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Q INLEIDING

Mijn opdracht was het uitvoeren van een analyse van de apparatenfabriek Si

nus BV als voorbereiding voor de twee TH-studenten die in juli/augustus bij

Sinus aan hun afstudeerproject zullen qaan beqinnen.

De analyse zou dus een goed beeld moeten vormen van Sinus en haar problemen

zodat de twee afstudeerders snel en qericht met hun opdracht kunnen beqin

nen.

Ren probleem bij het uitvoeren van de analyse was de breedte van de proble

matiek bij Sinus. Het bedrijf maakt totaal geen gebruik van moderne infor

matieverkende hulpmiddelen. Gebieden als voorraadbeheer, productieplanning

en ordervoortganqscontrole zijn vrijwel niet ontwikkeld.

Ikheb geprobeerd een zo volledig mogelijk beeld te geven van het bedrijf en

haar problemen opdat mijn opvolgers snel een goed inzicht in het hele be

drijf verkrijgen.

Veel tijd is besteed aan de beschrijving van het productenpakket in hoofd

stuk 2, het weergeven van de informatiestromen.dmv compositorische schema's

in hoofdstuk 5 en het beschrijven van de logistiek in hoofdstuk 6.

De loqistiek is een zeer urgent probleem. Er is geen gesloten systeem van

materiaalbestelling, ingangscontrole en leverdatumcontrole.

Vanweqe de urgentie van het probleem heb ik een deel van mlJn tijd

besteedaan de opzet en beschrijving van een eenvoudig maar gesloten systeem

van materiaalbestelling. Ik heb dit gedaan in de vorm van een handleiding

die de te volgen procedures beschrijft. Deze vindt U in bijlage 1.

Een belangrijke reden voor de aanpak van dit probleem was ook dat de afstu

deerders zich beter, van begin af aan, kunnen be7.ighouden met het opzetten

van een computerondersteund informatiesysteem.
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1 ALGiMENE BESCHRIlYING VAN SINUS

Sinus werd opgericht in 1920. zij maakte radio's, transformatoren en rich

tingaanwijzers. Na de oorlog begon men met de productie van dompelaars voor

wasmachines en ander huishoudelijk gebruik. Hiermee gi.ng men de richting van

electrowarmte uit hetgeen nu nog steeds het hoofdproduct is. De oorspron

kelijke producten zijn geheel vervallen.

Sinds enkele jaren houdt Sinus zich ook bezig met de productie van hoogwaar

dige warmteapparaten en met de verkoop en ontwerp van· meet- en regeltech

nische apparatuur. Tenslotte verhandelt Sinus een aantal electrowarmte pro

ducten.

Bij Sinus zijn momenteel een 65-tal mensen werkzaam. Hiervan zijn er ca 45

direct in de productie werkzaam.

De bedriifspanden zijn midden in een woonwijk te Zeist gelegen. Uitbreiding

is daar onmogelijk en men kampt dan ook met een groot ruimtegebrek. Vooral

de productie van de grotere apparaten is zeer problemati~ch. Sinus is dan

ook op zoek naar een nieuwe vestigingsplaats. Waarschijnliji zal de verhuiz

ing gepaard gaan met de fusie met het bedrijf ABEN. ABEN maakt qasverwar
mingsapparaten.

De productie van Sinus is zeer klantgericht. Slecht ongeveer 25 \ van de

omzet bestaat uit standaardproducten die op voorraad gemaakt worden. Het

overige deel wordt speciaal voor een klant ontworpen en geproduceerd. Daar

de standaardproductie grotendeels uitbesteed is bestaat de productie van

Sinus uit enkelstuks en zeer kleine series.

Op de binnenlandse apparatenbouwmarkt ondervindt Sinus~~~concur

rentie. Op de binnenlandse markt voor standaardproducten is er duidelijk
meer concurrentie, o.a. van de "Rotterdamse elementenfabriek" en "Bobe" in

Medemblik.

Op de buitenlandse markt is de concurrentie beduidend sterker. AIleen behan

gafstomers en explosieveilige producten voor off-shore gebruik worden daar

verkocht. Bt/~~~p~~~~.7.1'Q.9/~wQ9m%<T(!~<14ito.p het gebied van de
hoogwaardige apparatenbouw denkt men in de toekomst de concurrentie ~~t~
aan te kunnen. ;;:b .
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B 2 BESCHRIs1VING EN INDELING VAN DE PRQDUCTEN

2.1 SAMENHANG TUSSEN DE VERSCBILLENDE PRQDUCIEN

Door de enorme diversiteit van de producten is het moeilijk om een goed

overzicht van het productenpakket te verkrijqen. Ik hoop dit overzicht te

verbeteren door via bijlaqe 2a schematisch de samenhanq tussen de verschil

lende producten te beschrijven.

Ik zal het schema verduidelijken door de eerste paqina van bijlage 2a hier
toe te lichten. De overiqe figuren zullen dan voor zich spreken. De nummers

in de vakjes verwijzen naar de andere bijlagen.

Bet biok ·Sinus· omvat het totale productenpakket van Sinus. Een trap lager

is het productenpakket in drie qroepen ingedeeId:

- meet- en regeltechnische apparatuur

- producten die weerstandsdraad als basis hebben

- handelsproducten

De producten die weerstandsdraad als basis hebben kunnen weer in zes qroepen
verdeeld worden:

- gesloten buis-elementen

keramische stapelsteen-en kraaIeIementen

- quartsqlaselementen

- bandelementen

- plaatelementen

- regelbare weerstanden

De eijfers onder aan de blokken verW1Jzen naar de vervolgstukken. De cijfers

in de blokken verwijzen naar de bijlagen. De blokken waar geen eijfer meer
aanhangt omvatten eindprodueten.

-3-



, 1 2 INPELUJG VAN DE BEnRIJFSACTIVITEi'l'EN

In figuur 2.2 is deze indeling schematisch weergegeven. Het onderste deel

van ieder hokje geeft de omzet van de productqroep en het percentaqe in de

totale omzet.

Een klein deel van de omzet wordt verkreqen d.m.v. handel ..Pit bestaat uit

het verhandelen van infraroodstralers, dompelaars, patroonelementen e.d.

Ruim het grootste deeI van de omzet wordt door producten van eigen ontwerp

qerealiseerd. Deze is in drie qroepen te verdelen:

- band- en plaatelementen. Slechts een zeer klein deel hiervan zijn

standaardproducten. De afdeling is nog zeer jonq en de omzet groeit

snel. Zie voor meer informatie over deze afdelinq H 3.2

- Meet- en reqeltechnische apparatuur. Ook van deze afdelinq is de

omzet sterk qroeiende. Deze apparatuur ~ordt door Sinus ontworpen en

vervolqens buiten Sinus qeproduceerd. Oedeeltelijk wordt ze in an

dere producten van Sinus inqebouwd en qedeeltelijk wordt ze als

eindproduct verkocht. Omdat een deel dus als inqebouwd onderdeel

onder het biok ·productieMvalt is de omzet van deze productqroep in

de omzet van de productqroep Malqemene productenMopqenomen.

Alqemene producten. Pit is de hoofdactiviteit van Sinus en is weer

te verde1en in standaard en niet-standaard producten. Voar stan

daardproducten moeten we denken aan:

- plaatradiatoren

- ribbenbuiskachels

- insteekelementen

- sinair luchtverhitters

- thermostaten

- behanqafstomers

Zie voor afzetcijfers bijlaqe 2b.

De niet-standaardproducten Zl]n te verdelen in relatief eenvoudiqe producten

en zeer speciale producten.
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Onder ·zeer speciale producten- verstaan we producten die uniek ZlJn en

waaraan hoge kwaliteitsborgingseisen gesteld worden. Hieronder vallen dus

speciale ovens, speciale vloeistofverhitters en andere noogwaardige indus

triele apparatuur. Sinus is pas enkele jaren geleden begonnen met de pro

ductie van deze apparatuur. Oeze productie bevindt zich nog in een begin

stadium en is i.h.a. nog niet winstgevend. Sinus denkt echter in deze markt
door te kunnen groeien.

Onder 8 relatief eenvoudige producten 8 verstaan we de overige niet-standaard.
producten zoals doorstromers, luchtverhitters, speciale elementen, ovens,

standaardapparaten met speciale afmetingen, enz.
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figuur 2.2 indeling van de bedrijfsactiviteiten

SINUS

8.991.6581100

I

eiqen ontwerp handel

7 . 974 . 461 I 89 1.017.197111

band en plaat meet- en reqeltechn. alqemene producten

apparatuur

1 . 175. 172 113 ----- I ( 11 ) 6. 799 . 289 1 76

I
I

standaard niet-standaard

2.285.374 I 26 4 . 513 ..9151 50

.

algemeen speciaal

3.882. 132 I 43 631.7811 7

soort product

omzet in guldens I ,. in totale omzet Sinus

Deze cijfers zijn voortgekomen uit cijfers over 1984 van de afdeling admini

stratie.

Doordat er (vrijwel) geen nacalculatie uitgevoerd wordt is het zeer moeilijk

om de winstgevendheid van producten aan te geven. Er kan slechts over gezeqd

worden dat volgens de meeste Sinus-werknemers de standaardproducten weinig

winstgevend z~Jn (wat volgens volgens de gegevens in H 2.3 niet correct

lijkt) en dat de overige producten zeer winstgevend kunnen zijn. H 2.3, dat

van een aantal producten de prijsopbouw geeft, geeft hier een indruk van.
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2.3 KOSTPRIJSOPBOUW VAN EEN AANTAL REPRESQNTUIEYE PRODUCEN

Uit aIle groepen van figuur 2.2 vindt U in dit hoofdstuk de kostprijsopbouw

en winstgevendheid van een aantal representatieve producten. Overheadkasten,

machinekosten en andere algemene kosten zijn in de man/machine-kosten ver

werkt. De machinekosten maken slechts een zeer gering deel van de man/

machine-kosten uit.

Zie bijIaqe 21 voor een aantal door Sinus uitgevoerde nacalculaties van

hieronder qenoemde praducten.

Producten uit de groep band- en plaatproducten

soort product werk. \ mater. \ man/machine-

kasten kosten .kosten

.
speciaal cilindervormig fl 95,75 6 94

bandelement

speciaal keramisch f1 1835,- 26 74

bandelement

serieproduct f1 2,131 28 72

De producten zijn door de bedrijfsleider gekozen als zijnde representatief

voor de afdelinq band- en plaatproducten. Het is duidelijk dat de arbeids

kosten ruim het grootste deel van de kostprijs bepalen.

Producten uit de groep "algemene producten. standaard"

soort product verk. werk. \ mater. \ man/mach.

prijs kasten kasten kasten

plaatradiatar S 17 T f1 376,29 fl 208,09 67 33

plaatradiatar S 5 fl 154,85 f1 76,27 60 40

plaatradiator S 10 T fl 224,-- fl 151,72 71 29
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plaatradiator S 10 fl 211,46 fl 109,15 60 40

afstolller 2 KW fl 310,-- fl 223,-- 91 9

De productie van deze producten wordt vrijwel volledig bij de 50ciale werk

plaatsen uitbesteed. Bet zeer geringe bedrag aan transportkosten is onder de

materiaalkosten geplaatst. Overheadkosten e.d. zijn hier niet bij inbegre

pen. Deze kunnen een forse post zijn! Als Sinus deze productie zeIf zou uit

voeren zou de kostprijs veel hoqer zijn en zou het product onverkoopbaar

worden.

Producten uit ge groep "algemene progucten, niet stan4aarg H

soort product verk. werkel. \ mater. \ man/mach.

prijs kosten kosten kosten

insteekbatterij 18 KW fl 2525,-- fl 1625,-- 44 56

1 verwarminqsunits voor fl 53.185,-- fl 67.245,-- 48 52 k

Billiton

heetw~terpompinstallatie fl 19.600,-- fl 25.398,-- 59 41 ./

voor Esso

Bovenstaande tabel geeft een indicatie dat met producten uit de groep Halge

mene producten, niet-standaard H enorme winsten maar ook enorme verliezen

behaald worden. Deze producten zijn samen met de afdeling verkoop en WVB a15

representatief voor deze qroep gekozen. Ze behoren tot de weiniqe producten

waarvoor enige nacalculatie i5 uitgevoerd.

-8-



2,4 ROUTING VAN PRQDUCTEN EN PROCESSCHEHA'S

Door de enorme uitgebreidheid van het productenpakket en de factor tijd, heb

ik geen exacte layout en routing van producten beschreven. Ex kunnen echter

weI een aantal dinqen gezegd worden die een goed beeld vormen van de produc

tie bij Sinus.

Vrijwel aIle producten uit de groep Meigen ontwerp, algemene productenM(76

\ van de omzet) worden volgens figuur 2.3 geproduceerd, Het product bestaat
uit :

- een element (van de elementmakerij)

- een constructiedeel (van de constructieafdeling)

- ingekochte onderdelen (uit het magazijn)

Vanuit verschillende magaZl]nen gaan de benodigde onderdelen naar de ele

mentmakerij, de constructie/bankwerkerij en de montageafdeling. In de mon

tageafdeling komen de verschillende onderdelen bij elkaar en ontstaat het

eindproduct, In ~et alqemeen monteert een persoon het product af,

De producten uit de groep Meiqen ontwerp, band- en plaatelementenM(13 , van

de omzet) worden volledig door een persoon geproduceerd, Hij verzamelt zelf

de benodigde materialen, hij snijdt en knipt zelf het plaatmateriaal en mon

teert het product zelf af.

Van een aantal producten uit de groep Meigen ontwerp, standaardproducten"

vindt U in de bijlagen 2c tim 2g de processchema's. Het geslotenbuis-element

uit figuur 2c is een onderdeel van het gesioten buis insteekelement uit

figuur 2d, hetgeen weer een onderdeel is van de luchtverhitter uit figuur

2e.

-9-



figuur 2.3 schema van producten uit de groep geigen ontwerp, algemene
prodllct~n·

I magazijn I

constructieafdeling

I spuiterij I

I magazijn I

I montageafdeling I

I expeditie I
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2.5 SAMENSTELLING VAN DE ORDERS

Eind 1983 hebben een tweetal studenten van de avond-HTS in Utrecht (waarvan

er een als verkoper bij Sinus werkt) de facturen van het derde kwartaal van

1983 uitgepluisd. Daaruit hebben zij een aantal histogrammen opgesteld over

de samenstelling van de orders. Deze histogrammen zijn nog voldoende actueel

om een beeld te vormen van de samenstelling van de orders.

Figuur 2.10 qeeft de verdeling van Morders van niet-standaardproducten Mnaar

orderbedrag. Hier blijkt zeer duidelijk uit dat er zeer veel kleine orders

zijn en betrekkelijk weinig grote orders. Er is weinig te zeggen over, uit

welke soort producten de kleine of grote orders bestaan. In aIle product

groepen komen zowel grote als kleine orders voor. WeI kan gezegd worden dat

orders voor producten uit de qroep Mband- en plaatproducten M in het alqemeen

kleine orders zijn en producten uit de qroep ·speciaal" zeer grote orders.

Fiqu~r 2.11 geeft de verdeling van "orders van niet-standaardproducten A naar

ordergrootte. Hieruit blijkt dat orders van slechts enkele stuks per order

ruim het meest voorkomen. Doordat het niet-standaardproducten zijn, dwz spe

cifiek voor de klant gemaakt, betekent dit oak dat de productieseries zeer

klein zijn! Binnen de groep ·speciaal M komen voornamelijk enkelstuks en zeer

kleine orders voor. Binnen de overige productgroepen komen zowel veel ala

weinig stuks per order voor.

Figuur 2.12 geeft de 80/20-regel toegepast op de omzet. Hieruit blijkt dat

23 \ van het aantal orders 80 \ van de omzet bepaalt. De a- en b-orders zul

len voornamelijk uit producten van de groep Mni.et-standaard M bestaan. Grote

orders voor producten uit andere groepen komen echter ook voor.

Figuur 2.13 geeft de specificatie van de door de directeur geschatte toekom

stige omzet. Hieruit blijkt dat naar verwachting de omzet aan standaardpro

ducten omlaag gaat terwijl de omzet aan niet-standaardproducten toeneemt.
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Figuur 2.10 Verdeling van niet-standaard orders naar orderbedrag (eerste
kwartaal 1983)
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Figuur 2.11 Verdeling van orders vaor niet-standaard producten naar order
groQtte (en dus ook productie seI:iegrootte)
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Figuur 2.12 80/20-reg~1 toegepast op de ornzet
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Figuur 2.13 Specificat.ie van de omzet van Si.nus Zeist", 17 december 1984

x 1000 glds.
1984 1985 1986

1. STANDAARD IUIMTEVERWARMING VOOI
BOUW & INDUSTRIE 1 • GOO 1 . 500 ( 1 .600) 1.000

2. INDOSTRIELE VERWARMING.
2.1 SPECIAAL ELEMENTEN 2.000

o.a. type insteek-, patroon-,
keramisch-, band-, strip-,
plaa.t

2.2 SPECIALE INDOSTRIELE APPARA-
TENBOOW 1 .600
o.a. doors~romers voor vloei-
stof en gas~en, luchtverhit-
ters, insteekbatterijen,uver
warmingsbaden, ingegoten ele-
menten, wisse~verwarming etc.

2.3. HOOGWAARDIGE INDOSTRIELE AP
PARATENBOOW (NIET EXPLOSIEVEI-
LIG) 2.000
o.a. ovens voor lab. en proces
industrie (convectie-geforceer-
de luchtcirculatie-lnfrarood
straling), reactorverwarmers,
stoomopwekkers, autoclaven,
schokvaste (200G) anti-magne-
tische luchtverhitters (Marine,
Nato) belaatinq weerstanden etc.
(~ hooqwaardiq implieeert de
verwerkinq van rvs, molybdeen,
incolloy-_en.in de toekomat
titaan onder keur te leveren).

2.4 EXPLOSIEVEILIGE VERWARMINGSAPP. 300
o.a. explosieveilige.elementen-,
batterijen-, luchtverhitters
(~~leverinq onder Ex-keurings
certificaat vlqs. Europese nor-
men, Cenelec standards).

2.5 HOOGWAARDIGE INDUSTRIELE APPA-
RATENBOUW (EXPLOSIEVEILIG) 500
Gasverhitters voor waterstof,
COl, stikatof, LNG, synthe-
thische gassen. Verhitters van
thermische olie, bitumen, olie
drumvaten.
(~~.naast keuringseisen voor ap
pazatenbouw (rvs-incolloy, molyb
deen en in de toekomat titaan) vlgs
Lloyds, Veritas, ASHE, Stoomwezen
etc.Tevens Ex-keuringscert. (Cenelec)

3. MEET-EN REGELTECHNISCHE APPi 1.000
De onder 2 geleverde apparatuur
worden v~elal gecompleteerd met
m~chanische c.q. electronische
besturing (thyristor,micropro-
cessed controlled).

2.100(2.200)

1 . 6 a0 ( 1.. 7a0 )

2.200 (2 • 300 )

350{J50)

650(650)

1.100(1.200)

2.400

1.800

2.500

400

750

1 .200

..

•

9.000 9.500(1\).000) 10.500

(---) zijn' de omzetten als fusie doorgaat per 1.": ,lr flcleel

per 1.1 officieus

-15-



3 DE ORGANISATIE

3.1 ALGEMENE BESCHQUWING

De organisatie van Sinus is weerqeqeven in het orqanoqram van fiquur 3.1.

Ret organoqram geeft de orqanisatie zoals deze in de practijk functioneer~.

De orqanisatie is zeer vlak. De directeur staat direct boven vrijwel aIle

mensen. Zijn beziqheden zijn het onderhouden van de contacten met de aan

deelhouders, het voeren van het marketinqbeleid, het beslissen over qrote

investerinqen, het voeren van het personeelsbeleid, enz.

Er zijn drie productdivisies naast elkaar te onderscheiden:

- algemene producten

- band- en plaatproducten

- meet- en reqeltechnische apparatuur

76 \ van de omzet

13 % van de omzet

11 \ van de omzet

Hiernaast zi.jn er een aantal hulpafdelinqen te onderscheiden:

aantal mensen die er werkzaam zijn

- inkoop

- maqazijn

- verkoop

- werkvoorbereidinq

- receptionistes/typistes

- boekhoudinq

1

2

4

6 1/2

3 1/2

2

De afdelinqen Inkoop en Maqazijn vallen formeel onder dhr Braas. In de prac

tijk is daar echter weinig van te merken. Er lijkt behoefte aan een leidinq

qevend persoon die de coordinatie tussen de afdelinqen Inkoop, Maqazijn en

WVB verzorqd. Deze afdelinqen werken nu noqal los van elkaar. Door de direc

teur opgelegde veranderinqen in de orqanisatie veriopen daardoor moeilijk.
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Figuur 3.1 Orqanisatieschema van Sinus zoals die in de practijk
functioneert

afl1dinq

aantal .~nsen die ec weclzaaazijn

3

Jr. Paulussen
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3.2 BESCHRIJYING VAN DE VEBSCHILLENQE AFDELINGiN

Algemene producten

Dit is ruim de grootste afdeling van Sinus. Vrijwel alle nUlpafdelingen wer

ken voor deze afdeling. Aan het hoofd staat een bedrijfsleider, dhr.

Janssen. Onder hem staan een zestal afdelingen. Deze afdelingen hebben geen

afdelingschef. De bedrijfsleider vervult dus een zeer centrale functie. Zo

wel de planning en voortgangscontrole van de productie als de toewijzing van

werk aan de verschillende mensen wordt door hem uitgevoerd. Als op een af

deling technische problemen zijn gaat men voor advies naar de bedrijfsleider

toe. ook voert hij het uitbesteden van niet-standaard producten uit en be

stelt hij de gereedschappen, machines, enz.

In figuur 4.4 vindt U het compositorische schema van daze algemene produc

tieafdeling. U ziet dat de bedrijfsleider inderdaad zeer centraal staat.

Vrijwel aHe informatiestromen lopen via hem.

Band- en plaatproduct~n

De organisatie van de afdeling is zeer eenvoudig. Aan het hoofd van de af

deling staat een bedrijfsleider, dhr. Algra. Onder hem staat een·voorman die

de productie begeleidt. De productiemensen werken zeer zelfstandig en een

product wordt geheel door hen aileen gemaakt. Dit maakt de planning en or

ganisatie zeer eenvoudig en flexibel. Dit heeft ook een zeer korte doorloop

Hjd tot gevolg.

Tot medio 1980 betrok Sinus alle benodigde band- en plaatelementen van de

firma Codlc uit Amsterdam. Omdat Codlc zeer slecht functioneerde nam Sinus

medio 1980 een werknemer van Codlc (de nuidige bedrijfsleider) aan om bij

Sinus de huidige band- en plaatafdeling op te zetten.

In december ging de firma Codie failliet en nam Sinus het bedrijf met 4

werknemers over. De omzet ging daarmee van een naar drie ton. In 1983 en

1984 steeg de omzet tot fl 1.100.000,-. Deze afdeling heeft dus een stor

machtige groei doorgemaakt. Er werken nu xx mensen geleidt door een be

drijfsleider.
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De bedrijfsleider is nogal ontevreden over het personeelsbeleid. aij de op

richting van de afdeling werden er volgens hem slecht bruikbare mensen van

de algemene afdeling bij de band- en plaatafdeling tewerkgesteld. Deze men

sen waren grof werk gewend en waren dus niet zo geschikt voor de productie

van kleine band- en plaatproducten. Een fors verloop was het gevolg.

Ook vindt hij het opleidingsniveau van de werknemers te laag. Velen hebben

geen goede technische achtergrond. Hlerdoor hebben zij teveel technische

ondersteuninq van de bedrijfsleider nodig waardoor die vaak niet aan zijn

eigenlijke taken toekomt.

Sinds de aanstelling van een centrale inkoper heeft de bedrijfsleider de

inkoop gedeeltelijk aan hem.overgedragen. De bedrijfsleider is daar echter

nogal ontevreden over. De levertijden zijn via de centrale inkoper veel

(soms zelfs enkele malen) langer dan voorheen, hetgeen tot grate problemen

leidt. Ook voor deze afdeling zijn korte levertijden van levensbelang. De

levertijd van band- en plaatelementen is gemiddeld 3 a 4 weken, vaak echter

2 a 3 weken!

Kritiek is er oak op de afdeling verkoop die de pr~Jzen volgens de bedrijfs

leider te onachtzaam vaststelt. Het komt te vaak voor dat de afdeling ver

koop voor een enkelstuksbestelling dezelfde stuksprijs ~ekent als voor de

bestelling van 10 dezelfde producten . Dit komt omdat men niet met een ba

sisprijs en korting werkt maar een directe prijs. De klant accepteert dit

niet.

aij deze afdeling noteert iedere werknemer op een maandlijst hoeveel uren

hij, wanneer aan welke order besteed heeft. Zie bijlage 22. Ook op de werk

kaart wordt het aantal aan die order gewerkte uren genoteerd. Zie bijlage

23. Dit is eenvoudig mogelijk omdat slecht een persoon aan een order werkt.

Als de bedrijfsleider de werkkaart ontvangt voert hij een globale nacalcula

tie uit die weer als informatie voor voorcalculatie dient.

Meet- en regeltechnische apparatuur

Deze afdeling bestaat uit slechts een persoon, dhr. Schinkel. Hij zargt voor

zowel de verkoop, het antwerp als de bestelling van de onderdelen. Hij zorgt

ook voor de uitbesteding van de praductie
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Deze afdeling verzorgt uiteraard ook de meet- en regeltechnische apparatuur

voor de overige Sinus- producten.

De inkoop verschuift langzaam naar de centrale inkoper.

Inkoop

Deze afdeling bestaat uit dhr. Koopmans. Formeel voert hij de inkoop voor

het gehele bedrijf uit. In de practijk komt daar echter nog niet zo veel van

terecht. De meeste mensen hebben niet zoveel vertrouwen in inkoop via dhr.
Koopmans. Dit komt waarschijnlijk omdat er geen gesloten systeem van bestel

ling, ingangscontrole en leverdatumcontrole is. Dhr Sraas is formeel verant

woordelijk voor de opzet van een inkoop- en voorraadbeheersysteem. Door an

dere werkzaamheden komt hij daar echter nauwelijks aan toe. Momenteel voert

dhr Koopmans voornamel:i.jk de inkoop voor de algemene producten uit, langzaam

aan echter ook voor de andere afdelingen.

Magazijn

Sinds ongeveer een jaar is er een gesloten magaZl)n met twee magazijnmannen.

Daarvoor was het magaZ1Jn geheel open. In dit gesloten magazijn liggen

slechts materialen voor de algemene producten. Door !:'uimtegebrek liggen lang

niet aIle materialen in het gesloten magazijn. Suiten het gesloten magazijn

zijn er nog enkele open magazijnen. Een goed voorraadbeheer is dan ook vrij

moeilijk.

Soekhouding

Deze wordt door drie heren uitgevoerd, waarvan er twee binnenkort met pen

sioen gaan. Zij zullen worden vervangen door iemand met een HEAO-opleiding.

Zij betalen en controleren facturen, verzorgen de personeelsadministratie en
houden enige statistieken bij.

Receptionistes/typistes

Dit zijn vier dames, waarvan een dame een halve baan heeft.
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Verkoop

Deze afdeling bestaat uit een viertal mensen. Zij verzorgen het contact met

de klant. Dhr Paulussen staat aan het hoofd van de afdeling.

De taken zijn als voIgt verdeeld:

- dhr Paulussen:

- dhr Brons

- Verkoop en engineering van technisc~ gecompliceerde

niet-standaard producten

- klantenbezoek.

- Verkoop en giobaal ontwerp van niet-standaard pro-

ducten.
- Soms ook verkoop van standaardproducten.

- Verkoop handelsproducten.

- Som3 klantenbe7.oek.

- Verwerking van reclamaties.

- dhr van Ravenswaay:- Verkoop en globaal ontwerp van niet-standaard pro-

ducten.

- Soms ook verkoop van standaard producten.

- Verkoop van handelsproducten.

- 50ms klantenbezoek.

- Verwerking van reclamaties.

- dhr Andre '- Verkoop standaardproducten.

- Verkoop handelsproducten.

- Verwerking van reclamaties.

De verkoopafdeling voert duideIijk een stuk engineering (globaal ontwerp)

uit. Samen met de klant wordt een globaal ontwerp van het product gemaakt.

De afdeling werkvoorbereiding werkt dit tot in detail uit. De engineering

taak is dus verdeeld over de afdelingen verkoop en werkvoorbereiding.
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Werkvoo.bereiding (WVBl

Op deze afdeling werken 7 mensen waarvan een tekenaar een halve baan heeft.

De taak van deze afdeling is het tot in detail ontwerpen en voor productie

gereed maken van besteide producten. Dit omvat dUB het uitvoeren van tech

nische berekeningen, het maken van werktekeninqen en het bestellen van de

benodiqde onderdelen en materialen.

Aan het hoofd van de afdeling staat dhr Vos. Naast dhr Vos staat Ir. Ooster

baan die volledig zelfstandig werkt.

De taken zijn als voIgt verdeeld:

- dhr Vos Hij ontvangt de orders van de verkoopafdeling. Hij zorgt

ervoor dat voor elke order de werkkaarten metwerktekenin

gen naar de productieafdeling gaan. Hij doet dit voorname

lijk voor de technisch meer gecompliceerde producten. Hij

bepaalt voor welke orders een speciale werktekening gemaakt

moet worden en wijst dit toe aan de tekena~rs. Als er reeds

een tekening is zoekt hij die erbij. Ook bestelt hij de

benodiqde onderdelen die niet in voorraad zijn en schrijft

hij (mede) de handleidingen voor technisch gecompliceerde

producten.

- Ir Oosterbaan: Hij voert de voorbereiding en begeleiding van de producten

met hoge kwaliteitsborgingseisen uit. Dit omvat:

- berekeninqen uitvoeren.

onderdelen en materialen bij inkoop bestellen.

- planning van de productie opstellen.

- (kwaliteits-)controles uitvoeren.

- contacten met de certificaat- en keuringsinstanties

onderhouden.

- Dhr Braas Hij voert de voorraadbeheersing en de werkvoorbereiding,

planning en uitbesteding van de productie van standaardpro

ducten uit. Ook verzorgt hij de werkvoorbereiding van de

eenvoudige niet-standaard producten. Vooral de uitbesteding

van de productie van standaardproducten kost zeer veel

tijd. Met deze uitbesteding werd ongeveer een jaar geleden

begonnen toen de productiecapaciteit te klein werd.

- Tekenkamer Hier werken vier mensen waarvan er een een halve baan heeft
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4 INFOBMATIESTRQMEN

De optredende informatiestromen z1Jn weergegeven in de vorm van compositori

sche schema's. Omdat de informatiestromen die optreden bij verkoop van een

niet-standaard product, een handelsproduct of een band/plaat product nogal

van elkaar verschillen z1Jn hiervoor drie aparte schema'!? opgesteld. Ook

voor de algemene productieafdeling is een apart schema opgesteld. De com

positorische schema's zullen achtereenvolgens besproken worden.

De volgende symbolen zijn in de compositorisch schema's gebruikt:

A

AWK

8

BT

8TO

FS

FT

IF

LK

M

o
08

OF

00

08F

aBO

08T

OFB

008

P

PL

PK

PBT

P8S

R

antwoord

achterkant van een werkkaart

bestellen van materialen

besteltelex

betalingsopdrachtO

factuur van sinus voor klant

factuur van toeleverancier voor Sinus

inkoopformulier

ladinqkaart

materiaal halen

order

orderbevestiging

offerte

officiele order

orderbestelformulier

ontvangstbon

orderbevestiginqstelex

offerteboek

orderboek

productie

planbord

pendelkaart

pakbon van toeleverancier voor Sinus

pakbon van Sinus voar toeleverancier

reclamatie

-23-



TL
VB

vas
WL

WK

WT

-_.-<5>---
.-.....---

-
@

o

6
~

-<
~
r~DI

GJ

GJ
~
U
x -

- x

tijdenlijst

verzendbewijs

vrachtbrief door sinus opgesteld

weeklijst

werkkaart

werktekening

signaal tot verzenden van formulier enz.

mondelinge informatiestroom

formulierenstroom

controleren

vernietigen

tijdelijke opslag

definitieve opslag

splitsen

samenvoegen

mondelinge inforGatieoverdracht

formulier invullen

aanvullen van gegevens

n formulieren van soort x

me formulier van soort x

afdeling, dienst enz

voorgaand verloop niet afgebeeld

verder verloop niet afgebeeld
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4.1 TOELICBTlftG OP HET COMPOSITORI~CH SCHF~ VAN DE OfIREDENDE

INFORM&TIESTROOM BIJ VERXOOP VAN £EN NIET-STANOAAROPRODUCT

Het compositorisch schema van figuur 4.1 geeft aIle mondelinge en schrif

telijke informatiestromen die optreden bij verkoop van een product uit de

categorie nniet-standaardproduct n (figuur 2.2).

De procedure wordt gestart door een klant die telefonisch, per telex of

schriftelijk een order plaatst (linksboven in schema). Door de afdeling Ver

koop (in het vervolg als Verkoop aangeduid) wordt dan bij de toeleveranciers

informatie ingewonnen over prijzen, levertijden enz. en wordt bij de afdel

ing boekhoudinq informatie over de kredietwaardigheid van de klant ingewon

nen.

Vaak wil de klant een offerte met tekening. Dan wordt de order doorgestuurd

naar de afdelinq werkvoorbereiding (WVB) die de werkte~eninq in viervoud

maakt. Twee tekeninqen gaan naar Verkoop die ze met een offerte naar de

klant verstuurt. De offerte wordt met offertenummer in het offerteboek qeno

teerd. Ais een klant de tekening goedkeurt stuurt hij deze met goedkeurings

stempel terug naar Veckoop. Verkoop vult dan een officiele order, werkkaar

ten en ladingkaarten in en stuurt deze, samen met de tekening, naar WVB. De

orders worden met ordernummer in het ·orderboek" genoteerd. Ook wordt er een

orderbevestiqinq naar de klant verstuurd.

De klant vraagt lang niet altijd om een offerte, bv als het product in het

verleden al een keer geleverd is. Op basis van de order wordt dan direct een

officieel orderformulier ingevuld en met werkkaarten en ladinqkaarten naar

werkvoorbereiding verstuurd. WVB zoekt de oude tekeningen op en voert even

tueel opgeqeven veranderinqen uit. Daarna wordt de gewone procudure weer
hervat.

WVB stuurt de ladingkaarten door naar Expeditie die ze tijdelijk opbergt. Op

de werkkaarten vult WVB de voor productie benodigde geqevens in en de werk

kaarten worden samen met twee tekeningen naar de bedrijfsleider verstuurd.

Vaak wordt er een vierde werkkaart voor de elementmakerij bijgemaakt. De

originele tekening wordt in het archief opgeborgen.
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figuu! 4.1 Compositorisch schema van de optredende informatiestroom bij
verkoop van een niet-standaard product
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De bedrijfsleider plaatst een werkkaart op het HplanbordH en bergt de over

blijvende werkkaarten en werktekeningen tijdelijk op. sinds begin '85 wordt

voor de speciale niet-standaard producten een orderbestelformulier inqevuld.

Bierop staan aIle onderdelen die speciaal voor de betreffende order besteld

moeten worden. wva stuurt dit formulier naar Inkoop die de onderdelen be

stelt. Inkoop stuurt het formulier terug naar wva die het naar het magazijn

stuurt. Ais het maqaZ1Jn aIle onderdelen ontvanqen heeft stuurt ze het for

mulier naar de bedrijfsleider zodat hij weet dat aIle onderdelen ontvanqen
zijn.

Inkoop bestelt mondeling en vult een inkoopformulier in. De kopie wordt naar

het magazijn gestuurd. Als onderdelen geleverd worden worden ze aan de hand

van dit inkoopformulier gecontroleerd en wordt er een ontvangstformulier

inqevuld. Bet ontvangstformulier, het kopie-inkoopformulier en de pakbon

worden door het Magazijn naar Inkoop verstuurd.

Als de productieafdelinq met de productie moet beqinnen qeeft de bedrijfs

leider de werktekeningen en de werkkaarten aan de mensen die de productie

gaan uitvoeren. Ais het product qereed is worden de werkaarten en de werkt

ekeningen weer aan de bedrijfsleider terugqegeven. De bedrijfleider haalt de

werkkaart van het planbord en stuurt deze met het product en de oriqinele

werkkaart naar expeditie. De vierde werkkaart wordt naar Verkoop (de telefo

niste) verstuurd die hem tijdelijk opbergt. De werktekeninqen qaan naar wva
die ze met de originele tekeningen vergelijkt. Soms heeft de productieafdel

inq de tekeninq aanqepast (omdat een onderdeel er niet was of omdat er een

fout in de tekening zat) en moet het origineel aangepast worden. Bet origi

nee! wordt dan weer opqeborgen en de kopieen worden vernietigd.

Expeditie vult de ladingkaarten in en stuurt twee ladingkaarten en de origi

ne!e werkkaart naar Verkoop. Verkoop maakt aan de hand van de Iadingkaart en

de officiele order de factuur en de pakbon op. De officiele order en een
ladinqkaart worden opgeborgen. De informatie van werkkaart 4 wordt op de

originele werkkaart verwerkt. De werkkaart 4 wordt vernietigd en de origine

Ie werkkaart naar wva verstuurd die hem opbergt. De oriqinele en een kopie

factuur worden naar de klant verstuurd. De tweede kopie factuur gaat naar
Administratie en de pakbon gaat met een ladinqkaart naar expeditie die de

pakbon met het product'verzendt.

-27-



De van het verzendbedrijf ontvangen vrachtbrief wordt met de ladingkaarten

en de kopie werkkaart naar Verkoop verstuurd. De vrachtbrief wordt opgebor

gen en de overige formulieren worden vernietigd.

De facturen van bestelde onderdelen komen bij Boekhouding binnen. Boekhou

ding controleert de berekening en stuurt een kopiefactuur naar Inkoop die de

factuur op prijs, korting, enz. controleert en opbergt.Als.er iets niet in

orde is wordt om een creditnota gevraagd. Als Boekhouding de pakbon, ont

vangstbon en het inkoopformulier van Inkoop ontvangen heeft, wordt de fac

tuur betaald.

Begin 1985 is begonnen met een kaartensysteem ten behoeve van bestelling en
voorraadbeheer van voorraadonderdelen. Men is nog steeds bezig met de in

voering van dit kaartensysteem. A1s een minimumvoorraad bereikt is stuurt

het Magazijn een pendelkaart naar Inkoop die het artikel bestelt. Als het

artike1 geleverd is stuurt Inkoop de pendelkaart weer terug naar het maga
zijn.

Doordat de leverdatum vaak met vele weken wordt overschreden wordt er veel

vuldig door klanten gereclameerd. Zulk een reclamatie stroomt door de hele
organisati~. Ze begint met te1efonische reclamatie bij Verkoop. Verkoop in

formeert dan mondeling bij aIle afde1ingen over de voortgang van de order.

Via Inkoop kan dit weer leiden tot reclamatie bij de toeleverancier.
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4.2 TOELICHTING OF HET COMPOSIIORbSCH SCHEMA VAN pE OPTREDENpE INFORMA

TIESIRQOM BIJ VERKOOP VAN &EN HANDELSPROPYCI

Zie voor dit compositorisch schema figuur 4.2

Ook hier wordt de procedure opgestart door een klant die telefonisch, per

telex of schriftelijk bestelt (linksboven). Op basis van deze bestelling

wordt een officieel orderformulier ingevuld. Op basis van deze officiele

order wordt door de verkoper de achterkant van de werkkaart ingevuld. Door

de typistes wordt, aan de hand van deze werkkaart, het product door middel

van een telex bij de toeleverancier besteld.

De toeleverancier antwoord door middel van een orderbevestigingstelex. De

orderbevestigingstelex wordt door de verkoper gecontroleerd met behulp van

de besteltelex en de werkkaart. Vervolgens wordt door de typistes de voor

kant van de werkkaart en de ladingkaart ingevuld. ook wordt er een order

bevestigingstelex naar de klant gestuurd met onder ander~ (op basis van de

levertijd van de toeleverancier) de juiste leverdatum.

De werkkaarten, ladingkaarten en de officiele order worden naar WVB ver

stuuxd. WVB stuurt de ladingkaarten naar Expeditie en de officiele orders en

twee werkkaarten naar Verkoop, die ze tijdelijk opbergt.

Als het handelsproduct bij Expeditie aankomt stuurt zij de vrachtbrief naar

het magazijn en haalt de werkkaarten bij Verkoop op. De ladingkaarten worden

ingevuld en samen met de originele werkkaart naar Verkoop gestuurd. Verkoop

maakt de facturen en de pakbon op en verstuurt de originele en een kopie

factuur naar de klant. De pakbon gaat met de ladingkaart naar Expeditie die

de pakbon met het product naar de klant verzendt.

Als de factuur van de toeleverancier bij Administratie aankomt controleert

z~J de factuur op juistheid van berekening enz. en stuurt de kopie naar Ver

koop. Verkoop controleert de factuur op juistheid van de prijs, korting enz.

Indien nodig vraagt zij bij de toeleverancier om een creditnota <niet in het

schema opgenomen).
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Figuur 4.2 Compositorisch schema van de optredende informatiestroom bij
verkoop van een handelsproduct
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Ais de leverdatum van een handelsproduct overschreden wordt zal de klant bij

Verkoop reclameren. Verkoop wint bij allerlei afdelingen informatie in en

onderneemt, indien nodig, actie. Bij te late levering annuleert de klant

som3. lIs dit veroorzaakt wordt door te late levering van de toeleverancier

zal Sinus ook annuleren.
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4.3 TOELICUTING OP HET COKPOSITORISCU SCHEMA VAN DE OETREDENDE INFORMA

TIESTROOM BINNEN DE ALGEMENE PRODPCIIEAFPELING VAN SINPS

Zie figuur 4.3 voor het bijbehorende compositorisch schema.

WVB start de informatiestroom met het afgeven van de werkkaarten en werkte

keningen aan de bedrijfs1eider. De bedrijfs1eider plaatst een werkkaart op

weeknummer op het "p1anbord" en bergt de overblijvende werkkaarten en werk

tekeningen tijdelijk Ope

Als volgens de "planning" (Zie H 7.1 over planning van de productie) de pro

ductie moet beginnen geeft de bedrijfsleider een werkkaart en een werkteken

ing aan de elementmakerij en een werkkaart en een werktekening aan iemand

van de constructieafdeling.

A1s het element gereed is brengt de Elementmakerij het element met de werk

aart en de werktekening naar de montageafdeling. A1s de Constructieafdeling

klaar is brengt ze haar product naar de spuiterij die het vervo1gens ook

naar de montageafdeling brengt.

Als het element, het constructiedeel en andere benodigde onderdelen bij de
montageafdeling aanwezig zij wordt met de montage begonnen. Zodra de montage

gereed is gaat de montageman met de twee werkkaarten en werktekeningen naar

de bedrijfsleider. De bedrijfs1eider haait de kopie werkkaart van het plan

bord en geeft deze mee aan de montageman. De montageman brengt het product

met de kopie werkkaart naar Expeditie. De bedrijfsleider stuurt de werkteke

ningen en de originele werkkaart naar WVB. De kopie werkkaart gaat naar Ver

koop.

Voor sommige orders wordt een orderbestelformulier ingevuld. Hierop staan

aIle speciaa1 voor die order te bestellen onderdelen. Dit formulier wordt

door WVB naar Inkoop verstuurt die de onderdelen beste1t en het formulier

naar het magazijn verstuurt. Als aIle op het formulier vermelde onderdelen

door het Magazijn ontvangen zijn stuurt zij het door naar de bedrijfsleider.

Reclamaties van de klanten komen via Verkoop bij de bedrijfs1eider die bij

aIle productieafdelingen informeert en aan Verkoop antwoordt.
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Figuur 4.3 Compositorisch schema van de optredende informatiestroom binnen
de alqemene productieafdelinq van Sinus
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Materiaalbestellingen worden door de constructieafdeling, de elementmakerij

en de spuiterij mondeling aan de bedrijfsleider doorgegeven, die weer mon

deling bij Inkoop bestelt. De montageafdeling, en vaak ook de elementmake

rij, halen de benodigde materialen (zonder te bestellen) bij het magazijn.

Doordat werktekeningen vaak zeer onduidelijk ZlJn is er tenslotte veel mon

deling contact tussen de productieafdelingen en WVB.
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4.4 TOELICHIING Of HET CQMFQSIT9RISCH SCHEMA VAN DE QfTREOENOEINFOR

MATIESIR90M BIJ VERKQQP YAN EEN BAND/PLAAT PRODUCT

Zie fiquur 4.4 voor het bijbehorende compositorisch schema.

De band- en plaat productie is vollediq qescheiden van de ~lqemene produc

tieafdelinq. Zij heeft een eigen bedrijfsleider en productieafdeling.

De informatiestroom wordt gestart door de klant die bij Verkoop (eenvoudiqe

producten) of bij de bedrijfslei.der (technisch meer gecompliceerde produc

ten) bestelt (linksboven in het schema). Verkoop vult de officiele order,

ladinqkaarten en werkkaarten in en stuurt deze naar WVB. Verder verzendt

Verkoop een orderbevestiginqstelex naar de klant.

WVB stuurt de ladinqkaarten door naar Expeditie en de overiqe formulieren

naar de bedrijfsleider. De bedrijfsleider maakt, indien nodiq, een werkteke

ning, bestelt de benodigde onderdelen speciale onderdelen en plant de order

in het p1anboek in.

Een werkkaart wordt op het planbord geplaatst en de overige werkkaarten en

de kopie werktekeninq gaan naar de productieafdeling.

Weke1ijks stelt de bedrijfs1eider, op basis van het planbord, een weeklijst

op met orders die die week als eerste uitgevoerd moeten worden. Oeze week

1ijst komt op de productieafdeling bij de orders te liggen. Zie voor een

voorbeeld van deze lijst bijlage 24.

A1s een productieman een order gereed heeft vult hij op de werkkaart en op

de tijdenlijst het aantal aan die order besteedde uren in. Vervolgens gaat

hij naar de voorman die de gereedgekomen order op de weeklijst noteert en

hem een nieuwe order geeft.

De voorman brengt de orders dagelijks naar de bedrijfsleider. De bedrijfs

leider stuurt werkkaart 3 naar Verkoop en werkkaart 1 en 2 met het product

naar Expeditie.

De verdere formulierenstroom is vergelijkbaar met die van de andere composi

torische schema's.
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Figuur 4.4 Compositorisch schema van de optredende informatiestroom bij
verkoop van een band/plaat product
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5 BESCRRIJYING YAN DE PRODUCTIE EN BEGELEIDING yAN PRODUCTF, MET HOGE

KWALITEITWAARBORGINGSEISEN

Sinds enkele jaren maakt Sinus ook producten met hoge kwaliteitsborgingsei

sen. Deze kwaliteitsborgingseisen koman tot uitdrukking in de vereiste cer

tificaten bij onderdelen, vereiste productiemethoden en vefeiste keuringen

tijdens de productie. Er worden dus zeer hoge eisen gesteld aan gebruikte

materialen en aan de productieprocedures. Er is veel contact met keuringsin

stanties en exact op tijd leveren is zeer belangrijk. De orderbedragen vari

eerden de afgelopen jaren van fl. 8.000,- tot fl. 100.000,-

Sinus heeft een TH-ingenieur in dienst die zich volledig met deze projecten

bezighoudt. Hij voert berekeningen volgens allerlei opgegeven codes uit,

stelt productieprocedures op, onderhoudt de contacten met keuringsinstanties

en begeleidt de productie.

Deze tak van Sinus verkeert nOg in een beginstadium. Met zeer scherpe pr~J

zen haalt men orders binnen, doet men ervaring op en probeert men het ver

trouwen van de markt te winnen.

De productieruimte is zeer ongeschikt voor deze projecten. De ruimte is te

krap en te laag waardoor de hantering en productie van deze producten nogal

moeilijk is.

Deze producten vergen enorm veel tijd van de tekenkamer en de werkvoorberei

dings afdeling, zeker in het huidige groeistadium. Bij veel zulke projecten

stapelt het werk zich in deze afdelingen dan ook op.

Deze producten hebben ook een enorme invloed op de productiea.fdeling en de

productie van overige producten. Voor zulk een speciaal product moet name

lijk de productie van vele andere producten wijken. aij veel speciale pro

ducten wordt de productieafdeling dan ook enorm ontregeld en lopen de lever

tijden van de gewone producten op. Te late leveringen zijn hiervan dan ook

vaak het gevolg.
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De optredende informatiestroom bij een product met veel kwaliteitsborgings

eisen is vrijwel gelijk aan die bij een "niet-standaard"product. Zie figuur

4.1. Grote verschillen treden op in de werkvoorbereidings- en productiefase.

Als een order officieel geworden is begint een zeer uitgebreide procedure

van ontwerp en voorbereiding van de productie. Zie het stroomschema van fi

guur 5.1. Dit stroomschema wordt onderstaand per fase toegelicht.

FASE 1 :Tekening van de eerste opzet maken en ter goedkeuring naar de klant

sturen.

FASE 2 :Detailtekeningen en electrische schema's maken.

FASE 3 :Materialen en onderdelen bestellen en het uitvoeren van berekeninqen

zoals: - berekeningen volgens opgegeven code (stoomwezen, BS 5500, ASME, AD)

- TENA berekeningen

- drukvalberekeningen

- warmteoverdrachtsberekeninqen

- sterkteberekeningen t.b.v. de uitwendige belasting

FASE 4 :Lasprocedurespecificaties opstellen. Hierin worden lasvorm, las

methode, lasparameters (gastoevoer, stroomsterkte, spanning enz), aantal las

lagen, warmtebehandelingen en lastoevoegmaterialen vastqeleqd.

FASE 5 :Kwaliteitscontroleplan en bijbehorende procedures opstellen.

Bijlage 25 qeeft een voorbeeld van het kwaliteitscontroleplan voor een ver

ticale electrische heater voor Shell. In een zulk een kwaliteitscontroleplan

worden aIle stadia van inspecties beschreven. Oit kwaliteitscontroleplan

moet door de keuringsinstantie goedgekeurd worden.

FASE 6 :Als een kwaliteitscontroleplan (of een gedeelte daarvan) goedgekeurd

is kan met de productie worden begonnen. Uiteraard moeten aIle binnenkomende

materialen nauwkeurig op kwaliteit, juistheid en eventuele certificaten ge

controleerd worden. Oit wordt nu nog volledig door de projectleider van

werkvoorbereidinq uitgevoerd. Uiteraard is dit eigenlijk een taak van het

magazijn.
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Inspecties tijdens de productie worden volgens het kwaliteitscontroleplan

uitqevoerd.

De voortgang van de productie en de testresultaten worden door de project

leider van de WVB-afdelinq bijqehouden en qerapporteerd. Cit dient eiqenlijk

door de bedrijfsleider uitqevoerd worden. Bij een qoede orqanisatie en beqe

leidinq door de projectleider van WVB moet dit mogelijk zijn.

Tijdens de productie moet een fabricagerapport worden bijgehouden. Hierin

worden beschreven:

- ontwerp-, constructie- en materiaalqeqevens

- lasprocedures en een lijst met lassers

- certificaten en keurinqsrapporten

- nozzle ori~ntatie

- enz.

In deze fase wordt door de projectleider ook een handleiding met voorschrif

ten voor het installeren, het in bedrijf stellen en het onderhoud geschre
Yen.

FASE 7 :Na een eventuele eindcontrole door de klant kan het product verpakt
, en samen met het fabrikagerapport en de handleidingen naar de klant gestuurd

worden.
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figuur 5.1

FASE 1:

stroomdiagr~ van de p~oductie en begeleiding van producten met
hoge kwallteltwaarborglngselsen

klant qeeft officielero------.....Io-------1
order aan Sinus

-ontwerp eerste opzet maken

en naar de klant sturen

afkeur

FASE 2:

qoedkeur

-Tekeninq tot in detail ontwerpen

en weer naar de klant sturen

afkeur
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figuur 5.1

rASE 3:

rASE 4:

FASE 5:

stroomdiagr~ van de p~oductie en begeleiding van producten met
hoge kwallteltwaarborglngselsen

1

-onderdelen bestellen

-berekeningen uitvoeren

-lasprocedurespecificaties opstellen

-kwaliteitscontroleplan en bijbehorende

procedures opstellen

KEURINGSINSTANTIE

afkeur

goedkeur

FASE 6:

PRODUCTIEAFDELING

productie

2
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fiquur 5.1

FASE 7

~troomdiaqra~ van-de p~oductie en beqeleidinq van producten met
hoge kwal~te~twaarborg~ngse~sen

2

,

-eindcontrole uitvoeren, even

tueel samen met klant

product verpakken en naar klant versturen
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6 yOOR- EN NACALCULAIIE

Van een systematische voor- en nacalculatie is bij Sinus geen sprake. Door

dat veel producten speciaal voor een klant gemaakt worden zou dit echter weI

te verwachten zijn.

Als er voorgecalculeerd moet worden wordt door de verkoper.in het algemeen

contact opgenomen met een ervaren werkvoorbereider die een schatting van het

aantal werkuren maakt. Door contact met inkoop en andere mensen worden de

materiaalkosten gevonden. Als het om een order gaat die in het verleden al

eens in vergelijkbare vorm is voorgekomen wordt gewoon de oude prijs met een

bepaald percentage verhoogd.

Van nacalculatie is vrijwel geen sprake. Hoewel er met de meeste niet-stan

daardproducten een tijdenstaat meegestuurd wordt, wordt slechts voor enkele

grote projecten een nacalculatie uitgevoerd.

Tot ongeveer 1978 bestond er een tijdenregistratie op de werkvloer. Dage

lijks vulde iedere werkman op zijn werkbrief het aantal uren in dat hij aan

een bepaalde order besteed had. Door een bepaalde persoon werden deze brief

jes verzameld en werd een nacalculatie uitgevoerd. Doordat de briefjes te

slecht . ingevuld werden en de verwerking z6 slecht werd uitgevoerd werd tot

afschaffing besloten. Er werd geen nieuwe nacalculatie opgezet.

Omdat WVB voor de nacalculatie van grote orders tach enige informatie nodig

had is in 1981 door WVB een tijdenstaat (zie bijlage 26) ontworpen. Door

tijdgebrek wordt door WVB zeer weinig met de tijdenstaten gedaan. Slechts

voor enkele orders wordt een nacalcalatie uitgevoerd. Zie bijlage 21 voor

enkele nacalculaties.

Door onder andere de zeer klantgerichte productie bestaat er bij Sinus een

grote behoefte aan een goede voor- en nacalculatie. Van de meeste producten

is onbekend hoe groot de winst of het verlies op het product is. Het aan

geven van de winstgevende artikelen is dan ook vrijwel onmogelijk. Voor Ver

koop is het zeer moeilijk om de prijs van een bepaald product vast te stel

len. Missers komen dan ook nogal eens voor.
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De invoering van een tijdenregistratie en een voor- en nacalculatie lijkt

m~J dan ook zeer urgent. De hiermee verkregen informatie over bewerkings- en

doorlooptijden is ook van belang voor een op te zetten orderplanning. Ook

zou met een tijdenregistratie en nacalculatie nagegaan kunnen worden hoe de

kostprijsopbouw van de producten is en hoe dus de kostprijs omlaag gebracht

kan worden.

E~n voorstel yoor een eenvoudig en overzichteliik syste~m

Dagelijks wordt door de mensen op de werkvloer een tijdenregistratiekaart

ingevuld. Zie figuur 6.1 voor deze kaart. Op deze kaart moet ingevuld worden

op welk tijdstip aan en order begonnen en gestopt is. De kaart is zeer een

voudig in te vullen. Ten opzichte van een kaart die de order begeleidt is

dat er slechts weinig kaarten in de fabriek in omloop zijn. Door een nacal

culato! wordt de informatie van de tijdenregistratiekaart dagelijks op een

nacalculatiekaart overgeschreven. Zie figuur 6.2 voor qeze nacalculatie

kaart.

Deze nacalculatie zal nogal wat tijd kosten. Omdat nu reeds iedereen over

bezet is zal voor deze taak een nieuwe persoon met technische achtergrond

aangetrokken moeten worden. Om kwaliteit en continuiteit te waarborgen kan

deze taak niet door een stagiere uitgevoerd worden. Met de toekomstiqe auto

matisering kan deze taak natuurlijk grotendeels door de computer uitgevoerd

worden. Omdat deze automatisering noq weI even op zich zal Iaten wachten,

lijkt het mij goed om de nacalculatie voorlopiq op de boven omschreven ma

nier uit te voeren. Bovendien zal de voor- en nacaiculatie veel nuttiqe ge

qevens over bewerkingstijden, kosten enz. opleveren die voor de toekomstiqe

automatiserinq noodzakelijk zijn.

Deze nacalculatieman kan de verkopers ook ondersteunen met qoede voorcalcu

laties.
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Figuur 6.1 Voorbeeld tijdenregistratiekaart

I datum naam afdelinq

ordernummer begin bewerking einde bewerking omschrijving bew.

Figuur 6.2 Voorbeeld nacalculatiekaart

~
product/onderdeel lordernr. [feitel. levertijd
besteldatum afgespr. leverd. Igeleverd op
bewerking datum bewerkingstijd bewerkingskosten

doorlooptijd Itotale bew.tijd bew.kosten Sinus

uitbestedingskosten

materiaalkosten

fabrikagekostprijs
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7 PLANNING, VOORBEREIDING EN VOORTGANGSCONTROLE VAN OE PROOUCIIE

7 . 1 PLANNING

Ook dit hoofdstuk geldt niet voor de band- en plaatafdeling.

Een echte planning van de productie wordt nauwelijks uitgevoerd. Ooor Ver

koop wordt met de klant een leverdatum afgesproken. Oe gebanteerde lever

datum is vrijwel vast. Ala een klant hard schreewt wordt de levertijd korter

en ala Productie zeer overbelast is wordt hij langer! Er is weinig rugge

spraak met WVB of de bedrijfsleider. In het algemeen wordt de regel gehan

teerd "hoe meer we de productieafdeling onder druk zetten, hoe meer ze pro

duceren". Een en ander leidt nogal eens tot forse leverdatumoverschrijdin

gen.

Zie figuur 7.1 voor een aantal histogrammen van leverdatumafwijkingen. Oe

figuur is overgenomen uit de HTS-eindscriptie van lng. van Ravenswaay. Ze

komen voort uit cijfers van het 1e kwartaal van 1983. De situatie is in tus

sentijd zeker niet verbeterd.

De uiteindelijke productieplanning wordt door de bedrijfaleider uitgevoerd.

Hij doet dit uit het blote hoofd door gewoon de meeat urgente orders aan de

productiemensen te geven.

Voor orders met hoge kwaliteitwaarborgingseisen geldt dit alles niet. WVB

maakt een zeer gedetailleerde productieplanning die zeer intensief begeleid

wordt. Er wordt dan nauwelijks rekening gehouden met andere orders. Dat kan

omdat aIle andere orders moeten wijken!

7.2 VOORBEREIDING

Door WVB (drie werkvoorbereiders en vier tekenaars) wordt de productie voor

bereid. Veel orders zijn al eens in vergelijkbare vorm uitgevoerd. WVB zoekt

dan de oude tekeningen op en corrigeert die indien nodig. Ais er geen oude

tekening is wordt er een nieuwe tekening of schets gemaakt.

WVB dimensioneert uiteraard ook het product en bestelt, via Inkoop, de beno

digde onderdelen die niet op voorraad zijn.
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De tekenkamer heeft geen lijsten met onderdelen die op voorraad zijn. Van

standaardisatie is dan ook nauwelijks sprake. In de zeer nabije toekomst zal

er weI zo een lijst met voorraadartikelen komen.

7.3 VOORIGANGSCQNTROLE

Een ordervoortgangscontrole wordt nauweIijks uitgevoerd. M~andelijks wordt

er een lijst met orders boven een bepaald bedrag opgesteld, die in deze

maand voltooi.d moeten worden. Hier ligt geen re~le planning aan ten grond

slag en is voornamelijk bedoeid om een bepaalde omzet te realiseren. KIei

nere (misschien meer winstgevende) orders bIijven hiervoor liggen! Van deze

grotere orders wordt de voortgang weI enigszins qevolgd.
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8 I,OGISTIEK

8.1 INtEIDING

Oak dit hoofdstuk geld~ niet voor de band- en plaatafdeling. Deze afdeling

werkt vrijwel gescheiden van de algemene productieafdeling. Op de band- en

plaatafdeling lijken geen loqistieke problemen te bestaan: Dit komt waar

schijnlijk doordat het produc~ eenvoudiger is, er Minder onderdelen speciaal

voor een order besteld moeten worden, er Minder speciale bewerkinqen uit

besteed moeten worden en de afdeling veel kleiner is dan de alqemene produc

tieafdelinq. Oak voert de bedrijfsleider van de band- en plaatafdelinq een

nauwkeuriqere productieplanning uit.

8.2 ALGEMENE BESCHRIJYING

Een van de qrootste probleemqebieden, zo niet het qrootste probleemqebied

bij Sinus is de logistiek. Deze was tot zeer onlanqs v~ijwel ongeorqani

seerd. Onderdelen en materialen werden door eenieder besteld die iets be

stellen wilde en in open maqazijnen opqeslaqen

Er was qeen qeorganiseerde voorraadbewakinq. In het algemeen werden materia

len pas besteld als de voorraad op was.

Er is geen georganiseerde ordervoortgangscontrole. De bedrijfsleider moet

dit uit het blote hoofd uitvoeren. Door de qrote hoeveelheid lopende orders

is dit zeer moeilijk. Als een klant reclameert en verkoop vraagt de be

drijfsleder wanneer een bepaalde order geleverd kan worden kost het de be

drijfsleider zeer veel moeite een antwoord te geven. Hij kan niet direct

zien waar de order zich in de fabriek bevindt en in welke fase de productie

is.

In de afgelopen jaren is hier weI het een en ander aan verbeterd. Er is een

centrale inkoper gekomen en er is iemand voor de opzet van een nieuw inkoop

en voorraadbeheersysteem verantwoordelijk gesteld. Verder is er een qedeel

telijk gesloten magazijn gebouwd dat door een magazijnman wordt beheerd en

is men bezig van aIle voorraadartikelen een voorraadkaart te maken. Op deze

voorraadkaart wordt bij verbruik de voorraad gemuteerd en via een, bij de
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voorraadmaart behorende, pendelkaart bestelt het magazijn bij Inkoop. Zie

hiervoor eventueel het compositorisch schema van figuur 4.1.

Voor de grote projecten wordt door de projectleiders een lijst met, speciaal

voor die order, te bestellen onderdelen opgesteld en aan de centrale inkoper

gegeven.

Ondanks deze verbeteringen kunnen we niet spreken van een 90mpleet en ges

loten logistiek systeem. Een aantal gebreken zijn:

- Er is nog steeds geen centrale inkoop.

Er wordt nog steeds op vele plaatsen binnen het bedrijf inqekocht.

Er wordt dan geen inkoopbonvan uitgeschreven. Hierdoor is het on

bekend voor welk bedraq er aan bestellinqen uitstaat. Ook is dit

zeer vervelend voor het magazijn dat van veel geleverde artikelen

geen bestelbon heeft en dus qeen ingangscontrole kan uitvoeren. Hij

weet zelfs vaak de bestemming van het artikel niet.

- Er is geen leverdatumcontrolesysteem.

Als een artikel te laat geleverd wordt, wordt pas gereclameerd als

de productieafdeling bemerkt dat een onderdeel er niet is! 50ms

wordt niet eens aan inkoop doorgegeven dat een onderdeel er niet is.

Actie wordt dan pas ondernomen als een klant reclameert omdat het

product niet geleverd is.

Er is geen georganiseerde ordervoortgangscontrole.

De bedrijfsleider probeert dit uit het blote hoofd te doen. Door de

grote hoeveelheid lopende orders is dit zeer moeilijk. Als een klant

reclameert en verkoop vraagt de bedrijfsleider wanneer een bepaalde

order geleverd kan worden kost het de bedrijfsleider zeer veel moei

te een antwoord te geven. Hij kan niet direct zien waar de order

zich in de fabriek bevindt en in welke fase de productie is.

- Er is geen voorraadregistratie. Er wordt dus in het algemeen pas

besteld als de voorraad op is.

- De construciemensen verzamelen zelf de materialen die zij voor een

order nodig hebben. Zij besteden hier zeer veel tijd aan. Dit komt
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o.a. doordat de magazlJnman het gesloten magazijn moet openen. Door

dat het magazijn nogal over het bedrijf verspreid is, is de maga

zijnman vaak moeilijk te vinden. Dit gaat zeer ten koste van de ef

fici~ntie van de constructieafdeling.

- De organisatie is niet geschikt voor gebruik van veel gecertifi

ceerde materialen. Door o.a. de toename van het aantal hooggekwali

ficeerde apparaten worden steeds meer certificaatmaterialen ge

bruikt. Dit vraagt om een betere en strakkere organisatie. Zie hier

voor H 8.4 over certificaatmaterialen.

- Er zijn geen afspraken over controle van binnenkomende artikelen

door het maga1.ijn. Ais er artikelen van verkeerd type geleverd wor

den wordt vaak niet opgemerkt, met aIle vervelende gevolgen vandien.

Ongeveer een half jaar geleden is Dhr Braas belast met de opzet van een

nieuw inkoop- en voorraadbeheersysteem. Daarnaast is Ohr .. Braas echter ook

nog verantwoordelijk voor een deel werkvoorbereiding en vaor de uitbestedinq

van de standaardproductie. Doordat deze taken werkvoorbereiding en uitbes

teding al meer dan de totale werktijd opeisen is van de opzet van een nieuw

voorraadbeheersysteem weinig terechtgekomen. De verbeteringen die zijn door

gevoerd komen van de centrale inkoper, dhr. Koopmans.

Levertijdoverschrijdingen en ineffici~ntie in de productieafdeling ZlJn nog

al eens het gevolg van ontbrekende onderdelen. Dit ontbreken van onderdelen

is vaak het gevolg van het slecht functionerend logistiek systeem. Lever

tijdoverschrijdingen, verkeerde Ieveringen en beschadigde onde~delen worden

niet tijdig gesignaleerd.

Ik heb dan ook nogal wat tijd besteed aan het bediscussieren van de 10gis

tiek met aIle mensen die daarmee in aanraking komen. Daaruit heb ik een

voorstel voor een nieuw (aangepast) logistiek systeem opgesteld en met de

betrokken mensen besproken. Daaruit volgde een definitief voorstel in de

vorm van een handleiding die U in H 1 en 2 van bijlage 1 vindt.
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8,3 STANPAARDPRODUCIEN

Omdat de benodigde productiecapaciteit in de zomerperiode kleiner is dan in

de winterperiode, vindt de productie van standaardproducten in belangrijke

mate plaats in de zomerperiode. Standaardartikelen worden dus op voorraad

geproduceerd. Dit ook omdat de klant korte levertijden eist,

Door WVB wordt aan de bedrijfsleider opgegeven hoe groot de voorraad in sep

tember{oktober moet zijn, De bedrijfsleider voert dan zelf de planning uit

en WVB bestelt de onderdelen.

Er wordt geen enkele productievoortgangscontrole en voorraadregistratie ui.t

gevoerd. Sinds kort wordt een groot deel van de productie van standaardpro

ducten bij soci.ale werkplaatsen uitbesteed. Ook voor deze producten bestaat

geen systeem van voorraadbeheer, Verkoop weet dus niet hoe groot de voorraad

is en verkoopt gewoon wat de markt vraagt. Door intensieve druk op Productie

wordt geprobeerd toch op tijd te leveren,

Omdat de levertijden zeer uit de hand liepen is Verkoop ongeveer een half

jaar geleden begonnen met een eigen voorraadregistratie. Dit werkt echter

zeer slecht doordat Magazijn en Productie (vaak) geen productiecijfers door

geven.

Doordat veel producten reeds verkocht z~Jn voordat de productie gereed is

gaan de meeste producten buiten het magazijn om van Productie naar Expedi

tie. Verkoop trekt deze producten, eventueel via de bedrijfsieider, versneld

door de productie heen met aIle verstorende effecten vandien. Als dit ge

beurt weet het magazijn van niets en kan dU5 ook geen voorraadregistratie

uitvoeren.

Voor het aankomende jaar moet er dringend een sluitend systeem komen. Mijn

voorstel hiervoor vindt U in H 3 van bijlage 1.
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8.4 CERTIFIGAATMATERIALEN

Tot enkele jaren geleden werden er vrijwel geen certificaten bij materialen

en producten qeeist en waren de levertijden niet zo kritisch. Door o.a. de

toename van het aantal producten met hoge kwaliteitswaarborginqseisen is de

levertijd veel belanqrijker qeworden en worden er veel meer.qecertificeerde

materialen qebruikt. De organisatie is aan deze verandering echter niet aan

qepastl Een aantal slechte punten zijn:

De controle op certificaten is niet georganiseerd. Deze wordt uit

qevoerd door de projectleider van werkvoorbereidinq. Hierdoor rennen

er vele mensen achter certificaten en onderdelen aan hetgeen zeer

ineffici~nt is.

- Er is vaak qeen controle of onderdelen inderdaad met certificaat

qeleverd worden en of het certificaat weI juist is ..

- Post gaat achtereenvolgens via de telefoniste, de directeur en de

administratie naar de juiste bestemminq. Als een van deze mensen

afwezig is blijft de post dus gewoon liggen. Voor certificaten is

deze weq vaak te lanq, het vertraaqd de aanvang van de productie.

Dit heeft tot gevolg dat projectieiders, als certificaten verwacht

worden, vaak naar de telefoniste rennen om de post te onderscheppen.

Ook dit is zeer ineffici~nt.

- Doordat niet aIle materialen gecertificee~d zijn letten de produc

tiemensen bij qebruik onvoldoende op de certificaatnummers. Gecerti

ficeerd materiaal dat voor een bepaald project bedoeld is wordt

hierdoor noqal eens, per verqissinq, voor een ander project qe

bruikt. Dit stuurt de planning van een project totaal in de war!

- Materialen worden aIleen dan met certificaat besteld als dit voor

een bepaald project vereist is.
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Er zijn een groot aantal argumenten te noemen om aIle plaat-, buis- en staf

materialen met certificaat te bestellen:

- Sommige klanten (Shell, Billiton, en andere apparatenbouwklanten)

eisen dat aIle materialen in het bedrijf gecertificeerd zijn. Het is

een absolute voorwaarde om door te kunnen groeien in de hoogwaardige

apparatenbouw hetgeen een doelstelling van Sinus is ..

- AIle medewerkers raken dan ingesteld op het gebruik van certificaat

materialen. Vergissingen in het gebruik van certificaatmaterialen

zullen dan veel minder voorkomen.

- Doordat plaat-, buis- en stafmaterialen veor een project niet spe

ciaal moeten worden besteld, draagt het bij tot op tijd leveren.

- Momenteel worden gecertificeerde materialen op maat besteld hetgeen

met hoge kosten voor op maat snijden, verzenden en overstempelen

gepaard gaat. Wanneer aIle materialen gecertificeerd zijn wordt zulk

een stuk gewoon uit een gecertificeerde plaat gesneden.

De volgende plaat-, buis- en stafmaterialen moeten (volgens WVB) in de toe

komst met certificaat besteld worden:

- Kooistofstaaiplaten met een dikte groter dan 4 Mm.

- AIle RVS-platen.

- aIle buizen.

- Staf van koolstofstaal dikker dan 19 mm.

- Staf van RVS dikker dan 9 Mm.
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9 VOORSTEL TOT NIEQWE QRGANISATIE YAN DE eATERlAALUITGIFTE

Momenteel verzamelt iedere productieman zeIt de materialen die hij voor een

order nodiq heeft. De constructieman berekent zelf de uitsiaq van platen en

snijdt deze zeIt uit. De montaqeman stelt zeIt een lijst van benodigde on

derdelen op (behalve in de enkele qevallen dat er een complete stuklijst is)

en haalt deze, in samenwerking met de maqazijnman,. uit het maqazijn.

Mijn voorstel is om het maqazijn de materialen te laten verzamelen zodat de

productieman direct met de productie kan beqinnen. Dit zal niet aIleen veel

effici~nter zijn, het is oak naodzakelijk om een bertouwbaar beheer en een

betrouwbare uitqitte van certificaatmaterialen te waarborqen.

Hiervoor moeten echter de volqende orqanisatorische en personele veranderin

qen doorgevoerd worden:

- WVB moet nu voor iedere order een vollediqe stuklijst en werkteken

inq met uitslagen van platen maken. De taak van WVB zal dus ver

zwaard worden.

- De bedrijtsleider moet enkele daqen voordat met de productie van een

order beqonnen moet worden de werktekeninq met de stukIijsten aan

het magazijn qeven.

- Het magazijn moet ervoor zorqen dat de materialen voor een order op

de door de bedrijfsleider aanqeqeven datum klaarliqqen.

- Het plaat-, buis- en stafmateriaal zal voor aIle orders door een

bepaalde constructieman op maat qemaakt en klaargelegd moeten wor

den. Deze man moet dan ook de bevoegdheid tot overstempelen hebben.

De nieuwe orqanisatie van materiaaluitqifte heeft de volqende voordelen:

- De totale werktijd die aan het verzamelen van materialen besteed

wordt zal in de nieuwe situatie veel geringer zijn dan in de oude

situatie. In de oude situatie kostte het de contructiewerker vaak

-55-



veel tijd am de maqazijnman te vinden. Oak waren in de oude situatie

twee mensen (de constructieman en de maqazijnman) beziq met het ver

zamelen van materialen.

- De maqaZl)nman kan Zl)n tijd efficienter besteden doordat hij niet

ieder oqenblik door een contructiewerker van zijn werk qehaald wordt

en nu meerder orders kan combineren.

- F.en werkvoorbereider kan sneller de uitslaq van een.plaat berekenen

dan een constructiewerker omdat hij daar beter voor opqeleid is.

Nu werken veel verschillende mensen met dezelfde machines. Als in de

nieuwe situatie slechts een man met deze machines werkt zal hij dit

werk efficienter kunnen uitvoeren en zal beschadiginq van de machi

nes door verkeerd qebruik Minder voorkomen. Oak kan deze man voor

het onderhoud van de machines verantwoordelijk qesteld worden.

- Doordat de constructieman die materialen op maat snijdt, bevoeqd is

am over te stempelen kan hij qeheel zelfstandiq werken. Als meerdere

constructiemensen materiaal afsnijden moet iemand anders overstem

pelen hetqeen tot zeer ineffici~nt tijdqebruik leidt.

- Ret is een voorwaarde am certificaatmaterialen te kunnen beheren.

Als veel verschillende mensen materiaal afsnijden is het qevaar

qroot dat ze het certificaatnummer mee afsnijden en niet laten over

stempelen waardoor het certificaat van het overblijvende stuk ver

loren qaat.

- Materialen zullen economischer gebruikt worden. Overblijvende stuk

ken zullen niet als afval beschouwd worden.

- Doordat een persoon verantwoordelijk is voor het voorraadbeheer van

plaat-, buis- en stafmateriaal, zal dit beter uitqevoerd worden.

- Doordat

antwerp

de ontwerper ook een uitslaq van platen moet maken zal een

beter doordacht moeten worden en zal het antwerp dus beter
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zijn. Hierdoor zal de productie minder vaak verstoord worden door

een slecht ontwerp.

- Doordat van meer producten een tekening gemaakt wordt is er meer

kans op standaardisatie.

- Een constructie-f bankwerker krijgt aIleen een opdracht tot

productie als aIle materialen aanwezig zijn. Hierdoor zal de

productie niet meer onderbroken worden door ontbrekende onderdelen.

- De magazijnman en de materiaalvoorzieninqman hebben een beter over

zicht over de voorraden 7.odat zij het materiaal sneller weten te

vinden.

- Doordat de constructieman zijn werk geheel op de constructieafdeliq

uitvoert kan zijn inzet en effici~ntie beter qecontroleerd worden.

Ook dit zal een positieve invloed op de effici~nt~e van de contruc

tieafdeling hebben.

- Het is een grote stap naar een betere organisatie.

Uiteraard heeft de nieuwe organisatie ook nadelen:

- De taak van WVB wordt verzwaard. De verzwaring is echter pure werk

voorbereiding.

- De materiaalvoorziening is nu in handen van enkele mensen. Als een

van hen afwezig is kan zijn werk moeilijker overgenomen worden dan

wanneer velen hetzelfde werk doen.

- De klaargelegde materialen nemen ruimte in. Omdat ruimte bij Sinus

zeer schaars is, is dit een bezwaar.

De voordelen overtreffen

grate verbetering van de

hebben.

de nadelen ruimschoots. De verandering zal een

effici~ntie van de productieafdeling tot gevolg
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10 CQNCLOSIES EN AANBEYELINGEN

Bet zal U duidelijk 7.1Jn dat de problematiek bij Sinus zeer breed is. Vrij

weI aIle afdelingen komen voor verandering in aanmerking. De problemen komen

tot uitdrukking in vaak veel te laat leveren en ineffici~ntie door het hele

bedrijf heen.

Bij de afdeling administratie is de inzet van een computer zeer gewenst en

voor de hand liggend. Orderverwerking, facturering enz. kosten zeer veel

tijd en kunnen gemakkelijk met een computer uitgevoerd worden.

Begin '85 is er een kleine computer gekocht en zijn twee BTS-stagieres be

gonnen met de opzet van een orderverwerkingssysteem.

De grootste problemen liggen op het gebied van de logistiek. Deze is nog

vrijwel ongeorganiseerd. Men is nu bezig om aIle artikelen die op voorraad

zijn te registreren en met de door mij geschreven hand~eiding is er voor

aIle onderdelen een gesloten systeem van bestelling, ontvangst en kwali

teits- en Ieverdatumcontrole. Bet is echter aliemaal handmatig. Bet zal met

behulp van een computer effici~nter uitgevoerd kunnen worden. De afdelingen

WVB en Productie hebben dan ook gemakkelijk toegang tot informatie over

voorraden e.d.

Er is geen echte productieplanning. Hierdoor kan Verkoop o.a. geen goede

leverdata afspreken. Dit lijkt een belangrijke oorzaak van de vele te late

leveringen.

Er is geen georganiseerde ordervoortgangscontrole. Ook dit is een oorzaak

van te late leveringen. Bierdoor verspilt Verkoop ook zeer veel tijd aan het

beantwoorden van reclamaties. Ais Verkoop via een computer toegang zou heb

ben tot informatie over de ordervoortgang, zou zij de reclamaties veel effi

ci~nter kunnen verwerken.

Er is geen voor- en nacaiculatie. Hierdoor heeft men geen beeld van de

winstgevendheid van de producten hetgeen mij een zeer slechte zaak lijkt.
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Ik hoop dat de door mij geschreven handleiding en de voorstellen tot veran

dering van de materiaaluitgifte enige vermindering van de problemen tot ge

volq heeft.

De problemen zullen zullen echt opqelost kunnen worden door het invoeren van

een computerondersteund systeem voor de orderuitgifte, productieplanning,

materiaaluitgifte, ordervoortgangscontrole enz.

De mij opvolgende TH-afstudeerders zullen een studie naar de beschikbare

systemen moeten uitvoeren en de i.nvoering van zulk een systeem voorbereiden.

Zij kunnen dit doen volgens de op onze TH ontwikkelde systematiek. Hiervoor

zullen zij veel gegevens over bewerkinqstijden, kosten enz. nodig hebben.

Met de door mij uitgevoerde analyse hoop ik m~Jn opvolgers en zijn begelei

ders een beeld te geven van Sinus en haar problemen.
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bijlage 1 handleiding

VOORWQORP

Zeist, juni 1985

Vele huidige problemen bij Sinus u]n het gevolg van het gebrek

kig functionerend inkoop- en voorraadbeheersysteem. Daarom is dit

systeem, in samenwerking met onderstaanden, door een TH-staqiere

gereorganiseerd.

In deze handleiding is de nieuwe organisatie vastgelegd door de

procedures die gevolgd moeten worden te beschrijven. Ter verdui

delijking is van alle voorkomende formulieren en kaarten een

voorbeeld toegevoegd.

Iedereen wordt geacht zich aan de beschreven procedures te hou

den!

Drs E.J. de Wit Dhr. Braas
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bijlaqe 1 handleiding

H INKQOP EN BEHEER VAN VOORBAADARTIKEtEN

Hiervoor worden de volgende kaarten en formulieren gebruikt:

- 1 magazijnkaart (groen)

- 1 inkoopkaart (blauw)

- 1 pendelkaart (geel)

- 1 leverancierskaart

- 2 inkoopformulieren

- 2 ontvangstformulieren

Zie figuur 1 voor het stroomdiagram. Aan de hand van dit diagram

zullen de opeenvolgende handelingen worden besproken.

FASE 1:Het maga1.ijn geeft voorraadartikelen aan de productieaf

deling en schrijft deze op de voorraadkaart af. De maqa~ijnman

controleert of de minimumvoorraad bereikt is. Als deze bereikt is

vult hij op de pendelkaart in:

- de voorraad op dat moment

- de gewenste besteIhoeveelheid (aIleen ais deze afwijkt

van de standaardhoeveelheid)

- de qewenste leverdatum (aIleen in bijzondere gevallen)

Vervolgens stuurt de magazijnman de pendelkaart naar de centrale

inkoper

FASE 2: Als de pendelkaart bij de centrale inkoper aankomt be

stelt hij telefonisch bij de toeleverancier en plaatst de lever

datumruiter op de inkoopkaart. Verder vult hij de inkoopkaart, de

pendelkaart en het inkoopformulier in. Op het inkoopformulier

moet de bestelling dusdanig omschreven worden dat het magazijn

een goede inkomstcontrole kan uitvoeren. Tenslotte verstuurt hij

de pendelkaart en het kopie-inkoopformulier naar het magazijn.
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bijlaqe 1 handleidinq

FASE 3: De maqazijnman plaatst het kopie-inkoopformulier in de

ordner "lopende bestellinqen" en plaatst de pendelkaart bij de

maqazijnkaart.

FASE 4: Het bestelde artikel komt bij het maqaZ1Jn aan. De maqa

zijnman controleert, op basis van de qegevens op het kopi~-in

koopform~lier, het artikel op juistheid van het type, hoeveel

heid, kwaliteit enz. Als .bij de controle iets niet in orde blijkt

te zijn neemt de magazijnman contact op met de centrale inkoper.

De centrale inkoper beslist wat er verder gaat gebeuren. Als het

artikel niet teruqgestuurd wordt, worden dezelfde handelingen

verricht als bij goedkeuring van het artikel. WeI wordt de af

keuring op de kaarten en formulieren vermeld!

Bij goedkeuring vult de magazijnman de magazijnkaart en het ont

vanqstformulier i.n. Als laatste stuurt de magazijnman het .origi

neel ontvangstformulier, de pakbon en de vrachtbrief naar de cen

trale inkoper. DEZE FORMULIEREN MOETEN DAGELIJKS VOOR 12.00 UUR

BIJ DE CENTRALE INKOPER ZIJN! Dit is noodzakelijk voor een qoede

leverdatumcontrole. Het kopie-ontvangstformulier wordt opgebor
gen.

FASE 5: Inkoop vult de inkoopkaart in en verhangt de leverdatum

ruiter.

Dagelijks controleert de centrale inkoper via de leverdatumrui

ters of aIle artikelen die gisteren geleverd zouden worden inder

daad geleverd zijn. Op te late leveringen wordt qereclameerd. Als

een nieuwe leverdatum afgesproken is wordt de leverdatumruiter op

de juiste positie gehangen.

FASE 6: Ais de factuur van de toeleverancier bij Sinus aankomt

wordt die rechtstreeks naar de centrale inkoper doorgestuurd. De

centrale inkoper controleert de factuur op juistheid van de

prijs, korting, verzendkosten enz. Als er iets niet in orde is
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bijlage 1 handleiding

neemt hij contact op met de toeleverancier en vraagt eventueel om

een creditnota.

Na goedkeuring plaatst de inkoper een stempel en stuurt de fac

tuur naar de administratieafdeling die de factuur betaalt.

Na betaling stuurt de administratieafdeling de factuur weer terug

naar inkoop die hem opbergt.
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bijlaqe 1 handleidinq

H 2 BESTELLING' INKOOP EN BEHEER VAN NIET-yOORRAADARTIKELEN

Onder niet-voorraadartikelen worden aIle artikelen verstaan die

niet op de lijst met voorraadartikelen voorkomen en voor een be

paalde order benodiqd zijn.

Als voor een bepaalde order van een bepaald voorraadartikel grote

hoeveelheden nodiq zijn moeten ook deze artikelen d.m.v. een or

derbestelformulier besteld worden.

De volqende kaarten en formulieren worden gebruikt:

- 2 orderbestelformulieren

- 2 inkoopformulieren

- 1 leverdatumcontrolekaart

- 2 ontvangstformulieren

Fiquur 2 qeeft het stroomdiaqram. Aan de hand van dit diagram

zullen de opeenvolgende handelingen worden besproken.

FASE De besteller vult het orderbestelformulier in en stuurt

het naar de centrale inkoper. Onder nbesteller" wordt de project

leider of werkvoorbereider van een bepaalde order verstaan. Hij

moet op het orderbestelformulier invullen

- ordernummer

- zijn eigen naam

- indien aanwezig het itemnummer van de order

- het positienummer op de stuklijst

- datum van versturing naar inkoop

- het qewenste aantal

- de gewenste leverdatum

- omschrijving. Het artikel moet dusdanig omschreven worden

dat:

- door inkoop het juiste artikel van de juiste kwali

teit besteld kan worden
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bijlage handleiding

- door het magazijn de ingangscontrole uitgevoerd kan

worden. Ais deze ingangscontrole niet door het ma

gazijn uitgevoerd kan worden moet aangegeven worden

wie de controle dan weI moet uitvoeren.

Artikelen die voor de afmontage van een order nodig zijn moeten

op een andere lijst geplaatst worden dan de overige artikelen.

Dit is noodzakelijk om te voorkomen dat de productie tegengehou

den wordt door een onderdeel dat pas in de eindfase van de pro

ductie nodig is.

De besteller stuurt het originele formulier naar inkoop en houdt

de kopie zelf.

FASE 2 Inkoop bestelt telefonisch en vult de volgende formulie

ren in:

- orderbestelformulier. Hierop vult hij in:

- de afgesproken prijs

- het inkoopnummer

- de met de leverancier afgesproken leverdatum

- inkoopformulier. Op dit formulier beschrijft de inkoper

het product EN NOTEERT DE MET DE LEVERANCIER AFGESPROKEN

LEVERDATUM. Dit is nodig voor de leverdatumcontrole.

Met de leverancier spreekt de inkoper af dat deze het inkoopnum

mer op de pakbon vermeldt.

Om te controleren of de artikelen op tijd geleverd worden heeft

inkoop een kaartenbak met voor iedere datum een kaart. Op de

kaart van de, met de leverancier afgesproken, leverdatum noteert

de inkoper het inkoopnummer.

Vervolgens stuurt de inkoper het kopie-inkoopformulier met het

origineel-orderbestelformulier naar het magazijn.
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bijlage 1 handleiding

FASE 3

ordner

ordner

De magazijnman plaatst het kopie-inkoopformulier

Rlopende bestellingenR en het orderbestelformulier

Rlopende orderbestellingen R.

in de

in de

Ais een artikel binnenkomt moet een kwaliteitscontrole uitgevoerd

worden. Er zijn twee gevallen te onderscheiden:

- de MAGAZIJMAN voert aan de hand van het orderbestelfor-

mulier de ingangscontrole uit. Hij controleert o.a. :

- aantal

- artikel-, certificaat- en andere nummers

- of het artikel niet beschadigd is

Bij afkeur van het artikel neemt de magazijnman contact

op met de centrale inkoper. De centrale inkoper beslist

dan wat er verder gaat gebeuren.

- IEMAND ANDERS DAN DE MAGAZIJNMAN voert de ingangscontrole

uit. De magazijnman plaatst het artikel dan ap een.wacht

stelling. Op het arderbestelformulier is dan vermeld wie

de cantrole moet uitvaeren. In dit geval nateert de maga

zijnman de naam van de man, die de cantrole moet uitvoe

ren, ap het antvangstformulier en stuurt het origineel

en het kapie-antvangstformulier ongeparafeerd naar in

koop.

Inkoop verwerkt de antvangst op de leverdatumcontrole

kaart en geeft de formulieren aan de man die de cantrale

moet uitvoeren. Deze man gaat naar de wachtstelling en

voert de cantrole uit. In geval van afkeur beslist hij in

overleg met inkoop aver verdere actie. Hij vult het ont

vangstformulier in en geeft dit aan het magazijn.

aij zawel goedkeuring als afkeuring vult de magazijnman een ant

vangstfarmulier in. Vervolgens stuurt hij het origineel-ont

vangstformulier, de pakban en de vrachtbrief naar inkaop. DE FOR

MULIEREN MOETEN DAGALIJKS VOOR 12.00 UUR BIJ INKOOP ZIJN. Dit is

noodzakelijk vaar een goede leverdatumcantrole. Het kopie-ont

vangstformulier wordt opgeborgen.
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bijlage 1 handleidinq

Het ordernummer wordt op het artikel genoteerd en het artikel

wordt bij de andere artikelen van die order opgeborqen.

Ais aIle artikelen van een orderbesteiformulier ontvanqen en

qoedqekeurd ZlJn stuurt de maqazijnman het orderbestelformulier

naar de bedrijfsleider. Enkele dagen voordat aan de productie van

de order moet worden beqonnen stuurt de bedrijfsleider de stuk

lijst van de order naar het magazijn dat aIle artikelen klaar

leqt.

FASE 4 Inkoop neemt de juiste kaart uit de leverdatumcontrolebak

(de leverdatum staat op het inkoopformulier) en noteert de bin

nenkomst.

DageIijks neemt de inkoper de kaart van qisteren uit de lever

datumcontrolebak en controleert of aIle artikelen op tijd Qinnen

qekomen zijn. Op aIle artikelen die niet op tijd qeleverd zijn

wordt qereclameerd. Als een nieuwe leverdatum afgesproken wordt,

wordt het inkoopnummer op de leverdatumcontrolekaart van de

nieuwe leverdatum qenoteerd.

FASE 5: Ais de factuur van de toeleverancier bij Sinus aankomt

wordt die rechtstreeks naar de centrale inkopex doorqestuurd. De

centrale inkoper controleert de factuur op juistheid van de

prijs, korting, verzendkosten enz. Ais ex lets niet in orde is

neemt hij contact op met de toeleverancier en vraagt eventueel om

een creditnota.

Na qoedkeurinq plaatst de inkoper een stempel en stuurt de fac

tuur naar de administratieafdeling die de factuur betaalt.

Na betali.nq stuurt de administratieafdelinq de factuur weer teruq

naar inkoop die hem opbergt.
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H J PROCEDURES VOOR DE PLANNING EN PROQUCTIE VAN STANDAARDPRO

DUCTEN

3,1 ALGEMEEN

Door Verkoop wordt jaarlijks een verkoopprognose opgesteld die de

verkoopverwachting per maand aangeeft. WVB plant op basis van

deze prognose jaarlijks de productie per maand en bestelt de be

nodigde onderdelen bij Inkoop. Verkoop krijgt een kopie van deze

productieplanning zodat zij de verkoop daarop kunnen afstemmen.

Door de lange levertijden van onderdelen voor standaardproducten

is de productie namelijk zeer beperkt aan te passen.

De productie van standaardproducten is grotendeels uitbesteed bij

sociale werkplaatsen. De procedures voor uitbesteding worden in H

3.2 van deze bijlage beschreven, Die vaor de productie binnen

Sinus in H 3.3 van deze bijlage.

H 3.2 PROCEDURES VOCR UITBESIEDING VAN STANDAARDPRODUCTEN

Door WVB wordt een jaarplanning gemaakt van de aantallen per

maand uit te besteden producten. WVB zorgt ervoor dat de onder

delen op het juiste moment bij de sociale werkplaatsen aanwezig

zijn. Dit omvat niet aIleen het bestellen van onderdelen bij toe

leveranciers maar oak het opdracht geven tot productie van onder

delen bij Sinus zeif.

De sociale werkplaatsen krijgen een kopie van deze jaarplanning.

Als WVB Producten bij de sociaIe werkplaatsen bestelt schrijft

zij een bestelbon die aan Inkoop gegeven wordt. Inkoop stuurt de

bestelbon met de andere bestelbonnen naar het magazijn. Ais de

prod~cten bij Sinus binnenkomen controleert het magazijn op basis

van de bestelbon de producten. Magazijn vult een ontvangstfor

mulier in 7.ij stuurt de kopie naar Verkoop en het origineel

naar Inkoop. Inkoop stuurt het door naar WVB. Als er iets met de

producten niet in orde is wordt door Magazijn contact opgenomen

met WVB.
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H 3.3 PROCEPURES VQOR DE PROOUCTIE EN YOORRAAOREGISTRATIE VAN

SIANOAAROPROOUCTEN POOR SINUS ZELF

WVB geeft via een voorraadwerkkaart aan de bedrijfsleider op

dracht tot producti.e van standaardproducten. Deze is in drievoud

uitgevoerd:

1.wit origineel. Hierop moet door WB ingevuld worden:.

- productnaam en typenummer

- aantal

- datum waarop de producten klaar moeten zijn

- detailgegevens voor Productie

Door de bedrijfsleider moet hierop ingevuld worden:

- datum van verzending naar het magazijn

- paraaf

Verder is er plaats voor een paraaf van Verkoop

2.groene kopie. De informatie van het origineel wordt hier

op doorgedrukt. Deze groene kopie zal op het planbord van

de bedrijfsleider geplaatst worden. Er is plaats veer de

paraaf van Magazijn en de paraaf van WB.

3.Rose kopie. Deze blijft bij WVB.

De groene kopie wordt door de bedrijfleider op het planbord ge

plaatst en het origineel wordt tijdelijk epgeborgen. Als de pro

ductie moet beginnen geeft de bedri.j.fsleider het origineel aan de

productieman.

Als de producten klaar z~]n gaat de productieman met het origi

neel terug naar de bedrijfsleider. Die stuurt het origineel naar

Verkoop en geeft de kopie mee aan de productieman. De productie

man brengt de kopie naar het magazijn. Magazijn haalt de produc

ten op, controleert ze op basis van de werkkaart, brengt ze naar

het magazijn en muteert de voorraad. Tenslotte plaatst het maga

Zl]n haar paraaf en stuurt de kopie naar WVB. WVB noteert de ge

reedgekomen productie en bergt de kopie op.

Verkoop muteert op basis van de ontvangen werkkaart haar voor

raad.
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bijlage 1 handleiding

Als Expeditie voorraadproducten nodig heeft die niet meer in

voorraad maar weI in productie zijn moet zij deze producten toch

via het magazijn halen. Magazijn kan dan een notitie op de werk

kaart maken. Dit is noodzakelijk omdat WVB anders op den duur

niet meer op de hoogte is van de geproduceerde hoeveelheid.

Belangrijk is dat er per voorraadwerkkaart een niet te grote.hoe

veelheid producten gemaakt wordt. Het gevaar van te grote hoe

veelheden is dat vaak, v66rdat de totale hoeveelheid producten

gereed is er reeds een deel verkocht en door Expeditie opgehaald

is. Het gevaar is dan groot dat de administratie in de war ge

raakt. Een bijkomend voordeel is dat er minder onderhanden werk

in de fabriek is. Dit maakt de werkvloer overzichtelijker. Door

dat de productie grotendeels handwerk is zijn kleine series niet

veel minder economisch dan grote series.

Het gebeurt nogal eens dat er een zeer grote order geplaatst

wordt. Indien er geen bijzondere actie ondernomen wordt moet een

groot deel van de toekomstige voorraad hiervoor gereserveerd wor

den en lopen de levertijden voor andere klanten op. Voor zulk een

grote order moet Verkoop met. WVB contact opnemen. WVB schrijft

dan voor zulk een grate order een extra werkkaart uit. Door WVB

(zijn er voldoende onderdelen ?) en Verkoop wordt een leverdatum

afgesproken. Omdat de levertijden van onderdelen zeer lang zijn

is het zeer moeilijk am aan grate orders te voldoen.

Als de verkoop van standaardproducten de verkoopprognose over

schrijdt en de voorraad negatief dreigt te worden neemt Verkoop

contact op met WVB. WVB probeert haar productieschema aan te pas

sen en geeft Verkoop een kopie van het aangepaste productiesche

mao
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Figuur 1: Procedures voor inkoop en beheer van voorraadartikelen

productie heeft materiaal nodig

en gaat naar het magazijn

MAGAZIJN

materiaaluitgifte

nee geen actie

ja

pendelkaart invullen en

naar Inkoop sturen

-artikel bestellen

-leverdatumruiter plaatsen

-inkoopformulier invullen

-inkoopkaart invullen

-pendelkaart invullen

-kopie inkoopformulier en pendel-

kaart. naar het magazijn sturen
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afkeur

Figuur 1: Procedures voor inkoop en beheer van voorraadartikelen

inkoopformulier in de ordner "lopende

bestellingen" en de pendelkaart bij de

magazijnkaart plaatsen

>

leverancier le-

vert het artikel

contact met in

~--~----~koop opnemen over

verdere ache

goedkeur

-ontvangstformulier invullen

-magazijnkaart invullen

-pakbon, vrachtbrief en origineel ont-

vangstformulier naar inkoop sturen

2
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Fiquur 1: Procedures voor inkoop en beheer van voorraadartikelen

2

,

INKOOP

-inkoopkaart invullp.n

-leverdatumruiter verhanqen

-

afkeurfactuur

ontrolere

om creditno-
>---....,-.--001

ta vraqen

qoedkeur

factuur naar ad

ministratie sturen
,

( ADMINISTRATIE

-factuur betalen

-factuur naar Inkoop sturen

1

INKOOP

factuur opberqen
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figuur 2 procedures voor inkoop en beheer van niet-vooraadarti
kelen

BESTELLER

-orderbestelformulier invullen enhet

oriqlneel naar inkoop sturen

-telefonisch bestellen

-inkaopformulier invullen

-orderbestelformulier invullen

-leverdatumcantrolekaart invullen

-kopie inkoopfarmulier en orderbestel-

formulier naar het maqazijn sturen

MAGAZIJN

taeleverancier stuurt
1--....--+

het artikel

tach accepteren
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figuur 2 procedures voor inkoop en beheer van niet-vooraadarti
kelen

1

1

MAGAZIJN

I

-ontvangstformulier invullen

-ordeLbestelformulier invullen

-ordernummer op artikel noteren

-origineel ontvangstformulier, pakbon

en vrachtbrief naar inkoop versturen

-eventueel orderbestelformulier

naar bedrijfsleider sturen

I Nl(OOP

-ontvangst op leverdatumcontrole

kaart noteren

to~leverancier

r------.-------t
stuurt factuur

factuur

ontroleren

qoedkeur

factuur naar ad

ministratie sturen

afkeur- om creditno

ta vragen
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figuur 2 procedures voor inkoop en beheer van niet-vooraadarti
kelen

2

AOMINISTATIE

-factuur betalen

-factuur naar inkoop sturen

-factuur opbergen
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figuur 3 procedures voor inkoop en beheer van gecertificeerde
materialen

( INKOOP

-materiaal bestellen

,
\.

toeleverancier stuurtJ-------......-------i
materiaal

( MAGAZIJN)

-magazijn plaatst materiaal i.n wachtstelling

-certificaatnummer op ontvangstbon noteren

-kopie en oriqineel ontvangstformulier

ongeparafeerd naar Inkoop versturen

,

INKOOP)

-ontvangst in leverdatumsysteem noteren
-formulieren opbergen

toeleverancier stuurt

certificaat
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fiquur 3 proceQures voor inkoop en beheer van gecertificeerde
matenalen

-certificaatnummer controleren

-materiaaleiqenschappen volgens certificaat

met qeeiste eiqenschappen vergelijken

-ontvangst certificaat in leverdatumcontrole

systeem noteren •

-ontvangstformulier invullen

-certificaat en kopie ontvanqstformulier naar

magazijn sturen

( MAGAZIJN

-ontvangstformulier en certificaat opbergen

-materiaal in maqazijn plaatsen

-eventueel ontvangst op orderbestelformulier

noteren
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Bijlage 2a schema van het productenpakket

I SINUS I

meet- en regeltech

nische apparatuur

( 2 )

spiraal

elementen

weerstandsdraad I

platte/ronde

weerstandsdraad

handel I

I
regelbare

weerstanden

( 3 )

geslaten

buisele

menten

( 4 )

keramische

stapelsteen

en kraale

lementen

( 5 )

2

quartsglas

elementen

( 6 )

3
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Bijlage 2a schema van het productenpakket

Vervolg CD

geslotenbuis

elementen

insteekelementen

( 9 )

warmplaten

( 10 )

dompelaars speciale toe

( 11 )

I huishoudelijk I I industrieel I
6

Vervola G)
keramische stapelsteen-

en kraalelementen

element met ke- I stapelsteenelement I
ramische kraal

plaatradiator insteekelementen ribbenbuiskachels ovens

( 12 ) ( 13 ) ( 14 )

doorstromer ( 15 )

warmbaden

enz
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Bijlage 2a schema van het productenpakket

Veryolg <D

I quartsglas I

Istralingoven I infraroodstra1er los eindproduct
( 16 ) ( 6 )

Vervo1g CD

os eindproduct

( 7 )

I bandelementen!

Ikeramisch I Imicaniet I

I ingebouwd I los eindproduct IingebouwdI 1
( 17 )
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Bijlaqe 2a schema van het productenpakket

Vervolq 5

I plaatelement I

.

inqebouwd warmplaten los element

( 10 ) ( 8 )

Vervolq 6

I insteekelement I

~ehanq- ovens door- warmbadp.nl luchtver- speciale los ele-

afstomer ( 18 ) stromer warmers apparaten ment

( 19 ) ( 9 )

luchtverhitters ( 20 ) boilers

belastingkasten drumheater

droogkast pompinstallatie
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Bijlaqe 2b Afzet van standaardproducten in aantallen per jaar

soort product jaartal
1981 1982 1983 1984 gemiddeld

plaatradiatoren 996 1004 1036 951 997
ribbenbuiskachels 4452 4204 4303 4110 4267
insteekelementen 1428 1950 1981 2158 1879
sinair luchtverhitters 426 341 319 268 339
behanqafstomers 2450 2059 2576 2176 2315
standaard dompelaars 1307 1309 1457 1069 1286
infraroodstralers 256 260 207 137 215
industriestralers 26 47 44 26 36
raamverwarmers 63 36 50 18 42

•



Bijlaqe 2c Proces5chema gesloten buiselement

weerstand
draad draadelndje 'lU ldop buls ~ 8,2 vulm1ddel. (MnO)

b~amen
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Bijlage 2d Processchema insteekelement gesloten buis type IS

gesloten bU1s
~ss1ng 6-kant element s111konen ~1t,

I ',

II
I

r1ngetjes en
tlIoertjes

processchema

inst~ekelement ~e~loten

bu1~ tvne r:;.



Bijlage 2e Processchema luchtverhitter type SINAIR MS 2 kw

en
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motor
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but s element
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Bijlage 2f Processchema keramisch verwarmingselement

weerstand
draad

rlkkelen:'
'. ,

sta elsteen trekstang eindsteen

rocesscb.eara:
!abrikage ker~sch

verwarmdngselement.



Bijlaqe 2q Processchema keramisch insteekelement type 5

messin 6-kant bU1s ~eram1sch element huis

'Orocesschema

keramisch 1nsteekplement
ty e S



Bijlage 2h Processchema plaatradiator type S

steunenaanslu1thu1s
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Control an instrument panels, cabinets etc.
(in normal- and explosion-proof execution)
Construction
Control- and instrument panels
are manufactured:

• According to customer's
SpeC ification.

• After mutual consultation for
any specific application.

• As a part of an integrated
heating system.

• In a free-positioned or wall
mounting contruction.

Built-in/on the C & I-panels are
contact-and control components
such as cam switches, fuses,
contactors, motor switch gear,
signal lamps, electronic- and
thyristorcontrol, recorders,
time switch clocks etc.
Internally completely wired unto
the connection terminals,
provided with cable-entries as
well as a circuit diagram.

Speciflcatlons according to L1oyds. Veritas.
AINSI. A.S.M.E., KEMA can be delivered.

Essential data in case of an
inquiry, quotation or order.
Please ask our electric engineers
for advice. The following
information is important:
• Capacity in kW to control.
• Tension.
• Voltage and frequency.
• Single or three phase, with or

without neutral conductor.
• Accuracy of control.
• Climate conditions
• Tested and certified according

to specifications of L1oyds,
Veritas etc.

• Floor- or wall-mounting.
• Eventually adjusted to existing

equipment.

More than 50 years industrial
specialization in electroheating
and infrared technology



ploslon-proo thermostats

Types Temp. Differences Bulb Capillair
ranges cC. dimensions lengths

cC. mm. mm.

EJB 12- 30- 85-30 30- 85 5 130 x 6 870
EJB 12- 30-110-30 30-110 5 140 x 6 870
EJB 12- 50-300-30 30-300 7 75 x 6 870
EJB 12-340-730-30 340-730 15 321 x 3,2 870
EJB 12- 50-300-10 50-300 6 150 x 3 870

Capillary type
PRESSURE-PROOF aluminium
box.
Housing dimensions:
Length: 225 mm.
Width: 100 mm.
Height: 103 mm.
Standard included, 1-cable
entry, material aluminium.

In aggressive environment (salt
water etc.) the material is
aluminium or plastic.

The applied thermostats of the
types:
EJB 12-040-10, 1 phase, 16 A.
380 V. AC1,
EJB 12-040-30,3 phase,
16 A., 380 V. AC1.

Temperature range 0-40 c C.
Switching difference 1,5°C.
The bulb is fixed with terminals at
the side of the aluminium-box.

Other temperatures
In this case the bulb is not
fixed with terminals.
The bulb has to be mounted into
the temperature controlled
liquids are solids. These
thermostats are delivered in the
following temperature ranges.

The type of which the last
number is:
• 10 are single-phase.
• 30 are three-phase.
Max. rating: 16 A., 380 V. AC1.

Immersion type
Type EXF design 04902
EEx(d) II B-T5-T1.
Type EXO design 0 4905
EEx (d) II B - T5 - T1.
Junction box with flange
or screw connection
(04902 or 04905).
Cable-entry bronze at the side
or top of the apparatus.

Range of temperatures.

Temp. Max. Rating Rating Contacts

0-11 0° 10/16A. 220 V. AC1 change-over
10-250° 10/16A. 220 V. AC1 change-over

Specifications according to L1oyds. Veritas,
AINSI. A.S.M.E.• KEMA can be delivered.

Apparatenfabriek Sinus BV
Electrowarmte
Van Reenenweg 63
P.O. Box 192, 3700 AD Zeist
Holland - Phone (03404) 20504
Telex 47218
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Specilicatlons according to 1I0yds. Veritas.
AIMSI. A.S.M.E.. KEMA can be delivered.

More than 50 years industrial
specialization in electroheating
and infrared technology



Specifications according 10 1I0yds. Verilas,
AINSI, A.S.M.E.. KEMA can be delivered,

Apparatenfabriek Sinus BV
Electrowarmte
Van Reenenweg 63
P.O. Box 192, 3700 AD Zeist
Holland - Phone (03404) 20504
Telex 47218



Interrelation of Watt-density and
tube surface temperature with an
ambient temperature of 20°C.
(tube diameter 8,2 mm).

1. Not moving air of 20°C
2. In oil
3. In water

Heated length x 3,14 x diameter

O.L. = unhealed length
V.L. = heated length
ROL= Radius
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Watt-density/cm2

Maximum admissible tube surface temperatures.
Copper-brass 250°C. Stainless steel AISI 304-316-321
Inconel BOO°C.

Calculation of the Watt-density per cm2

Capacity in Watts

The shape of the elements
Sinus manufactures tubular heating elements in any required shape,
according to model, drawing or specification.

E

~ ij ~
ABC

Standard
connections
A thread ends M3 in steel or

stainless steel
B terminal M3/M6 in brass, steel

or stainless steel
C pillar type terminal,

nickel-plated brass
D tab terminal, nickel-plated

steel
E flexible lead, in BIAF up to

200°C, > 200°C a perled
connection.

F screw plug M14, in brass,
cadmium-plated steel, or
stainless steel AISI 316

G screw plug M26, in brass.

Specifications according to 1I0yds. Veritas.
AIMSI. A.S.M.E.. KEMA can be delivered.

•
More than 50 years industrial
specialization in electroheating
and infrared technology



Tubular heating elements

6. Wire spiral in Kanthal alloys of
chrome nickel 20/80%

7. Magnesium oxide
8. Tube diameter: 8,2 ± 0,2 mm

10.5±0,2 mm
Material : AISI 304-316-

321. copper,
brass, inconel

9. Dimension A: length of tube
B: unheated length
C: heated length

Watt density per cm2 surface of
the tube depending on the heated
mass (Watts/cm2).
Water: max. 10
Oil : max. 1.5-2
Air : max. 3,5

For other mediums please ask
our advice (see chapter 7,
technical section).

Applications
Tubular heating elements are
universally applied in industry for
the heating of:

Cross section of a tubular
heating element

1. Thread ends M3 coppered
steel or stainless steel

2. Ring
3. Screw nut M3
4. Refractory terminal former
5. Tightened with a heat resistant

electrically insulated mass or a
rolled silicone cap suitable
for 200°C.

a) air - airheaters, convectors
etc.
gases - gasheaters
liquids - immersion heaters
solids - examples were
illustrated further on in this
cataloque.

Construction
These elements consists of a
stainless steel sheath type
AISI 304, 316 or 321, copper,
messing, inconel depending on
application.
In the core of the sheath a high
grade chrome nickel 20/80 wire b)
spiral is embedded with c)
magnesium oxide crystals of the d)
finest quality; essential for
constant electrical and thermal
conditions.

After automatic filling of the tube
the latter is reduced by rolling
from:
09.6mm to the final0 8,3±0,2mm
012 mmtothefinaI010,5±0,2mm
After tightening the ends with a
heat resistant and electrically
insulating mass the heating
element is ready for working up
to a final product.

The element can be bent into
different shapes, after which a
coupling nut or soldered flange
is fixed.
The minimum and standard
unheated length is 55 mm at both
ends.
The elements are produced in
in lengths of min. 300 mm up to
a max. of 3300 mm.

•
Specifications according 10 1I0yds. Veritas.
AINSI, A.S.M.E.. KEMA can be delivered.

Apparatenfabriek Sinus BV
Electrowarmte
Van Reenenweg 63
p.o. Box 192, 3700 AD Zeist
Holland - Phone (03404) 20504
Telex 47218



Refractory type heating elements

A = end-former
B = centre-former with

hole (channel)
C = terminal-former

Immersion length

construction is essential), gas
and airheaters.

The steatite-unit is easy to
remove.

Construction of a refractory core
type heating element.

1. Connection bolts or wire leads
2. Terminal former
3. Centre-former with hole

(channel)
4. Nickel chrome resistant wire
5. End-former

Appliances
Refractory type of heating
elements are applied in:
• heat exchangers (line heaters)
• Immersion heater batteries
• Industrial ovens
• Drying equipment
• Special gas- and airheaters
• etc.
As a rule the refractory heating
element is fitted in a metal tube
for applications in liquids, ovens
(in th is case a robust

~~i§ffc@;$E:;~

-~

Construction
Refractory type heating elements
are constructed by a number of
refractory centre-, end-, and
terminal formers. Provided with
holes (channels) in which
80/20 nickel chrome wires are
inserted. The formers are kept
together by means of a tie,
connection bolts in brass, steel,
stainless steel, or connection
wires depending on temperature
in BIAF (resistance to 250°C.
conti nuously) or perled kanthal
wire leads.
In case of operation
temperatures higher than 200°C.
stainless steel connection bolts
are required.
We distinguish:
• Refractory core

type heating elements.
• Refractory enclosed

type heating elements.
• Refractory block-tide

type of heating.

The first 2 types are suitable for
horizontal appliances. The latter
is suitable for vertical positions
(this must be mentioned on the
purchase order).

A B C

Specifications according 10 L1oyds. Verilas.
AINSI. A.S.M.E.. KEMA can be delivered.

More than 50 years industrial
specialization in electroheating
and infrared technology



Standard immersion heaters.

Material stainless steel 321

Immersion Capacity Number Capacity Type
length in Watts of per

mm elements element
in Watts

160 1000 2 500 ISR 1 coupling 11/ 4 " BSP, brass
250 1500 3 500 ISR 2 coupling 11/ 2 " BSP, brass
250 3000 3 1000 ISR 3 coupling 11/ 2 " BSP, brass
350 1000 2 500 ISR 4 coupling 11//' BSP, brass
350 1500 3 500 ISR 5 coupling 11/ 2 " BSP, brass
350 2000 3 666 ISR 6 coupling 11/ 2 " BSP, brass
350 3000 3 1000 ISR 7 coupling 11/ 2 " BSP, brass
350 4500 3 1500 ISR 8 coupling 11/ 2 " BSP, brass
500 2000 2 1000 ISR 9 coupling 11/ 2 " BSP, brass
500 2500 3 833 ISR 10 coupling 11/ 2 " BSP, brass
500 3000 3 1000 ISR 11 coupling 11/ 2 " BSP, brass
500 4500 3 1500 ISR 12 coupling 11/ 2 " BSP, brass
500 6000 3 2000 ISR '13 coupling 11/ 2 " BSP, brass
750 2000 2 1000 ISR 14 coupling 11/ 2 " BSP, brass
750 3000 3 1000 ISR 15 coupling 11/ 2 " BSP, brass
750 6000 3 2000 ISR 16 coupling 11/ 2 " BSP, brass

Material copper

160 1000 2 500 ISK 1 coupling 11/ 4 " BSP, brass
250 3000 3 1000 ISK 2 coupling 11/ 2 " BSP, brass
350 2000 3 666 ISK 3 coupling 11/ 2 " BSP, brass
350 3000 3 1000 ISK 4 coupling 11/ 2 " BSP, brass
500 4500 3 1500 ISK 5 coupling 11/ 2 " BSP, brass
750 6000 3 2000 ISK 6 coupling 11/ 2 " BSP, brass
750 4500 3 1500 ISK 7 coupling 11/ 2 " BSP, brass

Other sizes on request.

Caution:
The immersion heaters must be
mounted always beneath the
liquid surface line, to prevent
the element burning out.

Specifications according to L1oyds. Veritas,
AINSI. A.S.M.E.. KEMA can be delivered.

Apparatenfabriek Sinus BV
Electrowarmte
Van Reenenweg 63
P.O. Box 192, 3700 AD Zeist
Holland - Phone (03404) 20504
Telex 47218



Infrared heating elements

~ ~~'~__~9 __J~
Magnesium oxide e:t spiral

Construction
The construction of the infrared
heating elements depends on the
emission temperature of the
heater.
The choice of which emission
temperature should be used,
depends on the properties of the
material that has to be heated.

We divide infrared heating into
three groups:
1. Long-wave radiation (average

wave length, between 3 and
7 mu).

2. Medium-wave radiation
(average wave length,
between 2,3 and 3,4 mu).

3. Short-wave radiation (average
wave length, ca. 1,3 mu).

Differences in effects of the
radiation on the radiated surface
are:

1. Long-wave radiation only
heats the surface.

2. Medium-wave radiation will
will heat a surface layer f.i.
painted surfaces or plastics
up to 6 mm thickness.

3. Short-wave radiation will even
heat thicker materials,
depending on the physical
properties.

Specifications according to L1oyds, Veritas,
AINSI. A.S.M.E.. KEMA can be delivered.

Difference in effect of the wave
length on the surface.
Further more it is important to
know the most effective wave
length for the material that has
to be heated.
(hydrocoarbons like laguer, ink,
plastic have as well as water an
absorption maximum between
2,3 and 3,4, thus a medium-wave
appliance)

1. Long-wave
radiant heaters

The temperatures on the surface
of the long-wave radiant heaters
will be ca. 600-650°C. The
materials used for the tube of

these heaters are stainless
steel 321 or inconel. Due to this
construction of the elements,
the element can be bent into
various forms, with a total length
up to 3300 mm. (see chapter 2.1)
tubular elements).

The max. Watt-density for this
type of radiant heater in free air
is 5,8 Watts/cm2 . If the ambient
temperature will be higher or if
several elements are fitted next
to one and other, the Watt density
will have to be ca. 3,2 Watts/cm2 .

The max. admissible Watt density
for infrared is 27-30 Kw/m2

Heat up and cool down takes
3-5 minutes.

Standard sizes
• 8,2 mm 0750 Watts, 220 Volts,

length 570 mm.
Threaded- or bolt connection.

• 8,2 mm 0 1500 Watts,
220 Volts, length 1100 mm.
Threaded- or bolt connection.

Apparatenfabriek Sinus BV
Electrowarmte
Van Reenenweg 63
P.O. Box 192, 3700 AD Zeist
Holland - Phone (03404) 20504
Telex 47218



Other sizes on request

Heated Tube Capacity Tension Overall Unheated Connection
length diameter length length
mm mm Watts Volts mm mm

300 18x8 500 220 400 50+50 1-side
500 22x10 1.000 220 600 50+50 1-side
800 33x15 2.000 220 900 50+50 1-side

1.200 22x10 2.500 220 1.300 50+50 2-side
1.300 33x15 3.250 220 1.420 60+60 1-side
1.500 33x15 3.750 220 1.600 50+50 1-side
1.600 33x15 4.000 380 1.700 50+50 1-side
1.700 33x15 4.100 380 1.800 50+50 1-side
1.800 33x15 4.500 380 1.920 60+60 1-side
2.500 33x15 6.250 380 2.600 50+50 1-side

Both ends of the tubes have an
unheated length, LU, of 50 mm
each. The length of the insulated
connection wires is 500 mm.
The twin-tube radiators usually
have a gold-foil reflector can be
used for temperatures up to
800°C. and will ensure good
reflection for years.

A x B = 22 x 10 mm maximum
capacity up to a length of
1500 mm, 20 Watts/em heated
length.

A x B = 33 x 15 mm maximum
capacity up to a length of
3000 mm, 25 Watts/em heated
length.

~~~.lz:::z:::z::z=f co mJ
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Standard sizes and capacities
Clear quartz lamps, with gold-foil reflector and 500 mm long
insulated connections wires.

2. Medium-wave
radiant heaters

The emission temperature of the
radiant surface will be
900-950°C
These heaters are built of a
quartz glass tube with inside an
infrared heati ng resistance spi ral.
Since the spiral is not fixed into
position, these quartz glass
lamps can only be used
horizontally

Construction
a) Circular, material quartz milk

white, outside diameter 9 mm
or 12 mm.
Density per em heated length:
With a diameter of 9 mm =
ca. 10-12 Watts/em.
With a diameter of 12 mm =
13-15 Watts/em.
Unheated ends 55 mm,
flexible ends or thread ends
M3 stai nless steel.

b) Twin tubes, tube material
quartz milk-white or clear.

Specifications:
A x B = 18 x 8 mm maximum
capacity up to a length of
1000 mm, 16,5 Watts/em heated
length.

Specifications according 10 lIoyds. Verilas.
AINSI. A.S.M.E., KEMA can be delivered.

More than 50 years industrial
specialization in electroheating
and infrared technology



Bandheaters

Construction
Bandheaters consists of a
resistance winding which is
accurately spaced over a flexible
mica insulator to form the
element interior, covered by
additional mica insulation and
fitted into an outer bended metal
casing.
The electrical connections are
optional from a socket, a terminal
box with a cable entry, to flexible
insulated wire leads. One or more
holes and or a recess can be spe
cified for fitting thermocouple(s)
and or center bolts.

Appliances
Bandheaters are applied for mis
cellaneous industrial purposes.
Extensively used in the plastics
industry as the heat source for
moulding and extrusion
machinery.
Heating drums-,tanks-,containers
process industry, dies, etc.

Types
A) Bandheaters (nose-type).
B) Bandheaters (ring- and

cylindertype).
C) Bandheaters, refractory

insulated.
D) Bandheaters for dies.

Specifications according to 1I0yds. Veritas.
AIMSI. A.S.M.E.. KEMA can be delivered.

Bandheaters
(nose-type)
Standard: 220 Volts.
Reinforced cable, length 300 mm.

H

It is recommended not to exceed
the mentioned capacities given
a certain size.
Max. operating temperature is
300°C.
Max. Watt density is 4 Watts
per cm2 .

The heat transfer determines the
duration of the band heater.

After mounting: First heat up the
element and draw it tight again.

(The hotter it gets, the tighter it
fits).

Standard sizes
0 H w.atts 0 H Watts

0mm mm (max.) 0mm mm (max.)

28 20 80 60 20 160
28 25 80 60 25 170
30 15 80 60 30 180
30 20 80 60 40 250
30 25 90 60 50 340
30 30 100 65 20 180
35 15 80 65 25 190
35 20 100 65 30 230
35 25 100 65 40 280
35 30 120 70 20 200
35 40 150 70 30 250
40 20 120 70 35 300
40 25 130 70 40 350
40 30 140 70 50 400
40 40 180 70 60 450
40 50 220 75 30 250
45 20 130 75 40 350
45 25 140 80 20 180
45 30 150 80 30 300
45 40 190 80 40 350
45 50 250 80 60 500
50 20 140 85 30 300
50 25 150 85 40 350
50 30 160 85 60 500
50 40 200 90 30 300
50 50 260 90 40 350
55 20 160 90 60 500
55 25 170 100 30 350
55 30 180 100 40 450
55 40 250 100 50 500
55 50 300 100 60 550
56 22 160 120 30 350
58 20 160 120 40 450
58 25 170 120 50 500
58 30 180 120 60 550
58 40 250

More than 50 years industrial
specialization in electroheating
and infrared technology
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uartz glass type
eater

Type Watt Volts Diameter Heated Total
mm lengthmm mm

KE 03.25 300 220 20 150 250
KE05.25 500 220 20 150 250
KE08.50 800 220 36 300 500
KE 2.50 2000 220 36 300 500
KE 3.75 3000 200 36 500 750
KE 4.75 4000 220 36 500 750

Quartz-glass
immersion heaters
Applications are: heating of
special liquids where metal
sheath heating elements,
immersion heaters, etc. are not
suitable.

Why quartz-glass immersion
heaters?

Quartz-glass immersion heaters
are elements fitted in a
protecting sheath of pure melted
quartz-g lass.
Quartz-glass has 3 important
properties:
a) Resistant against high

temperatures as well as
dynamic temperature
changes

b) A very good insulation.
c) A small coefficient of

expansion.

Construction
Our quartz-glass immersion
heaters are watertight and
provided with an acid resistant
rubber cap with connecting cord.
Pure melted quartz-glass is
corrosion-resistant for:

Specifications according to L1oyds, Verilas.
AIN81, A.8.M,E.• KEMA can be delivered.

a) Acids, even in cases of high
concentrations in
combination with high
temperatures; (except
hydrofluoric- and phosphoric
acids.)

b) Halogens. chlorine, bromine,
iodine.

In a heated condition
quartz-glass is sensitive to:

a) Melted metal oxides.
b) Chlorides.
c) Basic oxides of alkali metals

and alkaline earth metals.
d) Basic carbonates.
e) Salts, which are easy to

transform into metal oxides by
heating.

Standard sizes

Mounting
instructions
a) The part between the red

marking has to be immersed
completely in the liquid.

b) Do not mount these
immersion heaters too close
to rotating parts; (to prevent
breaking).

Apparatenfabriek Sinus BV
Electrowarmte
Van Reenenweg 63
P.O. Box 192, 3700 AD Zeist
Holland - Phone (03404) 20504
Telex 47218



Strip-, ring-, and disc heaters
Construction
Strip, ring, and disc heaters
consists of a resistance winding,
which is accurately spaced over
a flexible mica insulator (element
interior), covered by additional
mica insulation this unit is fitted
in a metal casing.
For the electrical connection one
can choose, a steatite-terminal,
bolt-connection, connecting wire
leads, contact plug or any other
connection the customer
specifies.

Appliance
Heating of the machine parts,
tools, seal equipment, boxes,
small containers, tanks, molds,
platens, dies and other
heat-transferring metal parts.

1. Material:
Flexible mica insulator in a
casing of nickel-plated steel,
aluminium, stainless steel.

2. Electrical connection:
Bolt, steatite terminal,
contact plug, strip, wire leads,
terminal box with cable entry.

3. Watt density:
Max. 4 Watts/cm2 .

Yield and service life
To reach the highest possibly
yield and duration of strip, ring,
and disc heaters, a firm contact
of the elements and the
heat-transferring metal with
clamps covering the total
surface, is essential.
The thickness of the clamps
depends on the Watt density.
A minimum is 10 mm.
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Specifications according 10 1I0yds. Verilas.
AINSI, A.S.M.E., KEMA can be delivered.

Apparatenfabriek Sinus BV
Electrowarmte
Van Reenenweg 63
P.O. Box 192, 3700 AD Zeist
Holland - Phone (03404) 20504
Telex 47218



Immersion heaters type IS

Design immersion heater type IS

Construction
Sinus IS immersion heaters are
designed for efficient operation
in combination with a max.
service life.
Miscellaneous and extensive
appliances in industry. (see
chapter 2.1), has proven the
durability.

1-4 ---""im.::.::me~!on len th

S-specification
1. Tube material:

Stainless steel
AISI 304-316-321, copper,
brass, inconel, yorcalbro.

~ span of jaw.

,

I
Jo __i_

cable-entr~

2. Couplings 1", 11//', 11/ 2",2",
21/ 2" asp.
Material: brass, cast-iron,
stainless steel 316.
Flanges: according to ASA
and DIN specifications.

3. Immersion length:
Max. 1600 mm
Min. 160mm

4. Immersion heater with
waterproof terminal box,
IP 41 or IP 54.
Material: Enamelled steel or
hot-dip galvanized.
The terminal box can also be
delivered in stainless steel or
to customer specification.

,-+-1-
05

Dimension of the
terminal box IP 54.
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Dimensions of the terminal box IP 54 with a built-in
thermostat or thermal cut-out.

Specifications according to L1oyds. Veritas.
AINSI. A.S.M.E.• KEMA can be delivered.

Apparatenfabriek Sinus BV
Electrowarmte
Van Reenenweg 63
P.O. Box 192,3700 AD Zeist
Holland - Phone (03404) 20504
Telex 47218



Ther osta -type

~
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220 v. 6 with thermal cuI-out

c

b) Delta connected heating
elements of 3 x 220 Volts with
rotary current.

c) Star connected heating
elements of 3 x 380 Volts
rotary current.

nov 6

B

220 v with thermostat

220 v.

A

220 v. wilh thermal cut-out
case for thermostat or cut-out.

Connections
The immersion heaters with
3-heating elements, each
220 Volts, can be connected
according to the following
specifications.

a) Parallel connected heating
elements, each element
220 Volts direct or alternate
current.

Built-in
constructions
Depending on the heated mass
a thermostat and or thermal
cut-out can be provided

Examples

a) Immersion heater with a
built-in thermostatic control
in a watertight construction.

b) Immersion heater with a
built-in thermostatic control
which can be handled from
the outside.

c) Immersion heater with a
built-in thermal cut-out in a
watertight protection cap.

d) Immersion heater with a
bu iIt-i n thermal cut-out
provided with a reset button.

Other constructions can be
delivered on request.

Speciflcatlons according 10 L1oyds. Verilas. More than 50 years industrial
AINSI, A.S.M.E.. KEMA can be delivered. specialization in electroheating-

and infrared technology



Heating elements casted or cemented in
metals
Casted, or cemented elements
are defined as:
stainless steel tubular heating
elements that are casted or
cemented in:
A) aluminium (casted)
B) bronze (casted)
C) steel (cemented)
D) stainless steel (cemented)
E) other materials; casted or

cemented depending on
application, specification etc.

Advantages
A professional method to heat
surfaces, forms etc., which
normally are difficult to heat.
The effects are an even
tem peratu re-d istri bution in
combination with a long
duration.

Applications
- heating of grains (see fig. 1)
- heating of bottoms, in case

direct heat-transfer is not
applicable

- heating of stamps, dies for
branding

- hotplates upto 600°C.

Specifications according to L1oyds, Veritas.
AINSI. A.S.M.E.. KEMA can be delivered.

- heating of dies in case of high
temperatures

- miscellaneous industrial
appliances.

Construction A
The operational temperature of
heating elements casted in
aluminium is max. 450°C.

Construction B
For bronze the operational
temperature has a max. of 600°C

Construction C
In steel cemented heating
elements for flat or
machine-shaped surfaces, the
max. operational temperature
is 400°C.

Construction 0
In stainless steel cemented
heating elements for flat or
machine-shaped surfaces the
max. temperature is 600°C.

Construction E
Operational temperatures
depend on applicated materials.
For example cemented in

synthetic resin, the max.
operational temperature
is 100°C.

Heating
Used are tubular heating
elements, stainless steel
AISI 321 or inconel.

Voltages
In most cases after consultation
with the customer depending on
applied construction and
adj usted to normal operational
voltages.

Capacity
In consent with customer or
according to specification; an
incorrect choice can result in
melting of the enclosed material.

Fitting
If the heating is applied for
bottom heating, a good contact
between the heating element and
the heated mass is essential,
eventually the application of
AI-compound is necessary.

Apparatenfabriek Sinus BV
Electrowarmte
Van Reenenweg 63
P.O. Box 192, 3700 AD Zeist
Holland - Phone (03404) 20504
Telex 47218



For other applications a
thermostatic temperature control
is required.

General rules:
Stamps or dies for branding
purposes are made of stainless
steel. Tables for heating products
in steel upto 400°C., higher
than 400°C., stainless steel.

Casting systems
- sand-mould technology using

wooden formers with
satisfying results.

- pressure d ie-casting, using
metal dies. For this reason
this method is in general more
expensive than sand-mould
casting but with better results.
It is a matter of number.

Explosion-proof design
of band, strip, and

conductive heating
elements casted in

aluminium.

utt

In case of 10 units it is already
economical to apply pressure
die-casting. However,
choosing the optimal solution
depends on the special client
situation.
For all these executions
consultation is essential. Our
engineers will be pleased to
advice you the best solution.

Specifications according 10 L1oyds, Verilas,
AINSI. A.S.M.E., KEMA can be delivered.

More than 50 years industrial
specialization in electroheating
and infrared technology



Special tubular
immersion heaters
for industrial use.
For heating of mediums for
which the standard types can not
be applied special tubular
immersion heaters are
manufactured according to any
specification, design or model,
in stainless steel AISI304 - 316
321, inconel, nickel etc.

Some examples:

1. Tubular immersion heaters
with vulcanized grip.

2. Tubular immersion heaters
with coupling connections
(2 x M14, M26, 1'/4" SSP,
11/ 2 " SSP, 2" SSP).

3. Tubular immersion heaters
with flange connection
according to DIN-standards.

4. Tubular immersion heaters
with built-in thermostatic
cOr:ltrol or thermal cut-out.

5. Tubular immersion heaters
according to design, model
or specification.

3.

Specifications according 10 L1oyds, Verilas.
AINSI, A.S.M.E.. KEMA can be delivered.

More than 50 years industrial
specialization in electroheating
and infrared technology



Tubular immersion heaters

Sinus tubular
immersion heaters
guarantees
Long service life and an ultimate
grade of safety.

Directions of use
1. The spiral part must be

immersed completely in the
liquid.

2. The contact plug has to be
connected to an earthed wall
socket.

3. When the right temperature is
reached the contact plug must
be disconnected.

4. Pull the immersion heater out
of the liquid.

It is recommended that the
immersion heater is regularly
cleaned with vinegar to prevent
corrosion.

4.

T
o

~~
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Standard type tubular immersion
heaters with vulcanized grip in a
watertight construction
Standard tubular immersion
heaters are manufactured with
brass tubes provided with a
nickel lining.
They are very suitable for heating
water and non-agressive liquids.

1. Washing-machine type
Vu Ican ized g ri p, cord and contact
plug. 2200 Watts.

2. Bucket-type
Vulcanized grip, cord and contact
plug. 2200 Watts.

3. Bucket-type "Junior"
Vulcanized grip, cord and contact
plug. 2000 Watts.

4. Household type
Vulcanized grip, cord and contact
plug. 1000 Watts.

5. Household type
Vulcanized grip, cord and contact
plug. 1500 Watts.

6. Immersion heater universal
consumer use.

Cord and contact plug 300 Watt.
Complete delivery with glass
and case.

Specifications according to L1oyds. Veritas.
AIN81, A.8.M.E.. KEMA can be delivered.

Apparatenfabriek Sinus BV
Electrowarmte
Van Reenenweg 63
P.O. Box 192, 3700 AD Zeist
Holland - Phone (03404) 20504
Telex 47218



Removable elements immersion heater type 5
Terminal enclosures
a) Immersion heater type S is

provided standard with a steel
sheet box IP 41.

b) In IP 54 in steel- or hot-dip
galvanized execution.

c) In cast iron with a screw
cover IP 65.

d) Complete in stainless steel.
e) In special constructions on

request.

Special appliances
Delivery with thermostatic
control and or thermal cut-out.

dimensions on request.
3) Max. immersion lengths is 6000 mm.

Appliances
The immersion heaters type S are
applied for heating of hotwater
bathes, oil bathes, line heaters,
ungreasing equipment and in
special cases space heating.

The advantages of this
construction is a simple
removable heating element as
well as a possibility to choose
the optimal material for casing
and socket.

Design of the type S

Moisture resistant terminal
span of jaw ,---, enclosure IP 41.
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immersion length

I

! 1'---' 1) Material of the casing: steel, stainless steel 304-316, nickel etc.
i 2) Screw plug mounting

I 1 ~
Material: brass, steel, stainless steel, cast iron.

60 10 Flanges mounting according to DIN-standards other

cable-entry

Construction
This element contains a stainless
steel 304, 316, steel, nickel or any
other material casing, depending
on the mass that has to be heated.

The standard type S has an
external diameter of (2) 30 mm,
(2) 36 mm, 0 38 mm, 0 44 mm
and 064 mm.
One side of the casing (jacket)
is closed, the other is a terminal
enclosure with thread for fitting
in metal constructions by means
of a screw plug or socket. In the
casing the refractory heating
element is mounted.

N
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SpecillcaUons according to lIoyds, Veritas.
AINSI. A.S.M.E.. KEMA can be delivered.

More than 50 years industrial
specialization in electroheating
and infrared technology



Water type liquids Oil type liquids

Immersion Max. capacity Immersion Max. Capacity
length in mm in Watts length in mm in Watts

Type IB 26 500 1250 500 800
026 mm 750 1850 750 1200

1000 2500 1000 1600
1250 3100 1250 2000
1500 3750 1500 2400
2000 5000 2000 3200
2500 6250 2500 3600

Type IB 32 500 1500 500 1000
032 mm 750 2250 750 1500

1000 3000 1000 2000
1250 3750 1250 2500
1500 4500 1500 3000
2000 6000 2000 4000
2500 7500 2500 5000

Type IB 38 500 1750 500 1200
038 mm 750 2500 750 1800

1000 3500 1000 2400
1250 4000 1250 3000
1500 5250 1500 3600
2000 7000 2000 5400
2500 8750 2500 6000

Type IB 45 500 2075 500 1400
045 mm 750 3100 750 2100

1000 4150 1000 2800
1250 5175 1250 3500
1500 6225 1500 4200
2000 8300 2000 5600
2500 10375 2500 7000

Type IB 57 500 2500 500 1750
057 mm 750 3750 750 2625

1000 5000 1000 3500
1250 6250 1250 4375
1500 7500 1500 5250
2000 10000 2000 7000
2500 12500 2500 8750

The refractory core type heating General rules for max. capacity by a given immersion length
elements can be delivered
standard in dimensions 26-32,
standard in dimensions 26 - 32,5 
38 - 45 and 57 mm.

By the number of centre-formers
with a length of ± 50 mm each,
the total length of the element is
determined.
The unheated length of the
element must, always be 50 mm
or a multiple.
In case of vertical appliances it
is essential to take the unheated
length up to 100 mm beneath the
lowest line of the liquid surface.

Connection
Voltages
Standard is 220 Volts.
On request other voltages for
example 110 - 220 - 380 or
440 Volts, single- or 3-phase
delta.

Specifications according to L1oyds, Veritas,
AINSI, A.S.M.E.. KEMA can be delivered.

Apparatenfabriek Sinus BV
Electrowarmte
Van Reenenweg 63
P.O. Box 192, 3700 AD Zeist
Holland - Phone (03404) 20504
Telex 47218



Type HS

Finned tube airheaters

Application
Due to its watertight construction
the WD-heater is extremely
suitable for wet- and damp
spaces.

Connection
Voltages 110, 220 or 380 Volts.
3-Phase construction.
Must be mentioned on the
purchase order.

Construction type WD
The WD-type aireheaters are
WATERTIGHT IP 54 executed,
provided with rolled fins and
KEMA-certificate.

a) fin and tube are an integrated
part.

b) rolled fins prevent rust.
c) the heat transfer is optimal.

Connection
Voltage 110, 220 of 380 Volts.
Delivery in 3-phase execution.
Must be mentioned on the
purchase order.

Application
Finned tube airheaters are
applied in dry spaces, such as
workshops. warehouses, porter
lodges of factories, bridges,
locks, shipyards, building sheds,
etc .......
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Construction type HS
The Sinus finned tube airheater
type HS consist in a tube with
44,5 mm diameter.
Fins are manufactured around
this tube. The refractory cor-type
heating are constructed of
so called centre-formers
provided with 8-holes. This
system guarantees all the
requirements of the well known
o.fficial certification institutes.
Seperate delivery of the heating
element is possible.
Easy to replace.
The finish of the heater is
enameled grey.

Dimensions HS type airheaters in mm
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Type Watts Volt A B C D E F G H J

HS 250 220 330 250 155 100 300 90 44,5 84 165
HS 500 220 580 500 155 100 550 90 44,5 84 165
HS 1000 220 1080 1000 155 100 1050 90 44,5 84 165
HS 1500 220 1580 1500 155 100 1550 90 44,5 84 165
HS 2000 220 2080 2000 155 100 2050 90 44,5 84 165

Specifications according 10 L1oyds, Verilas,
AINSI, A.S.M.E.. KEMA can be delivered.

More than 50 years industrial
specialization in electroheating
and infrared technology
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Temperature control
For controlling temperature
Sinus delivers thermostats for
use under normal as well as
wet-damp conditions.

Normal

Type Range Dimensions Rating

RTR 15 0-30°C 70 x 70 x 35 mm 16 Amp/220 Volts
TM 56 3-27°C 85 x 85 x 40 mm 20 Amp/220 Volts

Wet-damp

Type Range Dimensions Rating

TM 56 WD 0-40°C 11 0 x 65 x 40 mm 16 Amp/220 Volts

Insulation
A professional insulation of the
heated space is recommended;
not only for limiting the
heatlosses (thus costs), but also
to diminish the instal~ed capacity
which reduces procurement
costs.

In addition to above mentioned
standard panel radiator Sinus
delivers radiators in any required
construction, capacity or voltage.

Please ask our advice.

Specifications according to L1oyds, Verilas,
AINSI, A.S.M.E., KEMA can be delivered.

Apparatenfabriek Sinus BV
Electrowarmte
Van Reenenweg 63
P.O. Box 192, 3700 AD Zeist
Holland - Pt1'one (03404) 20504
Telex 47218



Miscellaneous
industrial
heating
appliances
General
For practically all heating
problems there is a solution
based on electroheating and
infrared technology. The final
conclusion (appliance) depends
on a careful evaluation of all
technical- and economical
factors in a specific situation.
Essential are the comparative
advantages, energy - wise as well
as capital investment, in relation
to other heat sources. Although
it is not abvious at fi rst sig ht,
there is a wide variety of
applications in which
electroheating and infrared
technology meet the optimal
results in the above mentioned
decision field. Some examples:

Speclllcalions according 10 L1oyds. Veri las.
AINSI. A.S.M.E.. KEMA can be delivered.

Apparatenfabriek Sinus BV
Electrowarmte
Van Reenenweg 63
P.O. Box 192, 3700 AD Zeist
Holland - Phone (03404) 20504
Telex 47218



Specifications according to 1I0yds. Veritas.
AINSI. A.S.M.E.. KEMA can be delivered.

More than 50 years industrial
specialization in electroheating
and infrared technology



Heat-exchangers (electric line-heaters)
For heating of liquids:

Water:
Central heating systems.
Floor heating systems.
Cleaning systems.
Bath and shower systems
(large units).

Oil:
Oil heating systems.
Heattransfer oil for heating dies
as well as other miscellaneous
appliances in industry and
shipping.

Other liquids:
Miscellaneous appliances.

Construction:
For low pressure upto 6 Bar.
For high pressure upto 40 Bar.
For even higher pressure in a
spiralled tube construction
casted in aluminium.

Materials:
For oil in steel with a stainless
steel casing for the heating
elements. Steel and stainless
steel in case of a closed water
heating system. For water in
general stainless steel AISI 316
or copper. For other liquids
depending on type and applica
tion in stainless steel AISI 304 
316 -inconel- incoloy- nickel etc.

Temperature range:
0-120°C. 0-350°C.

Speclllcations according to 1I0yds. Veritas.
AINSI. A.S.M.E.. KEMA can be delivered.

upto 500°C., in spiralled tube
casted constructions.

Construction in general
Consists of a heat-exchanger
house with junctions for the in
and outgoing flow of the heated
mass, draining valve,
desaeration- and filling cap; all
these constructions adapted to
the required pressure- and flow
conditions. For the constructions
of 6 upto 40 Bar, flange,flange
joint, pipe and spherical bottom
ranging from 150 - 600 Lbs, and
from 2 - 50".
In the metal-house an immersion
heater battery is fitted which
consists of a removable flange
provided with a number of
tubular heating elements or
welded tubes in which refractory
type heating elements (core-,
enclosed-, blocktide formers) are
inserted. The bundle of heating
elements or heating element
casings are provided with a
number of reverse diaphragms
(partitions) which lead the flow
along the maximum possible
road. In case the in and outgoing
junctions are centered in each
other extensions, a diaphragm is
fitted longitudinally, upto

temperatures of 120°C. the
terminal enclosure is mounted
directly on the flange. In case
the temperatures are higher than
120°C. the terminal enclosure is
fitted at a distance of 100-200 mm
from the flange, resulting in an
optimal temperature of the
terminal enclosure.

Terminal enclosures
Standard in a watertight
construction IP 54.
Small capacities upto 9 kW
constructed with tubular heating
elements, IP 44.
In explosion-proof construction
tested and certified according to
European standards
(CENELEC). All these
constructions are provided with
the required connection
terminals and cable entries
according to standards
mentioned in I\IEN 1010,
VDE 0720 etc.

Mounting
Horizontally:
Wall, floor ceiling provided with
suspension braces or according
to customers specification.

Vertically:
Foundation plate.

Apparatenfabriek Sinus BV
Electrowarmte
Van Reenenweg 63
P.O. Box 192. 3700 AD Zeist
Holland - Phone (03404) 20504
Telex 47218



Insulation
On request the electric line
heaters can be delivered with
glasswool or rockwool insulation
respectively for temperatures
upto 120°C. or 350°C. The heavy
gauge steel housing, which on
request can be welded in a
watertight construction, is
suitable for positioning in open
air.

Heating
A. Constructed with tubular

heating elements through
which a direct heat transfer
takes place of the sheath of
the heating element to the
heated liquid.

B. Constructed with refractory
type of heating elements
consists in centre-, end-, and
terminal formers (core,
enclosure, blocktide types of
ceramic formers) in a which a
resistance spiral is wound.
This element is fitted into
an element protecting-tube
which is welded into the
housing of the heat
exchanger. The element
protecting tubes are an
integrating part of the
housing. The heat transfer
takes place indirectly. The
materials for the element
tubes are steel (usual for oil).

Specifications according 10 L1oyds. Verilas.
AINSI. A.S.M.E.. KEMA can be delivered.

stainless steel AIS1304-316 or
any other specification after
consult. Standard sizes are:
032,5 mm for the refractory
core type of heating element
and 35/38mm for the protec
ting tube. Construction B. is
recommended in comparison
with A., because of easy
removal of the heating
elements in case of defect
(without draining the liquid).

Junctions
The in and outgoing joints can be
in B.S.P. thread or with a welded
flange according to DIN 2632.

Watt-density
For water:
tubular heating elements upto a
max. of 9 Watts/cm2 . Refractory
type of heating elements upto
a max. of 2,6 Watts/cm2 .

Foroil:
tubular heating elements upto a
max. of 1,8 Watts/cm2 . Refractory
type of heating elements upto
a max. of 1,8 Watts/cm2.

Never choose a too high Watt
density, it shortens the duration
of the heating elements.
In case of oil, an accelaterion of
the degree of fouling, results.

Connections, Voltages
110,220 and 380 Volts in single
or three phase.
On request any required Voltage
and group connection is
possible.
Connected per group with heat
resistant wire unto the
connecting terminals.
Complete control and instrument
panels can be designed, built
and delivered.

Temperature control
Standard is built in a master and
control-thermostat (see
chapter 6).

Finishing and testing
Standard: 1 x primer coating,
1 x enamelled.
The apparatus is tested with
11/2 x the working pressure.

Other options
The heat-exchanger can be
delivered complete with:

Circulation pumps 0 - 150°C.
or 0-320°C., pipes, junctions,
valves etc.
Mounted on a foundation plate
or wagon.
Pressure vessel, standpipe or
other technical provisions.

More than 50 years industrial
specialization in electroheating
and infrared technology



Infrared heating. A versatile heat source for a wide range of applications

Industry

Engineering industry

Wood manufacturing
industry

Ceramics industry

Papermaking

Plastic industry

Applications

Drying of paint and enamel
Heating of metals
Heat treatment of metals
Soldering
Coil coating
Pre-heating prior to welding

Drying of wood
Pre-heating of wood prior to
coating
Drying of paint, enamel and
glazing
Drying of glue
Dryi ng of fi Iler

Drying of enamel
Drying of paint on roofing tiles
Fixing of fibre glass fabric

Drying of glue on wallpapers
De-hydration of paper in
papermaking machines
MOisture profile correction
Drying of cardboards sheets

Curing of polyester plastics
Drying of paint on plastic parts
Pre-heating of plastic parts
Welding
Shrinking
Conditioning
Activation of glue
Lamination
Print drying
Gelling
Fixing plastic netting

Industry

Packaging industry

Textile industry

Printing industry

Food industry

Automotive industry

Electrical engineering

Electrical engineering

Rubber industry

Applications

Shrinking of packaging
Drying of glue
Drying of plastic foil

Drying of textile materials
Drying of printing ink and dye
Laminating wallpapers

Drying of printing ink
Drying of glue

Sterilization of packaging and
foodstuffs
Heat treatment of foodstuffs

Drying of paint
Drying of acoustic panels
Activating of glue
Drying of undersealing
compound

Drying of varnish on printed

Drying of varnish on printed
circuit cards
De-hydration of printed circuit
cards
Drying of print on circuit cards

Drying of printer's ink on rubber
Drying of paint on lacquers and
rubber

Speclllcations according to L1oyds. Veritas.
AINSI. A.S.M.E.. KEMA can be delivered.

More than 50 years industrial
specialization in electroheating
and infrared technology
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Speclficatlons according 10 L1oyds. Verilas.
AINSI. A.S.M.E.. KEMA can be delivered.
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Bandheaters, refractory insulated.
With special insulation mass,
these elements are extremely
suitable for higher temperatures.

Max. Watt density 7 Watts/cm2 .

Voltage 220 of 380 Volts.

Material: nickel-plated steelband
stainless steel

Other materials on request.

Max. operating temperature is
700°C., when stainless steel
AISI 321 is applied.

Standard: connection opposite
the partition.
A fixed heat resistant cable,
length 1000 mm.
In case operating temperatures
are below 350°C., a socket
connection is possible.

Standard sizes
Max. capacity in Watts.

00 ,Height in mm
mm 20 34 49 64 79 94 109 124 139 154 169 184 214 242 272 303

60 260 445 645 840 1040 1235 1435 1635 1830 2030 2225 2425 2820 3190 3585 3995
70 305 520 750 980 1215 1445 1675 1905 2135 2365 2600 2830 3290 3720 4180 4660
80 350 595 860 1125 1385 1650 1915 2180 2440 2705 2970 3235 3760 4255 4780 5325
90 395 670 965 1265 1560 1855 2155 2450 2745 3045 3340 3635 4230 4785 5380 5995

100 435 745 1075 1405 1735 2065 2395 2725 3055 3380 3710 4040 4700 5315 5975 6655
120 525 895 1290 1685 2080 2475 2870 3270 3665 4060 4455 4850 5640 6380 7170 7990
140 610 1040 1500 1960 2430 2890 3350 3810 4270 4730 5200 5660 6580 7440 8360 9320
160 700 1190 1720 2250 2770 3300 3830 4360 4880 5410 5940 6470 7520 8510 9560 10650
180 790 1340 1930 2530 3120 3710 4310 4900 5490 6090 6680 7270 8460 9570 10760 11990
200 470 1490 2150 2810 3470 4130 4790 5450 6110 6760 7420 8080 9400 10630 11950 13310

Specifications according to L1oyds. Veritas.
AINSI. A.S.M.E.. KEMA can be delivered.

Apparatenfabriek Sinus BV
Electrowarmte
Van Reenenweg 63
P.O. Box 192, 3700 AD Zeist
Holland - Phone (03404) 20504
Telex 47218
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Special bandheaters
Sinus manufactures all types of
bandheaters according to
design, model or specification.

Die-bandheaters
These elements are extensively
applied in the plastics industry
(mo~ldingand extrusion), to heat
up dies, presses etc.
The max. Watt density is
4 Watts/cm2 , an effective
clamping is essential.

Examples of electrical
connections and essential
technical data which must be
mentioned in the order form.

1. Socket for
connecting
apparatus.

2. Cable connection
with additional
protection
against pulling
and bending
the cable.

3. Fixed cable
connection;
length must be
ordered in mm.

4. Clip for
connecting a A
thermocouple.
Height ..... mm.

1/4" BSP 3/8" BSP 1/8" BSP
M 14 x 1,5 M 12 x 1

5. Straight bore ~
diameter must <d7' ~
be ordered in mm.

6. Hinge, ~
in two pieces. if ~

Specifications according 10 Uoyds. Veritas.
AINSI. A.S.M.E.. KEMA can be delivered.

More than 50 years industrial
specialization in electroheating
and infrared technology



1.

Design
The industrial ovens (furnaces)
are manufactured of heavy gauge
profi Ie and steel sheet.
In a double-walled construction
with glass wool insulation for
temperatures upto 150°C, and
rockwool insulation for
temperatures upto 550°C, If
operation temperatures are
higher than 400°C., stainless
steel is applied for the internal
casing, The ovens (furnaces) can
be provided with grates,
suspension equipment, wagons,
conveyor systems etc" adjusted
to the products that have to be
heated, Solid and functional
constructions intented for a long
duration, adapted to the
possibilities and specification of
the customer,

Doors
In a double-walled construction
depending on requirements
designed in a single or double
rotable door-type or in a flap or
guillotine type execution in
combination with an pneumatic
in- and output control,

Operation and control
The ovens (furnaces) are
normally delivered complete with
operation an control instrument
panels, Temperature control in

Speciltcallons according to L1oyds. Verilas.
AINSI, A.S.M.E., KEMA can be delivered.

electromechanical or electronic
execution depending on
application, specification etc,

Based on years of experience
our engineers will be pleased to
advice you for an optimal
solution

Delivery in any possible
construction, dimension and
capacity.

Some examples:
1. Industrial oven, aircirculation

and in- and output control of
the airstream
Delivered for the heating of
dies (extrusion - processes),
stripping of plastics through
heat.
Capacity: 10 kW, 220/380 Volts,
completely installed with
control- and instrument panels
for an operational temperature
of 400°C,

2. Industrial oven with
aircirculation for the heat
treatment of dies for the
extrusion of aluminium profiles.
Operation temperatures of
450°C" provided with a built-in
rotatable support and
pneumatic controlled
guillotine doors,

3. Contiuous conveyor oven
(infrared type)
Specially designed for
coloring/roasting grain- and
flour products,
Capacity: 120 kW.
Length: 9 m, Width: 0,6 m,
Conveyor speed: 15-30 m/min.

4. Glass discharging with
operation temperatures of
500°C.
Specially designed for the heat
treatment of neon glass
systems.
Capacity: 25 kW, 220/380 Volts.
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Industrial ovens or furnaces
(infrared, aircirculation, convection).

General
Electrically heated ovens
(furnaces) can be manufactured
in any possible capacity,
construction and dimension.
Temperature ranges upto 550 o e.,
continuously and in a special
design upto 11 oooe.
Applications in
industry are miscellaneous,
some examples:
- drying of products
- enamelling of lacquers
- heat treatment of dies
- baking of products
- stripping of fouled products
- heat treatment of products
- miscellaneous applications

A

Specifications according to 1I0yds. Verilas.
AINSI, A.S.M.E., KEMA can be delivered.

Systems
Depending on requirements and
specifications a choise has to be
made from the following systems.
Within a system a variety of
constructions is possible with
axial, cross-stream or centrifugal
fan executions.

TYPE A
A closed convection system
Heat treatment of materials by
which no combustion gasses
exhaust, temperature control is
limited in its accuracy.

TYPE B
Convection system with an in
and output control of air
By which combustion gasses

t

exhaust. This system can be
applied for miscellaneous
purposes. Temperature control
remains limited accurate.

TYPE C
Closed aircirculation system
Heat treatment of materials, by
which no combustion gasses
exhaust.
Accurate temperature control.

TYPE 0
Aircirculation system with in- and
output control of air
The optimal oven for
miscellaneous type of heat
treatments in combination with a
very accurate temperature
control.

Apparatenfabriek Sinus BV
Electrowarmte
Van Reenenweg 63
P.O. Box 192,3700 AD Zeist
Holland - Phone (03404) 20504
Telex 47218



Explosion-proof heat exchangers
(electric line heaters)

EEx (d) II B - T5 - T2.

casing.
In a limited range this
construction can be applied for
the heati ng of ai r, steam or gases
under pressute. In this case a
control and safety limit
thermostat has to be built in;
switching in the temperature
range is essential for the specific
application.

11 1 I I
~---'--- .J---- --~).""'"

I " \

I n --~- j
f---j t---' ------l r-

Material applied for the body of
the unit:
• Steel in case of 011.
• Stainless steel AISI 316 in case

of water.
• In case of other Iiq u ids:

please ask our advice.

The body can be insulated with
glass- or rockwool enclosed in a

The electric line heater can be
installed in any possible position:
fastened with clips.

In principle there are no capacity
limits for the total unit; any
possible capacity can be
manufactured.
The body lengths of the units
normally vary between
300 - 1500 mm.
In- and outlet connections can be
constructed with screw plugs or
flanges (depending on what you
want).

Normally:
Test pressure 15 bar
Working pressure 10 bar.
If necessary higher pressures are
possible.

Normally a body of welded
construction (steel, stai nless
steel or any other material
depending on application), in
which an EX-PROOF immersion
heater battery(s) type EXISR or
EXISRH are mounted.

Construction

Specifications according to 1I0yds, ver~as.
ANSI, A.S.M.E., INIEX, KEMA can be delivered.
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Explosion- proof immersion heater batteries

Construction
This immersion heater battery is
constructed by hard soldering a
number of tubular heating
elements into a round or
rectangle flange.
The unheated part between the
flange and the junction-box is
50 mm.
Type EXIS-R has a max. of
6 elements; for EXIS-RH the
max. is 9.

The max. capacity per element is
3300 Watts in case of 220 Volts
4000 Watts in case of 380 Volts

Per heater battery each possible
power can be installed upto
respectively 24 kW for type
EXIS-R and 36 kW for type
EXIS-RH.

With direct switching
thermostat(s) the max. current
may not exceed 16 amperes per
phase. Beyond this level the
thermostats have to be mounted
in the controlcurrent circuit.

Specifications according 10 L1oyds, Verilas,
ANSI, A.S.M.E., INIEX, KEMA can be delivered.

The junction-box is provided
with the required number of
cable-entries and terminals.

Immersion length upto 1500 mm.
Choise of materials as described
in EXIS and EXS.
For the mounting of the electric
heating elements in explosive
liquids and gases, both types
have to be secured with built-in
control and safety-limit·
thermostats

For further information see
chapter 6. APPARATUS FOR
MEASUREMENT AND
CONTROL.

Apparatenfabriek Sinus BV
Electrowarmte
Van Reenenweg 63
p.o. Box 192, 3700 AD Zeist
Holland - Phone (03404) 20504
Telex 47218



Airheaters type Sinair

Technical specification - Sinair type MG

Please ask our sales dept.
For advice.
Due to its robust construction
type MG is very well equipped
for use in the building industry,
shipyards
The heating contains stainless
steel, heating elements. The

Sinair type MG
From the many types of
airheaters Sinus manufacture for
miscellaneous ind ustrial
appliances, 4-types
Sinair-airheaters are specially
developed for the following
applications:
• Keeping space material and

equipment frost-proof.
• Building projects during

frost-periods.
• Heating up sheds, workshops,

building-, ship, and industrial
yards.

• Space in which people
temporarily work to finish
carpenting, painting,
plastering- and papering walls.

• Heating and drying of damp
spaces.

• Drying of walls etc.

We distinguish:
• Sinair portable type MG.
• Sinair portable type MGB.
• Sinair universal type MK.
• Mini-Sinair universal type MS.

In addition to the
above-mentioned standard type
airheaters Sinus manufacture
airheaters in every possible
construction, voltage and
capacity.

Capacity

Heating elements
Material
Diameter
Voltage

Fan
Voltage
Capacity
Hz
I nom.
Revolutions
Yield
Diameter
Housing
Material

Execution

Dimensions
Weight

Sinair is provided with a built-in
ventilator, thermostatic control
and contactor.
At the top a grip is mounted.

Standard: 12 Kw.; 10.368 Kcal/hr.
18 Kw.; 15.552 Kcal/hr.

Voltage : 3 x 380 Volt (+0).

12 Kw.; 10.368 Kcal/hr.
18 Kw.; 15.552 Kcal/hr.

6 elements of 2 and 3 Kw.
stainless steel AISI 321
8,2 mm
220 Volt

220/380 Volt
105 Watt
50
0,36/0,21 Amp.
1500 pe r min.
1540 m3/hr., O-mm WC
300 mm

heavy-gauge steel, finished in
heat-resistant bronze hammerloid.
on the top a grip, at the bottom a
detachable place with 4 rubber feet.
485 x 400 x 500 mm (Ixwxh)
22 kg.

Specifications according to L1oyds. Veritas.
AINSI. A.S.M.E.. KEMA can be delivered.

More than 50 years industrial
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General

Degree of Space upto Space with more than
insulation 50 m3 volume 50 m3 volume

Good 60 Watts per m3 50 Watts per m3

Normal 80 Watts per m3 70 Watts per m3

Bad 100 Watts per m3 80 Watts per m3

Electrical space-heating for
industrial en domestic use is
generally applied:

As a main heat source.

In cases where other energy
sources are difficult to apply,
relatively expensive, temporary
heating is required (churches,
garages etc.).

As second heat source.

In bedrooms, kitchens, garages,
hobby-rooms etc.
The greatest advantages are low
procurement and installation
costs.

As a temporary heat source.

To keep temperature-sensitive
material, apparatus, and
equipment frost-proof in space
which is normally unheated such
as ships, ship-yards, shopfloors,
workshops building industry,
green- and hothouses etc.

Specifications according 10 L1oyds. Verilas.
AINSI, A.S.M.E.. KEMA can be delivered.

In cases where explosion-proof
heating is essential.

But in general for the following
reasons:

- an accurate temperature
control per appartment

- safe and odourless
- no usage of oxygen therfore a
- minimum of heat-loses
- no maintence
- long service life

As a general rule one can apply:

Please ask our advice

Energy-saving

And increased comfort is
achieved by installing good wall
and floor insulation, thermopane
window glazing and draught
excluders.

For sufficient insulation the
required capacity varies from
40-80 Watts per m3 space,
increasing to 100 Watts per m3 or
more in situations of little or no
insulation.

Apparatenfabriek Sinus BV
Electrowarmte
Van Reenenweg 63
P.O. Box 192, 3700 AD Zeist
Holland - Phone (03404) 20504
Telex 47218
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