DRUM
UNLOADING
SYSTEMEN

Ontwikkeld samen met de voedingsmiddelenindustrie
De meest geavanceerde Drum Unloading Installatie: BINEM. Bedacht, ontwikkeld en
in de praktijk geperfectioneerd door Spin Pompen, steeds in nauwe samenwerking
met onze klanten. Om nog beter aan de behoeften van de moderne voedingsmiddelenindustrie te kunnen voldoen: schoner, slimmer, efficiënter, spaarzamer.

Het innovatieve BINEM systeem is CIP reinigbaar. Het kan hoogviskeuze producten
verwerken, waarbij minder dan 1% restproduct doorgaans goed haalbaar is. Het
unieke ontwerp garandeert het hoogste niveau van hygiëne, gebruiksgemak en
betrouwbaarheid.

Unieke toepasbaarheid
BINEM Drum Unloading systemen zijn uitgevoerd met de kwalitatief hoogwaardige
Bornemann spindelpompen. De systemen zijn speciaal ontwikkeld voor het legen van
vaten, gevuld met zeer viskeuze vloeistoffen (tot 1.000.000 cP). Producten, die niet
uitvloeien en dus niet met een insteekpomp of via een lans opgepompt kunnen worden.
Van tomatenpuree en chocoladepasta tot taartvulling en pindamassa of vleesdeeg.

BINEM installaties kunnen ook worden gebruikt om de massa te doseren - bijvoorbeeld
in een menger - in combinatie met de benodigde regelapparatuur. Spin Pompen geeft
u graag advies.

Voor elk type vat een oplossing
Rond, vierkant, klein of groot, met of zonder liner. De BINEM 200 en 1000 worden
toegepast voor ronde en conische vaten van resp. 200 en 1000 liter. Perfect voor
het leegpompen van vierkante boxen van 1000 liter: de BINEM 1000 SQ uitvoering.
De BINEM AS vatenlediger is uitgerust met een robuuste RVS zwenkarm. Hiermee
is het mogelijk om 4 vaten op 1 pallet achter elkaar
te legen, zonder de vaten te verplaatsen.

Specificaties:
• Druk: 25 bar
• Capaciteit: tot 12 m 3 /uur
• Viscositeit: tot 1.000.000 cP
• Temperatuur product: 1-100 0 C

Hygiëne op het hoogste niveau
De toegepaste spindelpomp is EHEDG-gecertificeerd.
De pomp is in staat om zelf de CIP reiniging uit te voeren, van de hele
BINEM installatie én van het achterliggende proces, op minimaal
1,5 m/s. Dat maakt het gebruik van een separate CIP centrifugaalpomp overbodig.

In elk detail van de installatie is aan hygiëne gedacht. Voor de
reiniging is de volgplaat snel en eenvoudig te demonteren. Het
unieke, uitgekiende frame is ontworpen met het oog op hygiëne: het
is sneller te reinigen en blijft ook langer schoon. Bovendien is de
hefcilinder hygiënisch weggewerkt in de geleiding.

Minimaal productverlies
De unieke volgplaat met opblaasbare rubberen balg strijkt de wand helemaal schoon.
Het resultaat is een volledig leeg vat, met minder dan 1% restproduct. Dat levert
aanzienlijke productbesparingen op.

Hoge betrouwbaarheid
Om een hoge betrouwbaarheid te garanderen wordt de verticale verplaatsing van de
pompunit door slechts één pneumatische hefcilinder uitgevoerd. De toepassing van
kwalitatief hoogwaardige spindelpompen, gemaakt in Duitsland, waarborgt een hoge
bedrijfszekerheid en een lange levensduur.

Geluidsarme en pulsatievrije werking
In combinatie met het toegepaste pompprincipe zorgt de servo-aandrijving voor
een pulsatievrije werking en een constante flow, zonder hinderlijke trillingen. Deze
aandrijving garandeert ook een geluidsarme en energiebesparende werking.

Groot gebruiksgemak
De systemen worden geleverd met een moderne,
hygiënische schakelkast met programmeerbare
PLC, volgens klantspecificaties. Hierdoor is
aansturing door externe signalen mogelijk,
bijvoorbeeld van druksensoren, positionering,
flow- en/of niveauregeling van een vulmachine
of mengtank. Ook op afstand.

Uitbreiden kan naadloos met:
• CIP-module voor de reiniging
Door het plaatsen van de unieke CIP-module kan de complete
BINEM installatie aan een extern CIP-circuit worden gekoppeld.
Reinigen van pomp en installatie wordt dan nog eenvoudiger en
efficiënter.
Met de CIP-module is het systeem ook inzetbaar voor het
leegpompen van IBC’s die gevuld zijn met laagviskeuze vloeistoffen.
• Weegcellen
De BINEM installatie is uit te breiden met geïntegreerde
weegcellen, waardoor producten direct en nauwkeurig
gedoseerd kunnen worden, bijvoorbeeld in een menger of andere
verbruiksmachine.
• Ook optioneel leverbaar:
Vat-centreermodule
Zuig- of persdruksensoren
Vat-trolleys
Molsysteem

De slimmere manier om bins, drums en containers
leeg te maken met minder dan 1% restproduct
Het BINEM systeem is onovertroffen - ontwikkeld door Spin Pompen - uitgevoerd
met Bornemann spindelpompen - aangedreven door de stille en energiebesparende servo-techniek.
Alleen maar voordelen:
• Werking: schoner, spaarzamer, betrouwbaarder
Zelfs de dikste en kleverigste producten zijn te verwerken tot 1.000.000 cP
• Reiniging
CIP reinigbaar - volgplaat afneembaar in een handomdraai
• Aandrijving
Servo, dus geen pulsatie en geen lawaai
Voor producten in de voedingsmiddelenindustrie die viskeus, traagvloeibaar of
stroperig zijn. Bijvoorbeeld tomatenpuree, pindamassa, taartvulling, vleesdeeg
of chocoladepasta.

Moeilijke processen eenvoudig maken, dat is onze kracht
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