleur: donkergrijs
• Fabricagelengte 3 - 6m
Temperatuurbereik
• -20°C tot +90°C
• Kortstondig tot+110°C

Master-Clip Spark XL | Speciale slang voor vonkenregen.

NO
PVC

Toepassing
Slijpstofafzuiging met hoog vonkgehalte, lasrookafzuiging met verhoogd
vonkgehalte, afzuiging van hete en slijtvaste slijpstoffen, bij verhoogde
veiligheidseisen.

Verkrijgbaar in
• DN 50 - DN 900
• Kleur: zwart
• Fabricagelengte 3 - 6m
Temperatuurbereik
• -40°C tot +200°C
• Kortstondig tot+280°C

Master-Vent 2 | Afzuig- en ventilatorslang uit polyesterfolie met copolymeer coating.

Toepassing
Afzuiginstallaties waarbij normaal ontvlambare slangen vereist zijn,
klimaatregeltechniek, wasemkappen, dampafzuiging.

Verkrijgbaar in
• DN 51 - DN 610
• Kleur: grijs
• Fabricagelengte:10m
Temperatuurbereik
• -30°C tot +140°C
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INDUSTRIËLE SLANGEN

Uitlaatgasslangen

Carflex Super | Uitlaatgasslang voor uitlaatgastemperaturen tot +200°C, continu overrijbaar.

NO
PVC

Toepassing
Gemiddelde belasting bij de afzuiging van Otto- en dieselmotoruitlaatgassen,
geschikt voor gebruikelijke afzuigsystemen, zoals bovengrondse en
ondergrondse afzuiginstallaties en stationaire installaties.

Verkrijgbaar in
• DN 25 - DN 200
• Kleur: zwart
• Fabricagelengte tot 20m
Temperatuurbereik
• +200°C met het juiste gebruik van uitlaatregelaars en voldoende
frisse lucht (50%)

Carflex 200 | Uitlaatgasslang voor uitlaatgastemperaturen tot +200°C.

NO
PVC

Toepassing
Gemiddelde belasting bij de afzuiging van Otto- en dieselmotoruitlaatgassen,
geschikt voor gebruikelijke afzuigsystemen, zoals bovengrondse en
ondergrondse afzuiginstallaties en stationaire installaties.

Verkrijgbaar in
• DN 63 - DN 200
• Kleur: zwart met blauwe schuurbescherming
• Fabricagelengte tot 20m
Temperatuurbereik
• +200°C met het juiste gebruik van uitlaatregelaars en voldoende
frisse lucht (50%)
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Carflex 300 | Uitlaatgasslang voor uitlaatgastemperaturen tot +300°C.

NO
PVC

Toepassing
Hoge belasting bij de afzuiging van Otto- en dieselmotoruitlaatgassen,
speciaal voor vrachtwagens en bouwmachines, geschikt voor gebruikelijke
afzuigsystemen, zoals uitlaatgas slangoproller; afzuigspleetleidingen,
bovengrondse en ondergrondse afzuiginstallaties en stationaire installaties.

Verkrijgbaar in
• DN 63 - DN 200
• Kleur: binnen zilvergrijs, buiten groengrijs met rode schuurbescherming
• Fabricagelengte tot 20m
Temperatuurbereik
• +300 °C met het juiste gebruik van uitlaatregelaars en voldoende
frisse lucht (50%)

Master-Clip HT 300 | Slang voor gemiddelde en hoge temperaturen voor temperaturen tot +300°C, dubbellaags.

NO
PVC

Toepassing
Dieselmotorproefbanken met verhoogde afzuigcapaciteit, rookgasafzuiging,
hete lucht, afzuiginstallaties, voertuig- en motorenbouw, vliegtuigbouw,
militaire techniek, machinebouw, lagedrukbereik.

Verkrijgbaar in
• DN 50 - DN 900
• Kleur: zilvergrijs
• Fabricagelengte 3 - 6m
Temperatuurbereik
• -20°C tot +450°C
• Kortstondig tot+500°C

Master-Clip Iso-Car | Slang voor gemiddelde en hoge temperaturen voor temperaturen tot +300°C, dubbellaags.

NO
PVC

Toepassing
Dieselmotorproefbank met verhoogde afzuigcapaciteit, rookgasafzuiging,
hete lucht, afzuiginstallaties, voertuigbouw, motorenbouw, vliegtuigbouw,
militaire techniek, machinebouw, lagedrukbereik. Primair geschikt als
afzuigslang

Verkrijgbaar in
• DN 38 - DN 900
• Kleur: binnen zilvergrijs, buiten groengrijs
• Fabricagelengte 3 - 6m
Temperatuurbereik
• -60°C tot +300°C
• Kortstondig tot+350°C
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Master-Clip Kapton | Slang voor gemiddelde en hoge temperaturen voor temperaturen tot +400°C.

NO
PVC

Toepassing
Geleiding van uitlaatgassen in het onderdruk- en lagedrukbereik, voertuigen motorenbouw, uitlaatgasafzuiging bij vermogentestbanken in de autoindustrie, afzuiging van agressieve gassen bij hoge temperaturen.

Verkrijgbaar in
• DN 50 - DN 900
• Kleur: binnen geel-goud, buiten wit
• Fabricagelengte 3-6m

Master-Clip HT 450 | Slang voor gemiddelde en hoge temperaturen voor temperaturen tot +450°C, dubbellaags.

NO
PVC

Toepassing
Dieselmotorproefbanken met verhoogde afzuigcapaciteit, rookgasafzuiging,
hete lucht, afzuiginstallaties, voertuig- en motorenbouw, vliegtuigbouw,
militaire techniek, machinebouw, lagedrukbereik.

INDUSTRIËLE SLANGEN

Temperatuurbereik
• -260°C tot +400°C

Verkrijgbaar in
• DN 50 - DN 900
• Kleur: zilvergrijs
• Fabricagelengte 3 - 6m
Temperatuurbereik
• -20°C tot +450°C
• Kortstondig tot+500°C

Master-Clip HT 650 | Slang voor gemiddelde en hoge temperaturen voor temperaturen tot +650°C, dubbele slang.

NO
PVC

Toepassing
Uitlaatgasafzuiging bij vermogensproefbanken in de auto-industrie,
rookgasafzuiging, voertuig- en vliegtuigbouw, motorenbouw en
uitlaatgastechniek, werven, militaire techniek, machinebouw, ovenbouw,
hoogovens en staalbedrijven, infrarood drooginstallaties, hittebescherming.

Verkrijgbaar in
• DN 50 - DN 900
• Kleur: zilvergrijs
• Fabricagelengte 3 - 6m
Temperatuurbereik
• -20°C tot +650°C
• Kortstondig tot+750°C
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Master-Clip HT 1100 | Slang voor gemiddelde en hoge temperaturen voor temperaturen tot +1100°C, drielaags.

NO
PVC

Toepassing
Extreme temperatuureisen, uitlaatgasafzuiging bij grote motoren, afzuiging
bij vonkvorming, werven, voertuig-, vliegtuig-, motoren- en machinebouw,
uitlaatgastechniek, militaire techniek, hoogovens en staalbedrijven,
hittebescherming.

Verkrijgbaar in
• DN 75 - DN 900
• Kleur: zilvergrijs
• Fabricagelengte 3 - 6m
Temperatuurbereik
• -20°C tot +1100°C
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INDUSTRIËLE SLANGEN

Slangen voor temperaturen tot
+250 °C

Master-Clip Neopren | Slang voor gemiddelde en hoge temperaturen voor temperaturen tot +125°C.

NO
PVC

Toepassing
Hete en koude lucht, klimaatregeltechniek, voertuigbouw, motorenbouw,
uitlaatgastechniek, lagedrukbereik, agressieve media, chemische installaties.

Verkrijgbaar in
• Maten DN 38 tot DN 900
• Kleur: zwart
• Fabricagelengte 3m of 6m
Temperatuurbereik
• -35°C tot +125°C
• Kortstondig tot+150°C

Master-Santo SL | TPV afzuig- en transportslang, zeer licht, voor hogere temperaturen.

NO
PVC

Toepassing
Dampafzuiging, toe- en afvoer van lucht in machinekamers, geleiding van
hete- en koude lucht in de voertuig- en machinebouw, gasvormige media.

Verkrijgbaar in
• DN 25 - DN 400
• Kleur: weefsel zwart, spiraal grijs
• Fabricagelengte 10m
Temperatuurbereik
• -40°C tot +130°C
• Kortstondig tot+150°C
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Master-Santo L | TPV afzuig- en transportslang, licht, voor hogere temperaturen.

NO
PVC

Toepassing
Dampafzuiging, toe- en afvoer van lucht in machinekamers, geleiding van
hete- en koude lucht in de voertuig- en machinebouw, vaste, vloeibare en
gasvormige media.

Verkrijgbaar in
• DN 25 - DN 500
• Kleur: zwart
• Fabricagelengte 10 of 15m afhankelijk van DN
Temperatuurbereik
• -40°C tot +130°C
• Kortstondig tot+150°C

Master-Santo H | TPV afzuig- en transportslang, middelzwaar, voor hogere temperaturen.

NO
PVC

Toepassing
Dampafzuiging, toe- en afvoer van lucht in machinekamers, geleiding van
hete- en koude lucht in de voertuig- en machinebouw, vaste, vloeibare en
gasvormige media. Met verhoogde mechanische belastbaarheid.

Verkrijgbaar in
• DN 25 - DN 500
• Kleur: zwart
• Fabricagelengte 10 of 15m afhankelijk van DN
Temperatuurbereik
• -40°C tot +125°C
• Kortstondig tot+150°C

Master-Neo 1 | Slang voor gemiddelde en hoge temperaturen voor temperaturen tot +135°C.

NO
PVC

Toepassing
Gasvormige
media
met
een
hoge
eigen
respectievelijk
omgevingstemperatuur, voertuig-, vliegtuig-, scheeps-, machine- en
motorenbouw, chemische industrie, kunststofverwerking, hete luchtslang
voor granulaatdrogers, vuilverbrandingsinstallaties.

Verkrijgbaar in
• DN 13 - DN 305
• Kleur: zwart
• Fabricagelengte 4m
Temperatuurbereik
• -35°C tot +135°C
• -55°C tot +150°C
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Master-Neo 2 | Slang voor gemiddelde en hoge temperaturen voor temperaturen tot +135°C, dubbellaags.

NO
PVC

Verkrijgbaar in
• DN 13 - DN 305
• Kleur: grijs
• Fabricagelengte 4m
Temperatuurbereik
• -35°C tot +135°C
• -55°C tot +150°C

INDUSTRIËLE SLANGEN

Toepassing
Gasvormige
media
met
een
hoge
eigen
respectievelijk
omgevingstemperatuur, voertuig-, vliegtuig-, scheeps-, machine- en
motorenbouw, chemische industrie, kunststofverwerking, hete luchtslang
voor granulaatdrogers, vuilverbrandingsinstallaties.

Master-Clip Hypalon | Slang voor gemiddelde en hoge temperaturen voor temperaturen tot +175°C.

NO
PVC

Toepassing
Hete en koude lucht, klimaatregeltechniek, voertuigbouw, motorenbouw,
uitlaatgastechniek, lagedrukbereik, agressieve media, chemische installaties.

Verkrijgbaar in
• DN 38 - DN 900
• Kleur: zwart
• Fabricagelengte 3 - 6m
Temperatuurbereik
• -40°C tot +175°C
• Kortstondig tot+190°C

Master-Clip Viton | Slang voor gemiddelde en hoge temperaturen voor temperaturen tot +210°C.

NO
PVC

Toepassing
Afzuiging van agressieve media bij gemiddelde temperaturen, lagedrukbereik,
chemische installaties, verfnevelafzuiging.

Verkrijgbaar in
• DN 38 - DN 900
• Kleur: buiten rood, binnen zwart
• Fabricagelengte 3 - 6m
Temperatuurbereik
• -25°C tot +210°C
• Kortstondig tot+240°C
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Master-Sil 1 | Slang voor gemiddelde en hoge temperaturen voor temperaturen tot +250°C.

NO
PVC

Toepassing
Gasvormige
media
met
een
hoge
eigen
respectievelijk
omgevingstemperatuur, voertuig-, vliegtuig-, scheeps-, machine- en
motorenbouw, chemische industrie, kunststofverwerking, hete luchtslang
voor granulaatdrogers, vuilverbrandingsinstallaties.

Verkrijgbaar in
• DN 13 - DN 305
• Kleur: rood
• Fabricagelengte: 4m
Temperatuurbereik
• -70°C tot +250°C
• Kortstondig -85°C tot +300°C

Master-Sil 2 | Slang voor gemiddelde en hoge temperaturen voor temperaturen tot +250°C, dubbellaags.

NO
PVC

Toepassing
Gasvormige
media
met
een
hoge
eigen
respectievelijk
omgevingstemperatuur, voertuig-, vliegtuig-, scheeps-, machine- en
motorenbouw, chemische industrie, kunststofverwerking, hete luchtslang
voor granulaatdrogers,treinstellen, vuilverbrandingsinstallaties.

Verkrijgbaar in
• DN 13 - DN 305
• Kleur: rood
• Fabricagelengte: 4m
Temperatuurbereik
• -70°C tot +250°C
• Kortstondig -85°C tot +300°C
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INDUSTRIËLE SLANGEN

Slangen voor temperaturen van
+250 °C tot +1100 °C

Master-Clip Silicon | Slang voor gemiddelde en hoge temperaturen voor temperaturen tot +300°C.

NO
PVC

Toepassing
Hete en koude lucht, afzuiginstallaties, voertuigbouw, motorenbouw,
vliegtuigbouw, militaire techniek, machinebouw, lagedrukbereik.

Verkrijgbaar in
• DN 40 - DN 900
• Kleur: zilvergrijs
• Fabricagelengte 3-6m
Temperatuurbereik
• -60°C tot +300°C
• Kortstondig tot+350°C

Master-Clip Iso-Silicon | Slang voor gemiddelde en hoge temperaturen voor temperaturen tot +300°C, dubbellaags.

NO
PVC

Toepassing
Hete lucht, bij verhoogde afzuigcapaciteit, voertuigbouw, motorenbouw,
vliegtuigbouw, militaire techniek, machinebouw, lagedrukbereik.

Verkrijgbaar in
• DN 50 - DN 900
• Kleur: zilvergrijs
• Fabricagelengte 3-6m
Temperatuurbereik
• -60°C tot +300°C
• Kortstondig tot+350°C
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Master-Clip Car | Slang voor gemiddelde en hoge temperaturen voor temperaturen tot +300°C.

NO
PVC

Toepassing
Uitlaatgasafzuiging
(speciaal
dieselmotoren),
rookgasafzuiging,
afzuiginstallaties, hete lucht, militaire techniek, vliegtuigbouw, voertuigbouw,
machinebouw, lagedrukbereik.

Verkrijgbaar in
• DN 38 - DN 900
• Kleur: binnen zilvergrijs, buiten groengrijs
• Fabricagelengte 3-6m
Temperatuurbereik
• -60°C tot +300°C
• Kortstondig tot+350°C

Master-Clip Iso-Car | Slang voor gemiddelde en hoge temperaturen voor temperaturen tot +300°C, dubbellaags.

NO
PVC

Toepassing
Dieselmotorproefbank met verhoogde afzuigcapaciteit, rookgasafzuiging,
hete lucht, afzuiginstallaties, voertuigbouw, motorenbouw, vliegtuigbouw,
militaire techniek, machinebouw, lagedrukbereik. Primair geschikt als
afzuigslang.

Verkrijgbaar in
• DN 38 - DN 900
• Kleur: binnen zilvergrijs, buiten groengrijs
• Fabricagelengte 3-6m
Temperatuurbereik
• -60°C tot +300°C
• Kortstondig tot+350°C

Master-Clip HT 300 | Slang voor gemiddelde en hoge temperaturen voor temperaturen tot +300°C, dubbellaags.

NO
PVC

Toepassing
Dieselmotorproefbanken met verhoogde afzuigcapaciteit, rookgasafzuiging,
hete lucht, afzuiginstallaties, voertuig- en motorenbouw, vliegtuigbouw,
militaire techniek, machinebouw, lagedrukbereik.

Verkrijgbaar in
• DN 50 - DN 900
• Kleur: zilvergrijs
• Fabricagelengte 3 - 6m
Temperatuurbereik
• -40°C tot +300°C
• Kortstondig tot+350°C
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Master-Clip HT 400 | Slang voor gemiddelde en hoge temperaturen voor temperaturen tot +400°C.

NO
PVC

Toepassing
Primair geschikt als afzuigslang, hete lucht, afzuiginstallaties, ovenbouw,
hoogovens en staalbedrijven, machinebouw, hittebescherming,
lagedrukbereik, rookgasafzuiging.

Verkrijgbaar in
• DN 38 - DN 900
• Kleur: zilvergrijs
• Fabricagelengte 3-6m

INDUSTRIËLE SLANGEN

Temperatuurbereik
• -20°C tot +400°C
• Kortstondig tot+450°C

Master-Clip Kapton | Slang voor gemiddelde en hoge temperaturen voor temperaturen tot +400°C.

NO
PVC

Toepassing
Geleiding van uitlaatgassen in het onderdruk- en lagedrukbereik, voertuigen motorenbouw, uitlaatgasafzuiging bij vermogentestbanken in de autoindustrie, afzuiging van agressieve gassen bij hoge temperaturen.

Verkrijgbaar in
• DN 50 - DN 900
• Kleur: binnen geel-goud, buiten wit
• Fabricagelengte 3-6m
Temperatuurbereik
• -260°C tot +400°C

Master-Clip HT 450 | Slang voor gemiddelde en hoge temperaturen voor temperaturen tot +450°C, dubbellaags.

NO
PVC

Toepassing
Dieselmotorproefbanken met verhoogde afzuigcapaciteit, rookgasafzuiging,
hete lucht, afzuiginstallaties, voertuig- en motorenbouw, vliegtuigbouw,
militaire techniek, machinebouw, lagedrukbereik.

Verkrijgbaar in
• DN 50 - DN 900
• Kleur: zilvergrijs
• Fabricagelengte 3-6m
Temperatuurbereik
• -20°C tot +450°C
• Kortstondig tot+500°C
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Master-Clip HT 500 | Slang voor gemiddelde en hoge temperaturen voor temperaturen tot +500°C.

NO
PVC

Toepassing
Uitlaatgasgeleiding in onderdruk- en lagedrukbereik, voertuig- en
motorenbouw, uitlaatgasafzuiging in de auto-industrie bij verhoogde
temperatuureisen.

Verkrijgbaar in
• DN 50 - DN 900
• Kleur: binnen zilver, buiten rood
• Fabricagelengte 3-6m
Temperatuurbereik
• -20°C tot +500°C
• Kortstondig tot+550°C

Master-Clip HT 650 | Slang voor gemiddelde en hoge temperaturen voor temperaturen tot +650°C, dubbele slang.

NO
PVC

Toepassing
Uitlaatgasafzuiging bij vermogensproefbanken in de auto-industrie,
rookgasafzuiging, voertuig- en vliegtuigbouw, motorenbouw en
uitlaatgastechniek, werven, militaire techniek, machinebouw, ovenbouw,
hoogovens en staalbedrijven, infrarood drooginstallaties, hittebescherming.

Verkrijgbaar in
• DN 50 - DN 300
• Kleur: zilvergrijs
• Fabricagelengte 3-6m
Temperatuurbereik
• -20°C tot +650°C
• Kortstondig tot+750°C

Master-Clip HT 1100| Slang voor gemiddelde en hoge temperaturen voor temperaturen tot +1100°C, drielaags.

NO
PVC

Toepassing
Extreme temperatuureisen, uitlaatgasafzuiging bij grote motoren, afzuiging
bij vonkvorming, werven, voertuig-, vliegtuig-, motoren- en machinebouw,
uitlaatgastechniek, militaire techniek, hoogovens en staalbedrijven,
hittebescherming.

Verkrijgbaar in
• DN 75 - DN 900
• Kleur: zilvergrijs
• Fabricagelengte 3-6m
Temperatuurbereik
• -20°C tot +1100°C
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Master-PE L-F EL | Afzuig- en transportslang, licht en flexibel, elektrisch geleidend <10

4

INDUSTRIËLE SLANGEN

Chemicaliënbestendige slangen

Ohm

NO
PVC

Toepassing
Zeer flexibele afzuig/transportslang voor agressieve vloeistoffen of dampen
in ventilatie- en aircobereik. Gevaarlijke zones waar elektrostatische
geleiding vereist is.

Verkrijgbaar in
• DN 40 - DN 600
• Kleur: zwart
• Fabricagelengte:10 of 15m
Temperatuurbereik
• -40°C tot +60°C
• Kortstondig tot+80°C

Master-PE L-EL | Afzuig- en transportslang, licht en flexibel, elektrisch geleidend <10

4

Ohm

NO
PVC

Toepassing
Zeer flexibele afzuig/transportslang voor agressieve vloeistoffen of dampen
in ventilatie- en aircobereik. Ook transport van fijne poeders mogelijk.
Gevaarlijke zones waar elektrostatische geleiding vereist is.

Verkrijgbaar in
• DN 25 - DN 300
• Kleur: zwart
• Fabricagelengte:10m
Temperatuurbereik
• -35°C tot +80°C
• Kortstondig tot+120°C
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Master-Clip Vinyl EL | Afzuig- en ventilatorslang uit polyesterweefsel met PVC-coating, elektrisch geleidend <10

Toepassing
Gevarenzones waarin elektrische geleiding conform ATEX vereist is. Bij
verhoogde mechanische belasting, afzuiging en doorvoering van agressieve
media, explosieve gassen en dampen, afzuiginstallaties, lagedrukbereik,
geleiding van toevoer- en afgeblazen lucht in explosieveilige bereiken.

6

Ohm.

Verkrijgbaar in
• DN 38 - DN 900
• Kleur: zwart
• Fabricagelengte 3-6m
Temperatuurbereik
• -20°C tot +70°C
• Kortstondig tot+80°C

Master-Clip Neopren | Slang voor gemiddelde en hoge temperaturen voor temperaturen tot +125°C.

NO
PVC

Toepassing
Hete en koude lucht, klimaatregeltechniek, voertuigbouw, motorenbouw,
uitlaatgastechniek, lagedrukbereik, agressieve media, chemische installaties.

Verkrijgbaar in
• DN 38 - DN 900
• Kleur: zwart
• Fabricagelengte 3-6m
Temperatuurbereik
• -35°C tot +125°C
• Kortstondig tot+150°C

Master-Clip Hypalon | Slang voor gemiddelde en hoge temperaturen voor temperaturen tot +175°C.

NO
PVC

Toepassing
Hete en koude lucht, granulaatdroging, klimaatregeltechniek, lagedrukbereik,
standaard industrieslang, voertuigbouw, motorenbouw, uitlaatgastechniek,
afzuiging van agressieve media, afzuiginstallaties.

Verkrijgbaar in
• DN 38 - DN 900
• Kleur: binnen groen, buiten zwart
• Fabricagelengte 3-6m
Temperatuurbereik
• -40°C tot +175°C
• Kortstondig tot+190°C
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Master-Clip Viton | Slang voor gemiddelde en hoge temperaturen voor temperaturen tot +210°C.

NO
PVC

Verkrijgbaar in
• DN 38 - DN 900
• Kleur: buiten rood, binnen zwart
• Fabricagelengte 3 - 6m
Temperatuurbereik
• -25°C tot +210°C
• Kortstondig tot+240°C

Master-Clip Viton EL | Slang voor afzuiging en blaastransport van agressieve producten tot +210°C, elektrisch geleidend ≤10

4

Ohm

NO
PVC

Toepassing
Zones waar elektrostatische geleiding belangrijk is. Afzuiging van agressieve
producten met temperaturen tot maximaal 210 graden
– piektemperatuur 240 graden. Chemietoepassingen, verfindustrie en
situaties met lage druk.

INDUSTRIËLE SLANGEN

Toepassing
Afzuiging van agressieve media bij gemiddelde temperaturen, lagedrukbereik,
chemische installaties, verfnevelafzuiging.

Verkrijgbaar in
• DN 38 - DN 900
• Kleur: buiten rood, binnen zwart
• Fabricagelengte 3 - 6m
Temperatuurbereik
• -25°C tot +210°C
• Kortstondig tot+240°C

Master-Clip PTFE | Slang voor afzuiging en blaastransport van agressieve media tot maximaal +250°C

NO
PVC

Toepassing
Afzuiging van agressieve media, chemische fabrieken, verfdampafzuiging,
verf, hout en papierindustrie, afzuiging van oplosmiddelen en farmaceutische
industrie.

Verkrijgbaar in
• DN 40 - DN 900
• Kleur: grijs
• Fabricagelengte 3-6m
Temperatuurbereik
• -150°C tot +250°C
• Kortstondig tot+270°C
79

control your solids

www.insolids.nl

Master-Clip PTFE EL | Slang voor afzuiging en blaastransport van agressieve media tot maximaal +250°C elektrisch geleidend <10 Ohm
4

NO
PVC

Toepassing
Risicovolle zones waar elektrostatische geleiding noodzakelijk is.
Afzuiging van agressieve media, chemische fabrieken, verfdampafzuiging,
verf, hout en papierindustrie, afzuiging van oplosmiddelen en farmaceutische
industrie.

Verkrijgbaar in
• Maten DN 55 tot DN 900
• Kleur: zwart
• Fabricagelengte tot 20m, afhankelijk van DN omvang
Temperatuurbereik
• -150°C tot +250°C
• Kortstondig tot+270°C

Master-Clip PTFE H |Slang voor afzuig- en blaastransport van agressieve media tot maximaal +175°C

NO
PVC

Toepassing
Lage druk, afzuiging van agressieve media, gassen en dampen
Verfnevelafzuiging, verf, hout en papierindustrie. Afzuiging van
oplosmiddelen, chemie en farmaceutische industrie

Verkrijgbaar in
• DN 38 - DN 900
• Kleur: zwart
• Fabricagelengte 3-6m
Temperatuurbereik
• -40°C tot +175°C
• Kortstondig tot+190°C

bestaande voor afzuig- en blaastransport van agressieve media tot maximaal +175°C, elektrisch geleidend
Master-Clip PTFE H-EL | Slang
<10 Ohm
6

NO
PVC

Toepassing
Risicovolle zones waar elektrostatische geleiding noodzakelijk is.
Verfnevelafzuiging, verf, hout en papierindustrie. Afzuiging van
oplosmiddelen, chemie en farmaceutische industrie

Verkrijgbaar in
• DN 38 - DN 900
• Kleur: zwart
• Fabricagelengte 3-6m
Temperatuurbereik
• -40°C tot +175°C
• Kortstondig tot+150°C

80

control your solids

www.insolids.nl

Master-Clip PTFE S | Slang voor afzuiging en blaastransport van agressieve media tot maximaal. +250°C

NO
PVC

Verkrijgbaar in
• DN 50 - DN 900
• Kleur: grijs
• Fabricagelengte 3-6m
Temperatuurbereik
• -70°C tot +250°C
• Kortstondig tot+270°C

Master-Clip PTFE S-EL | Slang voor afzuiging en blaastransport van agressieve media tot maximaal +250°C, elektrisch geleidend <10 Ohm
6

NO
PVC

Toepassing
Risicovolle zones waar elektrostatische geleiding noodzakelijk is.
Verfnevelafzuiging, verf, hout en papierindustrie. Afzuiging van
oplosmiddelen, chemie en farmaceutische industrie

INDUSTRIËLE SLANGEN

Toepassing
Lage druk, Afzuiging van agressieve media, gassen en dampen
Verfnevelafzuiging, verf, hout en papierindustrie. Afzuiging van
oplosmiddelen, chemie en farmaceutische industrie

Verkrijgbaar in
• DN 50 - DN 900
• Kleur: grijs
• Fabricagelengte tot 20m, afhankelijk van DN omvang
Temperatuurbereik
• -70°C tot +250°C
• Kortstondig tot+270°C

Master-Clip Kapton | Slang voor gemiddelde en hoge temperaturen voor temperaturen tot +400°C.

NO
PVC

Toepassing
Afzuiging van agressieve gassen bij hogere temperaturen. Afzuiging van
gassen bij lage drukken.
Voertuig- en motorenbouw. Gasdampafzuiging in de autoindustrie bij
keuringsinstallaties.

Verkrijgbaar in
• DN 50 - DN 900
• Kleur: zilver
• Fabricagelengte tot 20m
Temperatuurbereik
• -260°C tot +400°C
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Elektrisch geleidende clip
slangen

Templine verwarmde slang | Elektrisch verwarmde slang voor toepassingen met een maximale temperatuur van 200 °C.

Materiaal
Binnenslang uit Polyamid of PTFE. Buitenslang uit mechanisch stabiele polyamide of slijtvaste aramide vezels. Thermische isolatie: keuze uit silikonenschuim
of silikonenvrije textielvlies.
Toepassing
Bescherming tegen bevriezing, behoud van temperatuur of verhogen van temperatuur tijdens transport van gassen, granulaat of vloeistoffen met
verschillende viscositeiten n een temperatuurberereik van -190 °C tot +200 °C
Eigenschappen
• Stapvaste en antistasiche constructie
• Netspanning 0-500 V
• Verschillende opbouwmogelijkheden van de slangen met drukbestendigheid tot 475 bar en hoge vacuum
• Op aanvraag leverbaar met temperatuurregeling of temperatuurbegrenzing
• Aansluitmogelijkheden in staal, RVS of messing
• Zeer flexibel
Temperatuurbereik
PA binnenslang (type 1) tot 80 °C constant
PTFE binnenslang, uitvoering standaard bij alle hoge drukslangen tot +220 °C
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Verwarmingsslang/binnenslang

Type I PA

Type II PTFE

Type III PTFE enkelvoudig
druk versterkt

Type IV dubbel druk versterkt

Bedrijfstemperatuur

max.+80C

max.+200C

max.+200C

max.+200C

Opslag temperatuur

.-20C tot +60C

.-20C tot +60C

.-20C tot +60C

.-20C tot +60C

Binnenslang

Polyamide

PTFE

PTFE + vlechtwerk

PTFE + 2x vlechtwerk

vlechtwerk

Polyester garen

Glas garen

Glas garen

Glas garen

Kunstof Isolatie

Polyurethaan (PU)

Silikonen (Si)

Silikonen (Si)

Silikonen (Si)

Thermische isolatie

Elastomeerschuim

Silikonen schuim

Silikonen schuim

Silikonen schuim

vlechtwerk ter bescherming

Polyamide vlechtwerk

Polyamide vlechtwerk

Polyamide vlechtwerk

Polyamide vlechtwerk

Buigradius

10x slang BD

8x slang BD

6x slang BD

6x slang BD

Drukbestendigheid

bar

bar

bar

bar

DN4

44

22

264

op aanvraag

DN 6

19

18

247

500

DN8

27

14

230

475

DN 10

22

10

207

475

DN 12

19

8

183

450

DN 14

16

6

183

450

DN 16

15

5

138

400

DN 20

13

4

126

300

DN 25

11

3

103

275

DN50

8

2

op aanvraag

op aanvraag

				
Alle data zijn gebaseerd op een materiaal en omgevevingstemperatuur van +20 °C				
Op aanvraag ook leverbaar met hogere hittebestendigheid of levensmiddelen uitvoeringen.

INDUSTRIËLE SLANGEN

Templine verwarmde slang | Elektrisch verwarmde slang voor toepassingen met een maximale temperatuur van 200 °C.
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PU beklede bochten en leidingen

Master-PROTECT leidingbocht | PU beklede leidingbocht.

NO
PVC

Toepassing
Pneumatische transportinstallaties.

Verkrijgbaar in
• DN 50 - DN 200
• Kleur van de bekleding: natuurbeige
• Drukbestendigheid PN 6 of PN 10/16
Temperatuurbereik
• -40°C tot +80°C
• Kortstondig tot+110°C

Master-PROTECT leiding| PU beklede leiding.

NO
PVC

Toepassing
Pneumatische transportinstallaties.

Verkrijgbaar in
• DN 50 - DN 200
• Kleur van de bekleding: natuurbeige
• Drukbestendigheid PN 6 of PN 10/16
Temperatuurbereik
• -40°C tot +80°C
• Kortstondig tot+110°C
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Master-PROTECT montageset |Compatibel systeem voor alle bestaande installaties.

Toepassing
Adapterset voor aansluiting van de Master-Protect pipe-bochten aan
bestaande leidingsystemen.

Verkrijgbaar in
• DN 50 - DN 200
• Kleur van de bekleding: natuurbeige
• Drukbestendigheid PN 6 of PN 10/16

INDUSTRIËLE SLANGEN

Temperatuurbereik
• -40°C tot +80°C
• Kortstondig tot+110°C
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Slangklemmen en overige

Clip-Grip Slangklem, schroefbaar | Speciale slangklem voor Master-Clip slangen.

Toepassing
Speciale slangklemmen voor de bevestiging van alle slangtypes uit de
Master-Clipserie aan mobiele en stationaire installaties.

Verkrijgbaar in
• Spanbereik van DN 38 - DN 900

Clip-Grip Snelspanklem | Speciale slangklem voor Master-Clip slangen.

Toepassing
Speciale slangklemmen voor de bevestiging van alle slangtypes uit de
Master-Clipserie aan mobiele en stationaire installaties.

Verkrijgbaar in
• Spanbereik van DN 75 - DN 500
• Klemband, brugstuk en sluiting uit edelstaal 1.4301
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Master-Grip Slangklem, schroefbaar | Speciale klem voor rechtsdraaiende spiraalslangen.

Toepassing
Speciale klemmen voor de bevestiging van lichte en middelzware,
rechtsdraaiende spiraalslangen, zoals Flamex, Master-PUR, Master-PVC en
Master-SANTO.

Verkrijgbaar in
• Spanbereik van DN 38 - DN 500
• Klemband, brugstuk en huis uit staal

Toepassing
Speciale klemmen voor de bevestiging van lichte en middelzware,
rechtsdraaiende spiraalslangen, zoals Flamex, Master-PUR, Master-PVC en
Master-SANTO.

INDUSTRIËLE SLANGEN

Master-Grip Snelspanklem | Speciale klem voor rechtsdraaiende spiraalslangen.

Verkrijgbaar in
• Spanbereik van DN 75 - DN 500
• Klemband, brugstuk en sluiting uit edelstaal 1.4301

Car-Grip Slangklem, schroefbaar | Speciale slangklem voor slangtypes Carflex Super en Master-PUR STEP.

Toepassing
Speciale slangklemmen voor de bevestiging van Carflex Super en MasterPUR STEP slangen aan mobiele en stationaire installaties.

Verkrijgbaar in
• Spanbereik van DN 50 - DN 250
• Klemband, brugstuk en huis uit staal
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Car-Grip Snelspanklem | Speciale slangklem voor slangtypes Carflex Super en Master-PUR STEP.

Toepassing
Speciale slangklemmen voor de bevestiging van Carflex Super en MasterPUR STEP slangen aan mobiele en stationaire installaties.

Verkrijgbaar in
• Spanbereik van DN 75 - DN 500
• Klemband, brugstuk en sluiting uit edelstaal 1.4301

Slangklem | Standaard slangklem.

Toepassing
Bevestiging van lichte spiraalslangen op verbindingsstuk aan mobiele en
stationaire installaties.

Verkrijgbaar in
• Spanbereik van 25/40 mm tot 500/520 mm
• Klemband, brugstuk en huis uit staal

Slangklem met met ronde bout | Slangklem voor zware kwaliteitsslangen.

Toepassing
Bevestiging van middelzware en zware spiraalslangen op verbindingsstuk
aan mobiele en stationaire installaties.

Verkrijgbaar in
• Spanbereik van 32/35 mm tot 500/518 mm
• Klemband en schroef uit verzinkt staal
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Combiflex armatuur Vast |Aangegoten volgens DN 32676.

Verkrijgbaar in
• Verkrijgbaar in DN32 t/m DN 150
Temperatuurbereik
• -40°C tot +90°C
• Kortstondig tot+125°C

Combiflex klemverbinding | Klemverbinding conform DIN 32676 - gegoten - Toegelaten voor direct contact met levensmiddelen.

Toepassing
Klemverbinding geschikt voor Combiflex Armatuur DN 32676
Toepasbaar in levensmiddelenindustrie, farmaceutische en chemische
industrieën voor zowel gasvormige, vloeibare als vaste stoffen.

INDUSTRIËLE SLANGEN

Toepassing
Armatuur vast aangegoten geschikt voor alle Master PUR Food slangen.
Toepasbaar in levensmiddelenindustrie, farmaceutische en chemische
industrieën voor zowel gasvormige, vloeibare als vaste stoffen.

Verkrijgbaar in
• Aansluitingen van DS 32-DS 150

Combiflex Pakkingring | Pakkingringen voor klemverbindingen conform DIN 32676.

Toepassing
Pakking voor klemverbinding volgens DN 32676
Toepasbaar in levensmiddelenindustrie, farmaceutische en chemische
industrieën voor zowel gasvormige, vloeibare als vaste stoffen.

Verkrijgbaar in
• Aansluitingen van DS 32-DS 150
• Kleur: wit
Temperatuurbereik
• -25°C tot +120°C
• Kortstondig tot+150°C
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Combiflex melkkoppeling | Aangegoten melkkopeling met draad volgens DIN 11851

Toepassing
Armatuur vast aangegoten middels PU Food kwaliteit volgens EU2002/72/
EC. Armatuur uitgevoerd in RVS.
Geschikt voor vaste, vloeibare en gasvormige stoffen in de levensmiddelen
industrie,farmaceutische industrie en chemische industrie.

Verkrijgbaar in
• Aansluitingen van DS 32-DS 150
Temperatuurbereik
• -40°C tot +90°C
• Kortstondig tot+125°C

Combiflex melkkoppeling | Aangegoten melkkoppeling met moer volgens DIN 11851

Toepassing
Armatuur vast aangegoten middels PU Food kwaliteit volgens EU2002/72/
EC. Armatuur uitgevoerd in RVS.
Geschikt voor vaste, vloeibare en gasvormige stoffen in de
levensmiddelenindustrie, farmaceutische industrie en chemische industrie.

Verkrijgbaar in
• Aansluitingen van DS 32-DS 150
Temperatuurbereik
• -40°C tot +90°C
• Kortstondig tot+125°C

Combiflex pakkingring| voor melkkoppeling volgens DIN 11851

Toepassing
Pakkingringen voor vaste, vloeibare en gasvormige media in de
levensmiddelenindustrie, farmaceutische industrie, chemie. Te gebruiken bij
aansluiting aan machines en leidingen.

Verkrijgbaar in
• Aansluitingen van DS 32-DS 150
• Kleur: blauw
Temperatuurbereik
• -25°C tot +120°C
• Kortstondig tot+150°C
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Combiflex PU Fixed Flange |Voor tegenflens conform DIN 2632/DIN 2633, antistatisch <109 Ohm

Toepassing
Opschroefbare PU flens voor alle Master-PUR L, Master-PUR H, MasterPUR SH en Master-PUR HX slangtypes.

Verkrijgbaar in
• DN 50 - DN 300
• Kleur: zwart

INDUSTRIËLE SLANGEN

Temperatuurbereik
• -40°C tot +90°C
• Kortstondig tot+125°C

Combiflex PU vaste flens Inline | Voor tegenflens conform DIN 2632 / DIN 2633 / DIN 2673

Toepassing
Aangegoten PU flens voor Master-PUR Inline slangtypes.

Verkrijgbaar in
• DN 50 - DN 200
• Kleur: zwart

Combiflex PU vaste flens Food | Voor tegenflens conform DIN 2633

Toepassing
Aangegoten PU flens voor alle Master-PUR Food slangtypes. Toegelaten
voor direct contact met levensmiddelen. Volgens Ev2002/72/EC

Verkrijgbaar in
• DN 50 - DN 150
• Kleur: wit
Temperatuurbereik
• -40°C tot +90°C
• Kortstondig tot+125°C
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Combiflex PU losse flens | Voor tegenflens conform DIN 2632 / DIN 2633, antistatisch <109 Ohm

Toepassing
Opschroefbare PU kraag met aluminium flens voor alle Master-PUR L,
Master-PUR H en Master-PUR HX slangtypes.

Verkrijgbaar in
• DN 50 - DN 300
• Kleur: zwart
Temperatuurbereik
• -40°C tot +90°C
• Kortstondig tot+125°C

Combiflex PU losse flens Inline | Voor tegenflens conform DIN 2632 / DIN 2633 / DIN 2673

Toepassing
Aangegoten PU kraag met aluminium flens voor alle Master-PUR Inline
slangtypes.

Verkrijgbaar in
• DN 50 - DN 200
• Kleur: zwart
Temperatuurbereik
• -40°C tot +90°C
• Kortstondig tot+125°C

Combiflex PU losse flens Food | Voor tegenflens conform DIN 2633

Toepassing
Aangegoten PU kraag met losse flens voor alle Master-PUR Food slangtypes.
Toegelaten voor direct contact met levensmiddelen.

Verkrijgbaar in
• DN 50 - DN 150
• Kleur: wit
Temperatuurbereik
• -40°C tot +90°C
• Kortstondig tot+125°C
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Combiflex metalen draadsok |Gegoten draadsok met buitendraad DIN ISO 228

Toepassing
Geschikt voor transport van vaste, vloeibare en gasvormige media. Geschikt
voor aansluiting aan machines en leidingen.

Verkrijgbaar in
• DN 25 - DN 150
• Kleur: zwart

INDUSTRIËLE SLANGEN

Temperatuurbereik
• -40°C tot +90°C
• Kortstondig tot+125°C

Combiflex PU draadsok Food | Gegoten draadsok met buitendraad DIN ISO 228 Food kwaliteit

Toepassing
Armatuur PU Food kwaliteit volgens EU2002/72/EC
Geschikt voor vaste, vloeibare en gasvormige stoffen in de levensmiddelen
industrie,farmaceutische industrie en chemische industrie.

Verkrijgbaar in
• DN 25 – DN 150
• Kleur: wit
Temperatuurbereik
• -40°C tot +90°C
• Kortstondig tot+125°C

Combiflex RVS draadsok Food | Gegoten RVS draadsok met buitendraad DIN ISO 228 Food kwaliteit

Toepassing
Armatuur vast aangegoten middels PU Food kwaliteit volgens EU2002/72/
EC. Armatuur uitgevoerd in RVS.
Geschikt voor vaste, vloeibare en gasvormige stoffen in de levensmiddelen
industrie,farmaceutische industrie en chemische industrie

Verkrijgbaar in
• DN 25 – DN 150
• Kleur: wit
Temperatuurbereik
• -40°C tot +90°C
• Kortstondig tot+125°C
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Combiflex PU Kegelflens | Combiflex PU kegelflens verbinder antistatisch ≤109 Ohm

Toepassing
Verbinder voor alle Master PUR L, Master PUR H en Master PUR HX
slangen

Verkrijgbaar in
• DN 50-DN 250
• Kleur: zwart
Temperatuurbereik
• -40°C tot +90°C
• Kortstondig tot+125°C

Combiflex PU Kegelflens Food | Combiflex PU Kegelflens Food kwalteit

Toepassing
Flens is uitgevoerd in PU volgens EU2002/72/EC Food kwaliteit en geschikt
voor alle Master PUR Food slangen

Verkrijgbaar in
• DN 50-DN250
• Kleur: wit
Temperatuurbereik
• -40 °C- +90 C
• Kortstondig tot + 125 C

Kegelflens Staal | uitgevoerd volgens DIN 3016

Toepassing
Voor een verbinding te maken met een Combiflex PU Kegelflens of
leidingen met een kegelflensaansluiting. Aansluitmogelijkheden aan leidingen
volgens DIN 2448, bijvoorbeeld DIN 2458

Verkrijgbaar in
• DN 50-DN250
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Lasaansluiting Kegelflens | volgens DIN 3016

Verkrijgbaar in
• DN 50 - DN 250

INDUSTRIËLE SLANGEN

Toepassing
Voor een verbinding te maken met een Combiflex PU Kegelflens of
leidingen met een kegelflensaansluiting.. Aansluitmogelijkheden aan
leidingen volgens DIN 2448, bijvoorbeeld DIN 2458

Snelspanklem voor Kegelflens | volgens DIN 3016

Toepassing
Voor snelle verbinding van een Comflex PU Kegelflens of Stalen Kegelflens
aan stalen leiding, leidingbochten of leidingen en reduceerstukken met
kegelflensaansluiting.

Verkrijgbaar in
• DN 50 - DN 250

Streetmaster Mof |

Toepassing
Speciaal voor Streetmaster aangegoten mof. Deze mof blijft flexibel bij kou,
is slagvast, slijtvast en microbenbestendig. Ook geschikt voor transport van
vloeistoffen omdat deze waterdicht is.

Verkrijgbaar in
• DN 200 – DN 400
• Kleur: zwart
Temperatuurbereik
• -40°C tot +90°C
• Kortstondig tot+125°C
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PU schroefmof EL | Voor Master-PUR slangen elektrisch geleidend ≤ 104 Ohm.

Toepassing
Speciale schroefmof voor Master-PUR L/H en Master-PVC L/H slangen,
industriestofzuigers, afzuig- en ventilatorinstallaties, transportinstallaties.

Verkrijgbaar in
• DN 32 - DN 70
• Kleur: zwart
Temperatuurbereik
• -40°C tot +90°C
• Kortstondig tot+125°C

Combiflex PU mof | PU eindmof voor Master-PUR slangen. Pasnauwkeurige overgang tussen slangwand en mofbehuizing ≤ 104 Ohm.

Toepassing
Opschroefbare speciale mof voor alle Master-PUR L en Master-PUR H
slangtypes.

Verkrijgbaar in
• DN 32 - DN 300
• Kleur: zwart
Temperatuurbereik
• -40°C tot +90°C
• Kortstondig tot+125°C

eindmof voor Master-PUR slangen op leidingbochten conform DIN 2448/DIN 2458. Al naar gelang de
Combiflex PU mof V |PU
wanddikte een gladde overgang tussen leiding en slang alsmede tussen slang en mof ≤ 104 Ohm.

Toepassing
Opschroefbare speciale mof voor alle Master-PUR L en Master-PUR H
slangtypes.

Verkrijgbaar in
• DN 32 - DN 300
• Kleur: zwart
Temperatuurbereik
• -40°C tot +90°C
• Kortstondig tot+125°C
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Combiflex PU mof V-EL | PU eindmof voor Master-PUR slangen, elektrisch geleidend ≤ 104 Ohm.

Toepassing
Schroefmof voor alle Master PUR L en PUR H slangen. Verbindingen
beschikbaar voor buismoffen volgens DN 2448/DIN2458

Verkrijgbaar in
• DN 32 - DN 100
• Kleur: zwart

INDUSTRIËLE SLANGEN

Temperatuurbereik
• -40°C tot +90°C
• Kortstondig tot+125°C

Combiflex PU Slangverbinder | Schroefbare verbinding Master PUR-L en PUR-H slangen

Toepassing
Schroefbare verbinder voor slangen uit de serie Master PUR-L, Master
PVC-L, Master PUR-H en Master PVC-H.

Verkrijgbaar in
• DN 25 - DN 100
• Kleur: zwart
Temperatuurbereik
• -40°C tot +90°C
• Kortstondig tot+125°C

Combiflex SIL schroefmof | Speciale Schroefmof voor Master SIL slangen

Toepassing
Geschikt voor Master NEO en Master SIL slangen.

Verkrijgbaar in
• DN 25 - DN 100
• Kleur: rood
Temperatuurbereik
• -70°C tot +250°C
• Kortstondig -85°C tot +300°C
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PU Manchet | Speciale manchet voor gebruik bij klemschalen

Toepassing
Herbruikbare speciale manchet voor gebruik bij klemschalen.

Verkrijgbaar in
• DN 38 - DN 204
• Kleur: zwart
Temperatuurbereik
• -40°C tot +90°C
• Kortstondig tot+125°C

Klemschalen, geklonken | Conform DIN 14420-3

Toepassing
Veelvoudige toepassingsmogelijkheden voor
spiraalslangen uit het
slangprogramma van Masterflex AG bij gebruik van slangmanchetten.

Verkrijgbaar in
• DN 38 - DN 200
• Conform DIN EN 14420-3

Slang verbinder | Stalen verbinding voor lichte en middelzware slangen

Toepassing
Verlengen, aansluiten en verbinden van lichte tot middelzwarte slangen

Verkrijgbaar in
• DN 50 - DN 900
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Slang reduceerstuk | Symmetrisch slangreduceerstuk.

Toepassing
Verlengen, aansluiten en verbinden van lichte en middelzware slangen.

Verkrijgbaar in
• DN 80/50 - DN 300/250

INDUSTRIËLE SLANGEN

Warm te verwerken krimpmof |

Toepassing
Dichte verbinding respectievelijk bevestiging van spiraalslangen op
verbindingsstuk.

Verkrijgbaar in
• Krimpbereik: 54/18 mm tot 375/265 mm
• Kleur: zwart
Temperatuurbereik
• -55°C tot +110°C
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Installatievoorschriften montage slangen
Beïnvloed door variabele drukken, onderdruk, product- en omgevingstemperatuur kan een slanglengte veranderen. Hier dient bij de ontwerpfase rekening
mee te worden gehouden om mechanisch schade uit te sluiten. Als u twijfelt vraag dan om advies.

Voorbeeld 1
Monteer de slang altijd zo dat er voldoende vrije
ruimte is tussen wand en vloer. De slang mag
de grond of wand niet raken in volledig uitgerekte
toestand.

Voorbeeld 2
Monteert u slangen onder 180 graden zorg er dan
altijd voor dat er voldoende lengte is om
een recht gedeelte te maken voordat de bocht
begint. De lengte van de slang wordt bepaald
door de gewenste buigradius.

Voorbeeld 3
Onnodige bochten in een slang moeten altijd
voorkomen worden. Houd altijd rekening met de
minimale buigradius van een slang.

Voorbeeld 4
Houd bij het inbouwen van de slangen rekening
met voldoende lengte en de buigradius.
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Installatievoorschriften montage slangen
Beïnvloed door variabele drukken, onderdruk, product- en omgevingstemperatuur kan een slanglengte veranderen. Hier dient bij de ontwerpfase rekening
mee te worden gehouden om mechanisch schade uit te sluiten. Als u twijfelt vraag dan om advies.

INDUSTRIËLE SLANGEN

Voorbeeld 5
De bewegingsrichting van een slang moet altijd in
het verlengde van de leiding zijn. Bij
torsiebewegingen kan schade aan de slang ontstaan.

Voorbeeld 6
Geringe zijdelingse bewegingen zijn toegestaan.
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Inkorten van Masterflex slangen
Vakkundig inkorten van slangen met een klemprofiel (alle Master-Clip slangtypes en Carflex 200/300)

Knip het klemprofiel van de slang door middel van een kniptang.

Snijd het medium van de slang middels een scherp mes door van het begin
doorgeknipt profiel tot het einde van dit profiel.

Tenslotte snijd u het medium af langs het klemprofiel.
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Vakkundig inkorten van slangen met een metalen spiraal.

Trek beide kanten van de slang uit elkaar en knip vervolgens de staaldraad
door middel van een kniptang.

INDUSTRIËLE SLANGEN

Snijd de wand van het medium tot aan beide kanten van de spiraal.

U kunt de slang scheiden.

Als laatste kunt u nog het overtollige materiaal weg snijden langs de
staaldraad.
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IPL - PVC slangen

Nettuno PU FF | PVC/PU afzuig-

en transportslang, levensmiddelecht, glad.

Toepassing
De Nettuno PU FF is een PVC slang met een volledige PU (ether) binnenkant
en spiraal. Deze slang is geschikt voor transport van voedingsmiddelen, ook
voor voedingsmiddelen die snel aanhechten.
• transport van meelproducten
• granen
• andere voedingsmiddelen, bijvoorbeeld eigeel

Plutone Bio |

Verkrijgbaar in
• DN 30 t/m DN 102
• Kleur: transparant met ivoren spiraal
• Fabricagelengte 30 meter
• Antistatische versie op aanvraag
Temperatuurbereik
•
10°C tot +60°C

Transparante PVC afzuig- en transportslang.

Toepassing
Transparante PVC slang met stalen spiraal. Deze flexibele slang is volledig
glad van binnen. PVC is goed bestand tegen diversen chemicaliën. De
Plutone Bio mag ook gebruikt worden in de voedingsmiddelenindustrie.
• Geschikt voor voedingsmiddelenindustrie volgens EU 10/2011
(classes A,B,C) en FDA.

Verkrijgbaar in
• DN 6 T/M DN 151
• Kleur: transparant met stalen spiraal
• Fabricagelengte tot DN 38 60 meter/ DN 38 t/m DN 76 30 meter/
DN 80 t/m DN151 20 meter
Temperatuurbereik
• -10°C tot +60°C
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Arianna Bio| Transparante PVC afzuig- en transportslang.

Verkrijgbaar in
• DN 6 T/M DN 50
• Kleur: transparant
• Fabricagelengte tot DN 6 tot DN 13 100 meter / DN 16 t/m DN 50
afname per 50 meter
Temperatuurbereik
• -10°C tot +60°C

INDUSTRIËLE SLANGEN

Toepassing
Transparante PVC slang met stalen spiraal. Deze flexibele slang is volledig
glad van binnen. PVC is goed bestand tegen diversen chemicaliën. De
Arianna Bio mag ook gebruikt worden in de voedingsmiddelenindustrie en
heeft een goede drukbestendigheid.
• Geschikt voor voedingsmiddelenindustrie volgens EU 10/2011
(classes A,B,C) en FDA.
• Veel toegepast voor dranken als Jus de orange of alcoholhoudende
dranken als wijn. (maximaal alcoholpercentage 20%)

Nettuno FF | Transparante PVC afzuig- en transportslang.

Toepassing
Transparante PVC slang met PVC Spiraal. Deze flexibele slang is volledig glad
van binnen. PVC is goed bestand tegen diversen chemicaliën. De Nettuno
FF mag ook gebruikt worden in de voedingsmiddelenindustrie.
• Geschikt voor voedingsmiddelenindustrie volgens EU 10/2011
(classes A,B,C) en FDA.
• Veel toegepast voor dranken als Jus de orange of alcoholhoudende
dranken als wijn. (maximaal alcoholpercentage 20%)
• antistatische uitvoering op aanvraag leverbaar

Verkrijgbaar in
• DN 13 t/m DN 151,5
• Kleur: transparant met ivoren pvc spiraal
• Fabricagelengte tot DN 90 lengte 50 meter / DN 90 t/m DN 120
lengte 30 meter / DN120 t/m DN151,5 lengte 20 meter
Temperatuurbereik
• -10°C tot +60°C

Plutone Press Bio |Transparante PVC afzuig- en transportslang.

Toepassing
Transparante PVC slang met stalen spiraal en polyester garen. Deze
flexibele slang is volledig glad van binnen. PVC is goed bestand tegen
diversen chemicaliën. De Plutone Press Bio mag ook gebruikt worden in
de voedingsmiddelenindustrie en heeft een goede drukbestendigheid.
• Geschikt voor voedingsmiddelenindustrie volgens EU 10/2011
(classes A,B,C) en FDA.
• Veel toegepast voor dranken als Jus de orange of alcoholhoudende
dranken als wijn. (maximaal alcoholpercentage 20%)

control your solids

Verkrijgbaar in
• DN 6 T/M 102
• Kleur: transparant
• Fabricagelengte tot DN 32 lengte 60 meter / DN 32 t/m DN 76
lengte 30 meter/
• DN 102 lengte 20 meter
Temperatuurbereik
• -10°C tot +60°C
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IPL - Pharmaceutische slangen

Pharma Pharmasteel | Transparante

afzuig- en transportslang.

Toepassing
Deze industriële slang is gemaakt van een TPE (thermoplastisch elastomeer)
met hygiënische eigenschappen. De spiraal in de slang is van RVS. Deze
industriële slang wordt veel gebruikt voor transport van levensmiddelen,
cosmetische producten maar ook voor transport van alcoholische dranken
met een maximaal percentage van 50%.
• Geschikt voor doorvoer van oliën en vetten
• Zeer geschikt voor transport van abrassieve producten
• Goed bestand tegen diversen chemicaliën
• Voldoet aan USP CLASS VI voor de farmaceutische industrie
• Microben en Hydrolyse bestand

Verkrijgbaar in
• DN 13 t/m DN 50
• Kleur: transparant
• Fabricagelengte t/m DN 32 lengte 60 meter / DN 38 en DN 50
Lengte 30 meter
Temperatuurbereik
• -30C t/m 125 C
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Afzuig- en transportslang.

Toepassing
Deze industriële PU slang op ether basis heeft een RVS spiraal en een
polyester weefsel voor versteviging. Deze wordt veel gebruikt voor
transport van product in de voedingsmiddel- en farmaceutische industrie.
• Geschikt voor doorvoer van oliën en vetten
• Goede chemische bestendigheid
• Zeer geschikt voor transport van abrassieve producten
• Voldoet aan USP CLASS VI voor de farmaceutische industrie
• Op aanvraag ook antistatisch verkrijgbaar

Verkrijgbaar in
• DN 13 t/m DN 50
• Fabricagelengte t/m DN 32 lengte 60 Meter / DN 38 en DN 50 30
meter
Temperatuurbereik
• -30C t/m 125 C

INDUSTRIËLE SLANGEN

Pharma Plutone PU Press |

Pharma press | Afzuig- en transportslang.

Toepassing
Deze industriële slang is gemaakt van een TPE (thermoplastisch elastomeer)
met hygiënische eigenschappen. Het voordeel van dit materiaal is dat het
flexibel is en licht. De slang is versterkt met een polyester draad. Deze
industriële slang verandert smaak of geur van u producten niet en is
geschikt voor transport van levensmiddelen maar ook voor farmaceutische
toepassingen.
• Geschikt voor doorvoer van oliën en vetten
• Goede chemische bestendigheid
• Zeer geschikt voor transport van abrassieve producten
• Voldoet aan USP CLASS VI voor de farmaceutische industrie
• Hydrolyse- en Microbenbestand

Verkrijgbaar in
• DN 6.4 t/m DN25.4
• Fabricagelengte t/m DN 20.1 lengte 100 meter / DN 15.9 t/m DN
25.4 lengte 50 Meter
Temperatuurbereik
• -30C t/m 125 C
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Stofmonitoren
Sintrol stofmonitoren zijn gebaseerd op een unieke elektrificatietechnologie.
De meting is gebaseerd op deeltjesinteractie met een geïsoleerde sensor
in het kanaal of schoorsteen. Bewegende deeltjes die langs de sensor
komen of deze raken veroorzaken een signaal. Dit signaal wordt vervolgens
verwerkt door een aantal van Sintrols geavanceerde algoritmen om andere
geluiden te filteren en zo een nauwkeurige meting over te houden.

We onderscheiden drie soorten monitoren bij Sintrol:
• Sintrol Snifter Broken Bag Detection (detectie van filterlekkage)
• S300 Series dust monitors (stofmonitoren S300 serie)
• Dumo Trendmonitor
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SINTROL SNIFTER | Detectie van filterlekkage • Voorkomen van productverlies • Lage kosten • Relatieve trendmeting

Toepassing
Nadat u de Snifter heeft geïnstalleerd en de automatische set-up functie gebruikt stelt de Snifter zich in op uw proces. De Snifter zal een waarschuwing
geven bij detectie van hoeveelheden stof die duiden op filterlekkage. De Snifter detecteert ook zeer kleine hoeveelheden stof. Dit kan nodig zijn in situaties
dat emissie zo beperkt mogelijk gehouden moet worden. Men werkt dan bijvoorbeeld met moderne filterdoeken met een membraan. Als de emissie
oploopt ten gevolge van lekkage moet dit direct gedetecteerd worden.
Het principe van meten en de kwaliteit van de behuizing van de Snifter zorgen voor een constante werking en weinig onderhoud van de monitor. De
snelle reactietijd van de Snifter zorgt voor een snelle detectie van kapotte filterzakken en voorkomt lekkage.
Snifter A1+
De Snifter A1+ heeft twee vastgestelde alarmsignalen. De Snifter geeft de procesoperator een alarm bij kleine veranderingen in stofconcentraties en een
alarm bij grotere stofconcentraties. Met de automatische Set-up functie kan de monitor in 20 minuten na installatie al operationeel zijn.
Snifter A2
Als u gebruik maakt van de Snifter A2 dan kunt u de twee alarmsignalen zelf instellen. Bij de Snifter wordt hiertoe software geleverd die makkelijk te
benaderen is door apparatuur met een RS-485- of USB-aansluiting. Na installatie van de Snifter kan de procesoperator zelf de alarmsignalen naar wens
instellen.
Snifter mA+
Voor degene die een constante trend van de filterwerking wil kunnen aflezen is de Snifter mA+ de oplossing. Deze Snifter met een output van 4-20mA
is ideaal om de relatieve trends te identificeren. Met de DustTool kan het alarm worden ingesteld naar wens van de procesoperator.
Functies

A2

mA+

2 variabele alarm uitgangen

•

•

RS-485 interface

•

•

2 vaste alarmuitgangen

A1+
•

mA uitgang

•

DustTool

•

•

DustLog

x

x

Atex 22

x

x

RF Interface

x

x

x

x

aansluitbox

x

• standaard x optie
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SINTROL SNIFTER | Detectie van filterlekkage • Voorkomen van productverlies • Lage kosten • Relatieve trendmeting

Snifter technische specificaties
Vaste deeltjes in een luchtstroom

Deeltjesgrootte

0.3 um of groter

Meetbereik

vanaf 0.1 mg/M3

Meetprincipe

Inductieve elektrificatie

Beschermklasse behuizing

IP65

Sensor lengte (totaal/meetbereik)

250 mm / 185 mm

Stroomvoorziening

12-24 VDC

Stroomverbruik

3W

Kabelaansluiting

2 meter kabel, 5-12 draden afhankelijk van model
• NPT ½ buitendraad
• NPT ½ binnendraad met lascontact (optioneel)

Uitgaand signaal

Twee uitgaande signalen (100-280mA) °
Geïsoleerde 4-20 mA uitgang **

Communicatie interface

Seriële verbinding RS-485
USB verbinding
RF draadloze communicatie (optioneel)

Communicatie protocol

Modbus RTU (RS-485)
SNT network (USB,RF, RS-485)

Alarm Settings

Automatisch
• Alarm bij 5 x normaal stofniveau
• Alarm bij 20 x normaal stofniveau
• Zelf in te stellen*

Insteltijd

• standaard 100 seconde
• instelbaar tussen 0-5400 seconde*

STOFMONITOREN

Meetobjecten

Procescondities
Temperatuur

Maximaal 250 ° C

Druk

Maximaal 250 kPa

Luchtsnelheid

Minimaal 3 m/s

Vochtigheid

Maximaal 95% RH (niet condenserend)

Omgevingscondities
Temperatuur

-20 tot +40 ° C

Vochtigheid

Maximaal 95%

Materialen en gewicht
Sensor (vochtig deel)

RVS 316 L

Proces verbinding (vochtig deel)

RVS 316 L

Behuizing

Aluminium

Sensorisolatie

PEEK

Gewicht

0,6 KG

° Afhankelijk van proces temperatuur *Snifter A2 en Snifter mA+ ** Snifter mA+
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S300 Serie Stofmonitoren |

Beheer u stofafzuigprocessen
Officiële Emissiemeting – QAL1
• Automatische Range Set-up
• Geen handmatige aanpassingen nodig
• Geen raampjes die schoon gemaakt moeten worden
• Geen aanpassingen nodig
• Trillingen hebben geen invloed op de meting
Functies
2 variabele alarm uitgangen

S301

S303

S304

S305

•

•

•

•

4-20 mA signaal uitgang

•

•

•

Voorbereiding en configuratie afstandsbediening

•

•

•

Automatische nulmeting

•

Controle spanning
Controle systeem filterlekkage. Aan/Uit systeem. Pneumatisch transport

•
•

•

•

•

Trendmeting van filterwerking

•

•

•

Filterkwaliteit en -emissiemeting

•

•

•

•

•

Stack Monitoren. Kan gekalibreerd worden naar mg/m3
Serie communicatie

•

•

Atex goedgekeurd model

x

x

x

x

Modellen geschikt voor afstandsbediening

x

x

x

x

• standaard x optie

S301
Stofmonitor met twee aparte alarmrelais die gebruikt kunnen worden voor vroegtijdige signalering van doorslag van een filter. S 301 wordt gebruikt voor
het signaleren van kwaliteitsverlies of lekkage bij filters. In pneumatische transportsystemen en in situaties waar luchtstroming is kunnen de alarmsignalen
worden ingesteld om het proces als aan/uit-systeem te beheersen. Zeer snelle reactiesnelheid maakt het mogelijk om snel problemen te detecteren en
te voorkomen.
S303
Sintrol S303 is voorzien van een 4-20 mA analoge uitgang voor trendmonitoren.
Sintrol S303 wordt gemonteerd na een filter, cycloon, droger of soortgelijke installatie om de filterprestaties en de stofemissie te monitoren. De S303 is
uitgevoerd met twee alarmsignalen die geactiveerd worden als het stofaandeel in de luchtstroom boven een vooraf ingesteld niveau komt. In bepaalde
situaties kan de Sintrol S303 ook gebruikt worden voor het beheren van processen. De Sintrol S301 en S303 zijn gemaakt om te gebruiken in combinatie
met filterkasten, keramische filters, cardridge filters en cyclonen waar indicatieve (kwalitatieve) monitoring gewenst is.
S304
S304 ontstaat door de eigenschappen van de S303 te combineren met een unit die gekalibreerd kan worden voor het uitlezen van mg/M3 formaat. Deze
geeft de plant operators de mogelijkheid tot absolute metingen van stofconcentraties. Geïnstalleerd in een schoorsteen of locatie waar verschillende
leidingen samen komen kan de S304 constant de stofconcentratie monitoren.
S305
Apparaat met een eigen nulmeting en spanningscontrole. De S305 voldoet aan alle QAL1 voor de regelgeving op het gebied van emissiemetingen,
gecertificeerd door TUV certificaten. De S305 wordt gebruikt voor officiële metingen in mg/m3 voor rapportage aan overheidsorganen en zorgt voor
beheersing van de processen door proces operators. Geeft fabrieken de mogelijkheid om een constante meting uit te voeren zodat ze binnen de gestelde
overheidsrichtlijnen blijven betreffende emissie.

112

control your solids

www.insolids.nl

S300 Serie Stofmonitoren |

ATEX Modellen
• Certificaat voor Atex zones 20,21,22
• Goedgekeurd voor Caterogy II 1/2 voor gaszones
• IP65 omhuizing
• Type certificaten:
II 1/2 GD EEx ia IIC, T6, IP65, 85C
• Maakt gebruikt van Sintrols geavanceerde inductieve electrificatie technologie.
De Atex richtlijn heeft betrekking op de gezondheid en veiligheid van mensen die in een explosie gevaarlijke zone werken. Deze richtlijn classificeert zone
0,1, 2 voor gas en zone 20,21,22 voor stof en geeft richtlijnen aan de procesoperators voor installaties die Atex gecerficeerd moeten zijn. Producten
moeten worden gecategoriseerd in zones betreffende explosierisico. De apparatuur voldoet aan categorie 1,2 en 3.
Modellen geschikt voor afstandsbediening
S300 serie omvat de volgende modellen met afstandsbediening: S311, S313, S314 en S315. De modellen op afstandsbediening worden gebruikt als
de monitor tot 200 meter van de controle unit wordt geïnstalleerd. In deze modellen wordt de sensor verbonden met een voorversterker (PA) en het
versterkte signaal is verbonden met een 4-dradige kabel waarbij gebruikt gemaakt wordt van een van de kabels.
Dustlog 8
De nieuwe Dustlog 8 is een revolutionair datalogsysteem en rapportage tool die de gebruiker makkelijk toegang biedt tot zijn monitor. De grote hoeveelheid
verschillende datareports kunnen worden gebruikt om trends in de metingen te volgen en maandelijkse, dagelijkse of zelf elke uur een grafiek te maken
met de metingen van die periode. Bovendien zorgt de gemakkelijke gebruikersinterface voor een volledige controle over de parameters van de apparaten,
zodat men deze kan aflezen of zelfs direct doorsturen naar de controlekamers.

STOFMONITOREN

Industriële toepassingen
• Cement
• Chemische processen
• Metaalbewerking
• Gieterijen
• Farmacie
• Hout bewerking
• Voedingsmiddelen
• Tabak
• Diervoeders
• Elektriciteitscentrale
• Afvalverwerker
• Papierindustrie
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S300 Serie Stofmonitoren |

Technische specificaties S 300 Serie
Meetobjecten

Vaste deeltjes in een luchtstroom

Deeltjesgrootte

0.3 um of groter

Meetbereik

Vanaf 0.1 mg/M3

Meetprincipe

Inductieve elektrificatie

Beschermklasse

IP65

Sensor lengte (totaal/meetbereik)

500mm/440mm, 750 mm/690mm (optioneel)
1000mm /940mm(optioneel). >1000 mm op aanvraag.

Stroomvoorziening

115 VAC 230 VAC of 24 VDC

Stroomverbruik

DC Model max 3 W, AC model 8 W

Bedrading-voeding

DIN PG11kabelwartel

Bedrading-uitgaand signaal

DIN PG11kabelwartel

Procesverbinding

Connector(38mmOD),quick clamp(optioneel)
Flens (optioneel)

Uitgaand signaal (afhankelijk van model)

• Geïsoleerd 4-20mA
• Twee SPDT relais: 5A, 24V AC/DC
• Serie communicatie (RS-485)

Communicatie Protocol

Modbus RTU

Bereik set-up

Normaal meetbereik:Automatisch gebaseerd op gemiddeld stofaanbod tijdens opstart
procedure.
Extra meetbereik: Door klant zelf te bepalen (niet mogelijk voor de S305)

Alarm Settings

Automatisch,gebaseerd op gemiddelde stofaanbod Door gebruiker te bepalen instelling

Offset trim

Maximaal 250 C

Procescondities
Druk

Maximaal 250 kPa

Luchtsnelheid

Minimaal 3 m/s

Vochtigheid

Maximaal 95% RH (niet condenserend)

Omgevingscondities
Temperatuur

-20 tot +40 C

Vochtigheid

Maximaal 95%

Materialen en gewicht
Sensor (vochtig deel)

RVS 316 L

Proces verbinding (vochtig deel)

RVS 316 L

Behuizing

Aluminium

Sensor isolatie

PEEK

Gewicht

0,6 KG

Afhankelijk van proces temperatuur *Snifter A2 en Snifter mA+ ** Snifter mA+
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STOFMONITOREN

Sintrol Dumo| De procesmonitor voor het meten van stof in uw werkomgeving

Constante meting stof in de werkomgeving.
• Minder gezondheidsrisico’s voor u medewerkers
• Bescherming van de apparatuur
• Lage kostprijs
• Makkelijk in gebruik
• Weinig onderhoudskosten
Sintrol Dumo monitoren meten de totale hoeveelheid zwevende stofdeeltjes in de lucht op basis van het signaal dat wordt weergegeven door passerende
deeltjes. Testen die zijn uitgevoerd zowel in laboratoria als in de praktijk wijzen uit dat de Dumo zeer lage concentraties stof in de lucht kan meten, deeltjes
tot ca 0,3 micrometer zijn gedetecteerd. Dumo is makkelijk te installeren en vrijwel onderhoudsvrij. Voor het instellen van de juiste parameters en set-up
kan via een USB-aansluiting gebruik gemaakt worden van de DustTool software van Sintrol.
De Sintrol Dumo heeft een standaard 4-20 mA output, die makkelijk gekoppeld kan worden met bestaande systemen, zoals een PLC in de controlekamer.
Dumo heeft een waarschuwingssysteem en alarmfunctie gebaseerd op bepaalde stofniveaus boven het normale niveau. Het normale stofniveau wordt bij
installatie van de monitor bepaald, de twee alarmniveaus kunnen door de klant bepaald worden. De Dumo kan ook worden ingesteld om mg/m3 weer
te geven. Hiervoor dient een referentiemeting verricht te worden.
Door het gemak waarmee de Dumo geïnstalleerd en gebruikt kan worden is deze ideaal voor plaatsen waar een storing in het normale proces kan
resulteren in een verhoging van de stofdeeltjes in de werkomgeving welke overlast of zelfs schade kunnen toebrengen aan mens of machine.
Sintrol Dumo is de ideale monitor om efficiënt de stofconcentraties in de omgeving te monitoren.
Door de steeds hogere eisen die gesteld worden aan de werkomgeving om de gezondheid van de medewerker niet in gevaar te brengen en het mileu
te beschermen wordt het meten van stofaandeel in de lucht steeds belangrijker. De Sintrol Dumo is de ideale trendmonitor om ervoor te zorgen dat de
gezondheid van uw medewerkers niet in gevaar komt en u apparatuur niet onnodig belast wordt.
Het nieuwe DustLog 8 is een revolutionair datalogsysteem en rapportage tool.
Deze nieuwe software geeft de gebruiker veel meer mogelijkheden dan voorheen met de stofmonitor en is zeer gebruiksvriendelijk.
Er kunnen rapporten worden weergegeven met gemiddelde metingen uit het verleden met de mogelijkheid om deze maandelijks, wekelijks of dagelijks
in een grafiek weer te geven.
Na installatie kan bijna alles op afstand geregeld worden middels de Dustlog8. Met de nieuwe IECEX/Atex gecertificeerde Dumo kan nu ook in ruimtes
waar explosiegevaar heerst gemeten worden. Deze metingen kunnen tijdig hogere concentraties detecteren en zo het risiko beperken.
Industriële toepassingen
• Mijnen
• Gieterijen
• Chemische processen
• Verwerking van katoen
• Houtbewerking
• Voedingsmiddelen
• Diervoeders
• Papierindustrie
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Sintrol Dumo |

Technische specificaties Dumo
Meetobjecten

Vaste deeltjes in een luchtstroom

Deeltjesgrootte

0.3 um of groter

Meetprincipe

Inductieve elektrificatie

Beschermklasse

IP54

Stroomvoorziening

24 VDC

Stroomverbruik

5 W (Dumo EX 8W)

Bedrading procesverbinding

5 meter kabel, 12 draden

Uitgaand signaal

- Geïsoleerd 4-20mA
- Twee uitgaande signalen 100-280mA

Communicatie interface

- Serie communicatie RS-485
- USB communicatie
- Afstandsbesturing (RF) optineel

Communicatieprotocol

Modbus RTU (RS-485)
SNT network (USB,RF,RS-485)

Alarmsettings

Automatisch,gebaseerd op gemiddelde stofaanbod. Door
gebruiker te bepalen instelling

Dampingtijd

0-5400 s

Procescondities

Maximaal 250 C

Druk

Maximaal 250 kPa

Luchtsnelheid

Minimaal 3 m/s

Vochtigheid

Maximaal 95% RH (niet condenserend)

Temperatuur

-20 tot +60 C

Vochtigheid

Maximaal 95%

STOFMONITOREN

Omgevingscondities

Materialen en gewicht
Sensor (vochtig deel)

RVS 316 L
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Stofreductie
Insolids B.V. heeft de oplossing voor een wereldwijd probleem bij
goederentransport, namelijk stofontwikkeling bij overslag van droge, losse,
korrelige materialen en granulaten: de DSH (Dust Suppression Hopper).
De standaard uitvoeringen van het DSH stof onderdrukkingssysteem
hebben geen stroomvoorziening nodig en hebben geen innerlijke
bewegende delen.
Elektronische uitvoeringen (PFC) zijn ook verkrijgbaar.

onder een voedingspunt, zodat het kan zweven boven de doelzone en
op zijn operationele hoogte kan blijven. Een kleine hoeveelheid trillingen
bij het vullen van de hopper helpt om de lucht te verwijderen uit het te
transporteren materiaal.
Op het laadpunt concentreert het DSH stofonderdrukkingssysteem het
materiaal tot een compacte kolom van droge stoffen die vrachtwagens,
treinwagons, schepen, containers, zakken of bulkopslagruimtes vult. Het
laden of storten kan ononderbroken plaatsvinden.

Het DSH stofonderdrukkingssysteem van Insolids B.V. wordt geïnstalleerd
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Producten die succesvol zijn verladen met de DSH Hopper
De meeste granulaten kunnen probleemloos worden verwerkt. Producten die reeds succesvol worden verwerkt zijn o.a.:
Meststoffen
Ureum
Blue T super
Bouruca Rock
DAP
Fosfaat
Kieseriet
Potsulf
Zwavel
Superfosfaten
Togo Rock
RPR kunstmest
Serp Super
Kalium

Kalk
Dolomieten kalk
Granen & bulkgoederen
Tarwe
Gerst
Mout
Koolzaadmeel
Raapzaadmeel
Sojabonenmeel
Maïsgluten
Maïsmeel
DDG
Sojabonen

Voedingsmiddelen
Suiker
Revel A
Tafelzout
Delfstoffen
Zand
Gravel

Mineralen
Bauxiet
Kaolien
Magnesiet
Ruw zout
Olivijn
Soda
Talk substraat

Testen voor uw product kunnen op aanvraag worden uitgevoerd.
Insolids beschikt over een aantal testmodellen die in overleg ter beschikking kunnen worden gesteld voor een test bij u op locatie. Vraag onze specialisten
naar een offerte voor deze testunit.

Werking
Hoe werkt het DSH stof onderdrukkingssysteem?
Het DSH stof onderdrukkingssysteem van Insolids B.V. wordt geïnstalleerd onder een aanvoerpunt, zodat het kan zweven boven de doelzone en op zijn
operationele hoogte kan blijven. Een kleine hoeveelheid trillingen bij het vullen van de hopper helpt om de lucht te verwijderen uit het te transporteren
materiaal. Op het laadpunt concentreert het DSH stofonderdrukkingssysteem het materiaal tot een compacte kolom van droge stoffen die vrachtwagens,
schepen, treinwagons, containers, zakken of bulkopslagruimtes vult. Het laden of storten kan ononderbroken plaatsvinden.
Voorheen verdwenen vrachtwagens die werden geladen vaak volledig in een stofwolk. Het DSH stof onderdrukkingssysteem is simpel te
installeren en gemakkelijk te gebruiken en reduceert veiligheid- en gezondheidsrisico’s, stof en afval.
Het stof onderdrukkingssysteem is robuust en eenvoudig in gebruik en onderhoud.
Voordelen en besparingen zijn o.a.:
• Het standaard systeem heeft geen stroomvoorziening nodig
• Geen interne bewegende delen
• Terugdringen van verlies van materiaal
• Minimaliseren van stofvorming
• Verbetering van het laadproces
• Meer product in de opslagcontainers
• Laadkolom met grote dichtheid
• Flexibel laadproces
• Geen additionele afzuigsystemen meer nodig
• Reductie van energieverbruik en kosten van installatie
• Lagere onderhoudskosten
• Verbeterde opbrengst
• Vermindert de kosten voor het opvangen en afvoer van stof

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vermindert de schoonmaak- en onderhoudskosten
Verbetert de arbeidsomstandigheden voor u en uw werknemers
(veiligheid en gezondheid)
Minimaliseren van het risico van stofexplosies
Sneller en schoner laden van vrachtwagens, schepen en treinwagons
Gemakkelijker voldoen aan wet- en regelgeving
Vermindert de vervuiling van de omgeving
Betere verdeling van product vergroot de opslagcapaciteit
Verbeterde opbrengsten, minder lucht in het product vergroot de
opslagcapaciteit
Direct laden via kleine openingen
Grote en kleine containers, inclusief zakken
Maakt werken dicht bij stedelijke gebieden mogelijk

120

control your solids

www.insolids.nl

DSH mini | L 600 mm x B 600 mm x H 915 mm (Basis maat PE Uitvoering)

•

Capaciteit: 20-100 M3/H

Verkrijgbaar in
• Polyethylene (maximaal producttemperatuur 35 °C)
• Staal (gegalvaniseerd, corten staal) of RVS 304 voor producten boven
de 35 °C
• RVS 316 L voor corrosieve producten of Food
• Hardox voor zeer abrassieve producten

Special (op aanvraag)
• Aardnok in stalen uitvoeringen
• Tardis uitvoering (inclusief CAP staal of RVS uitgevoerd)

DSH 1 | L 980 mm x B 980 mm x H 1126 mm (Basis maat PE Uitvoering)

•

Capaciteit: 100-250 M3/H

Verkrijgbaar in
• Polyethylene (maximaal producttemperatuur 35 °C)
• Staal (gegalvaniseerd, corten staal) of RVS 304 voor producten boven
de 35 °C
• RVS 316 L voor corrosieve producten of Food
• Hardox voor zeer abrassieve producten

Special (op aanvraag)
• Aardnok in stalen uitvoeringen
• Tardis uitvoering (inclusief CAP staal of RVS uitgevoerd)

•

Capaciteit: 200-300 M3/H

Verkrijgbaar in
• Polyethylene (maximaal producttemperatuur 35 °C)
• Staal (gegalvaniseerd, corten staal) of RVS 304 voor producten boven
de 35 °C
• RVS 316 L voor corrosieve producten of Food
• Hardox voor zeer abrassieve producten

Special (op aanvraag)
• Aardnok in stalen uitvoeringen
• Tardis uitvoering (inclusief CAP staal of RVS uitgevoerd)

STOFREDUCTIE

DSH 2 | L 1140 mm x B 1140 mm x H 1350 mm (Basis maat PE Uitvoering)
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DSH 3 | L 1140 mm x B 1140 mm x H 1450 mm (Basis maat PE Uitvoering)

•

Capaciteit: 250-450 M3/H

Verkrijgbaar in
• Polyethylene (maximaal producttemperatuur 35 °C)
• Staal (gegalvaniseerd, corten staal) of RVS 304 voor producten boven
de 35 °C
• RVS 316 L voor corrosieve producten of Food
• Hardox voor zeer abrassieve producten

Special (op aanvraag)
• Aardnok in stalen uitvoeringen
• Tardis uitvoering (inclusief CAP staal of RVS uitgevoerd)

DSH 4 | L 1410 mm x B 1410 mm x H 1515 mm (Basis maat PE Uitvoering)

•

Capaciteit: 450-700 M3/H

Verkrijgbaar in
• Polyethylene (maximaal producttemperatuur 35 °C)
• Staal (gegalvaniseerd, corten staal) of RVS 304 voor producten boven
de 35 °C
• RVS 316 L voor corrosieve producten of Food
• Hardox voor zeer abrassieve producten

Special (op aanvraag)
• Aardnok in stalen uitvoeringen
• Tardis uitvoering (inclusief CAP staal of RVS uitgevoerd)

DSH 5 | L 1485 mm x B 1485 mm x H 1550 mm (Basis maat PE Uitvoering)

•

Capaciteit: 700-1000 M3/H

Verkrijgbaar in
• Polyethylene (maximaal producttemperatuur 35 °C)
• Staal (gegalvaniseerd, corten staal) of RVS 304 voor producten boven
de 35 °C
• RVS 316 L voor corrosieve producten of Food
• Hardox voor zeer abrassieve producten

Special (op aanvraag)
• Aardnok in stalen uitvoeringen
• Tardis uitvoering (inclusief CAP staal of RVS uitgevoerd)
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DSH 6 | L 1740 mm x B 1740 mm x H 1790 mm (maatwerk hopper)

•

Capaciteit: 700-1000 M3/H

Verkrijgbaar in
• Staal (gegalvaniseerd, corten staal) of RVS 304 voor producten boven
de 35 °C
• RVS 316 L voor corrosieve producten of Food
• Hardox voor zeer abrassieve producten

Special (op aanvraag)
• Aardnok in stalen uitvoeringen
• Tardis uitvoering (inclusief CAP staal of RVS uitgevoerd)

Op aanvraag leverbaar:
•

DSH 7, 8 of 9 met capaciteiten t/m 2500 M3/H

STOFREDUCTIE

Belangrijk:
Bij het plaatsen van de DSH Hopper dient rekening te worden gehouden met een extra ruimte van 150 mm in de hoogte i.v.m. het zakken van de Hopper
bij vullen met product.
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