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TEAM’s lange geschiedenis van het bouwen van de meest krachtige, nauwkeurige en duurzame 
warmtebehandelingsapparatuur ter wereld gaat door met de ontwikkeling van ons geavanceerde SmartHeat® 
draadloos warmtebehandelingssysteem. 

Programmable Logic Controllers (PLC) en SCADA-software (Supervisory Control and Data Acquisition) bieden de 
hersenen van TEAM’s SmartHeat®-systeem dat ervoor zorgt dat leiding- en vatsystemen elke keer weer nauwkeurig en 
secuur worden verwarmd. Het systeem wordt aangestuurd door uitwisselbare computers die tijd- en 
temperatuurinformatie versleuteld opslaan. Warmtecyclusinformatie voor maximaal 48 ingangen wordt tijdens de 
cyclus continu opgeslagen in logbestanden alsmede redundant opgeslagen in het ingebouwde geheugen en wordt 
draadloos bestuurd vanaf één enkele computer.

Tijd- en temperatuurgegevens kunnen worden weergegeven met de thermokoppels van elke machine per grafiek of 
gescheiden en weergegeven als één thermokoppel per grafiek, wat zorgt voor een beter overzicht en kwaliteitscontrole 
op leidingen met kleine boringen of warmtebehandelingen met één circuit. Taakinformatie wordt ingevoerd voor het 
opstarten van de warmtecyclus en de uiteindelijke trendgrafiek kan zowel in gedrukte vorm als in digitaal formaat, 
waaronder e-mail, cd of USB-apparaat, worden aangeleverd.
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Draadloos warmtebehandelingssysteem
Geavanceerde technologie verlaagt de arbeidskosten en verhoogt  
de nauwkeurigheid van de warmtebehandeling
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Voordelen van TEAM’s SmartHeat® draadloos 
warmtebehandelingssysteem

• Kostenverlaging –  Er is slechts één operator nodig om meerdere warmtecycli 
van de complexe regelaars met ingangen voor thermokoppels en 
verwarmingsstroom te regelen en te bewaken. Meerdere eenheden kunnen 
worden beheerd met behulp van een computer met TeamScada™-software.

• Verbeterde kwaliteit – Klanten en TEAM-ondersteunend personeel kunnen 
realtime gegevens van laptops, desktopcomputers en mobiele apparaten 
binnen hetzelfde netwerk bekijken. Er worden minder fouten gemaakt 
wanneer de temperatuurvereisten van SmartHeat® door TEAM’s operationeel 
ondersteunend personeel worden geverifieerd vóór en tijdens de 
warmtecycli.

• Beter bijhouden van gegevens – TEAM’s SmartHeat® draadloos 
warmtebehandelingssysteem levert duidelijke, beknopte documentatie voor 
klanten, terwijl de nauwkeurigheid van de grafieken wordt gegarandeerd. 
Elke console bevat een Programmable Logic Controller (PLC) met TEAM’s 
unieke SCADA-software en is uitgerust met een back-upgeheugen aan 
boord om de gegevens van de warmtecyclus op te slaan, zodat deze 
gemakkelijk kunnen worden opgehaald als de communicatie met de 
computer wordt onderbroken. Documentatie wordt elektronisch opgeslagen 
en lokaal opgeslagen op TEAM-servers, waardoor het gemakkelijk 
beschikbaar is om snel te kunnen worden opgehaald voor auditdoeleinden 
en/of duplicatie.

• Minder ruimtebeslag – TEAM’s SmartHeat®-systeem is 40% kleiner dan 
traditionele apparatuur. Consoles kunnen worden gestapeld op krappe 
fabriekslocaties wanneer er weinig ruimte beschikbaar is. De mobiele 
generatoren minimaliseren de benodigde oppervlakte en het gegenereerde 
geluid in vergelijking met de grotere installaties.

• Beperkt risico – TEAM’s SmartHeat® draadloos warmtebehandelingssysteem 
is een verdere illustratie van TEAM’s jarenlange inzet voor veilige en letselvrije 
werklocaties. Het systeem stroomlijnt de warmtebehandelingsprocessen, 
vermindert de benodigde apparatuur en arbeid en vermindert uiteindelijk de 
risico's. De toegangscontrole en bewaking op afstand helpt om personeel te 
verwijderen uit gevoelige, drukke en/of risicovolle gebieden van de faciliteit.
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Om te horen hoe TEAM’s SmartHeat®-systeem de 
arbeidskosten kan verlagen en tegelijkertijd de 
nauwkeurigheid van de warmtebehandeling en het bijhouden 
van gegevens kan verhogen, belt u met 1-800-662-8326.


