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Zeer Nauwkeurige Tankweger
Perfecte Vibratiefiltering

Minor Dairy Limited in Thailand heeft kort geleden een gloednieuwe 

METTLER TOLEDO tankweger in werking gesteld, waarmee ze betrouw-

baarheid en een hoge verwerkingscapaciteit garanderen.

Minor	 Dairy	 Limited	 is	 een	 dochteron-
derneming	 van	 de	 Minor	 Food	 Group,	
wereldwijd	marktleider	in	de	voedingsin-
dustrie,	 terwijl	 ze	 in	 Thailand	 marktlei-
der	zijn	voor	de	verkoop	van	hoogwaardig	
roomijs	en	bekend	staan	als	SWENSEN’S.	

Omdat	de	goede	smaak	en	hoge	kwaliteit	
van	SWENSEN’S	Premium	roomijs	zo	be-
kend	is,	is	beheersing	van	het	grondstof-
verbruik	van	essentieel	belang.	Met	behulp	
hiervan	kan	een	constante	kwaliteit	en	een	
hoge	verwerkingssnelheid	in	de	productie	
worden	gegarandeerd.	Minor	Dairy	Limi-
ted	wilde	een	tankweegsysteem	installeren	
om	het	grondstofverbruik	van	iedere	batch	
nauwkeurig	 te	 kunnen	meten.	Men	had	
hiermee	 voor	 ogen	 een	hoger	nauwkeu-
righeidsniveau	 te	 bereiken	dan	met	het	
oude	 systeem,	 vibratie	 van	het	 roerwerk	
in	het	 productieproces	 te	 voorkomen	 en	

te	voldoen	aan	de	internationale	voedsel-
regelgeving	zoals	GMP	en	HACCP.	Minor	
Dairy	 Limited’s	 meest	 belangrijke	 zorg	
was	de	aftersales	service.

De oplossing voor een gevoelig 
productieproces
Na	 demonstratie	 van	 de	 voordelen	 van	
METTLER	TOLEDO’s	 tankweegcompo-
nenten	en	dienstverlening,	besloot	Minor	
Dairy	 Limited	 om	 twee	 sets	 FlexMount®	
weegmodules	 met	 IP68	 bescherming	 te	
installeren,	 samen	met	 een	 IND560	pro-
ces	 weegterminal	 met	 een	 Scoreboard	
(grote	 display	 module).	 Bovendien	 wer-
den	flexibele	slangen	aangebracht	in	het	
bestaande	 leidingsysteem	 om	 zodoende	
maximale	nauwkeurigheid	 van	de	 tank-
weger,	één	van	SWENSEN’S	belangrijkste	
voorwaarden,	te	garanderen.

Met	 IP69k	en	een	roestvrij	 stalen	behui-
zing	 is	 de	 IND560	 weegterminal	 de	 per-
fecte	 match	 voor	 een	 tankweeg	 proces-
applicatie	 in	 de	 voedingsindustrie.	 De	
extreem	hoge	 A/D	 conversiesnelheid	 van	
366	metingen	per	seconde	wordt	gecom-
bineerd	 met	 het	 TraxDSP™	 filter,	 om	
ervoor	 te	 zorgen	 dat	 de	 tankweger	 con-
stant	snelle	en	nauwkeurige	weegresulta-
ten	levert.	Zelfs	onder	moeilijke	omstan-
digheden	 met	 trillingen.	 Dhr.	 Songwut	
Reongkosum,	 engineering	 manager	 van	
de	 plant,	 concludeert:	 ”De	 METTLER	
TOLEDO	 systeemspecialisten	 doen	 veel	
moeite	 om	 onze	 behoeften	 te	 begrijpen	
en	 wij	 zijn	 dus	 zeer	 tevreden	 over	 hun	
bijdrage.	 Het	 servicecontract	 biedt	 ons	
nu	 de	 zekerheid	 die	 we	 nodig	 hebben	
om	onze	productie	probleemloos	te	laten	
verlopen.”
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Belangrijkste Voordelen voor Minor Dairy Limited  

• Hoge nauwkeurigheid tankweger
• Nauwkeurige resultaten, zelfs bij omgevings- en procestrillingen 
• Standaard naleving van wettelijke richtlijnen als GMP
• Zekerheid door service contract

TraxDSP™ is een gepatenteerd 
filterontwerp dat vibratie en 
omgevingstrilling vrijwel vol-
ledig onderdrukt en zodoende 
stabiele metingen levert.

IND560 Proces weegterminal in ’t kort 

• Display: Actieve VFD dot matrix, SmartTrac™  
boven/onder display

• Alibi geheugen
• Extreem hoge A/D conversiesnelheid van  

366 waarden per seconde
• TraxDSP™ superieure trillingsfilter
• Panel-mount en tafel/wandversies, IP69k
• Digitaal I/0: 12 in/18 out
• Interfaces: RS232, RS485/422, Profibus® DP,  

DeviceNet™, Allen-Bradley™ RIO, Ethernet,  
Digitaal I/O,  
4-20mA en 0-10V analoog output

FlexMount® weegmodules in ’t kort

Hermetisch gesloten roestvrij stalen IP68 load cell – de juiste keus 
voor hygiënegevoelige ruimten

• Capaciteitsbereik 110kg–20.4t
• 3000e OIML, 5000d NTEP
• Stevige en eenvoudige montagemogelijkheden
• Anti-kiepbeveiliging
• Ongevoelig voor thermische uitzetting of krimp van de constructie
• Gecoat of in roestvrij staal
• Wereldwijde toelatingen, standaard op iedere load cell

Beschermd tegen onderdompeling


