Op rolletjes
Papierproducent Sappi kiest
voor nieuwe scanners

Uitgangspositie

Doelen

• Papierrollen moeten geregistreerd
worden in planningssysteem
• Oude scansysteem valt regelmatig uit of
scant onvoldoende
• Handmatig invoeren van de gegevens
kost tijd en geld
• Sappi zoekt een betrouwbaar
scansysteem

Papierfabriek Sappi in Maastricht zoekt een nieuw systeem om papierrollen
– van twee ton zwaar met een diameter van 1,4 meter – te scannen in het
planningssysteem. De oude scanners werken onvoldoende en regelmatig
moeten medewerkers de gegevens handmatig invoeren. Dat kost tijd en
geld. Sappi vraag itsme om advies.

Uitkomst

Acties

• itsme introduceert Leuze electronic:
sensoroplossingen voor industriële
automatisering
• Nieuwe scanners sluiten aan op bestaande
systeem Sappi
• Plug-and-play
• Alle rollen worden automatisch gescand,
ongeacht waar de sticker met barcode
geplakt wordt
• Productieproces verloopt op rolletjes

itsme introduceert fabrikant Leuze electronic. Deze specialist in
sensoroplossingen leverde eerder ook de scanners voor de Oostenrijkse
Sappi vestiging. De oplossing voor Sappi Maastricht bestaat uit twee
scanners. Terwijl de onderlinge communicatie plaatsvindt via RS485,
verloopt de verbinding van de zogenaamde masterscanner met het
Sappisysteem via RS232. Een oplossing die aansluit bij de bestaande
systemen van Sappi. Het nieuwe scansysteem zorgt ervoor dat alle rollen
worden gescand, ongeacht waar de medewerker de sticker met barcode
plakt.

Marcel Hoedemakers, reliability engineer: “De
technische dienst heeft er nauwelijks omkijken
naar. Dit is precies wat we zochten, mede dankzij
een soepele samenwerking met Leuze en itsme.”

itsme | Meetbare Meerwaarde
Info@itsme.eu
www.itsme.eu

itsme is een zelfstandige elektrotechnische en mechanische
distributeur en leider in de toelevering van componenten
en bijbehorende diensten aan industrieel eindgebruikers,
(toeleveranciers van) machinebouwers en technische installateurs.
itsme voegt waarde toe aan de keten door slimme en efficiënte
oplossingen te bieden.
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itsme is de familienaam van de internationale bedrijvengroep die
innovatieve techniek en distributie biedt voor de industrie en machinebouw.
Consultants van itsme Industrial Automation hebben de expertise
om samen met u, automatiseringsprojecten te realiseren.

