
Want to secure your Want to secure your 
chemical tanks?chemical tanks?

TRANSFER GUARD
Beveiligingssysteem dat het mogelijk maakt om wasmiddelen 
en andere chemicaliën op een betrouwbare en veilige manier 

over te pompen

5-STAPPEN BEVEILIGINGSSYSTEEM

GEVALIDEERD DOOR QR CODE TECHNOLOGIE

MET NOODPROCEDURE

SCAN DE 
VEILIGHEIDSRISICO’S 
WEG 
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Basisconfiguratie

6 QR-codes voor maximale veiligheid:
• 5 operationele QR-codes
• 1 QR-code op noodpas

Bestaat uit drie kasten:
• PLC met bijbehorende hardware
• QR-codescanner
• Signalisatiekast

LAUNDRY X-PERT

Hoe werkt het?

Het overpompen van chemicaliën kan om verschillende 
redenen gevaarlijk zijn. Chemische stoffen kunnen 
iemands gezondheid aantasten, het milieu vervuilen, 
oncontroleerbare effecten veroorzaken, etc. Deze 
gevaren leggen een grote verantwoordelijkheid bij 
medewerkers, procedures en fabrieksapparatuur om 
veilig en betrouwbaar te zijn.

Met de introductie van Transfer Guard verzekert 
Christeyns zijn klanten dat vloeibare wasmiddelen op 
een veilige en betrouwbare manier worden gepompt.

In geval van nood en/of storing:

De noodpas (QR-code 6) kan worden gebruikt als 
het systeem uitvalt. Via de noodpas kan het systeem 
in handmatige modus worden gebruikt (scannen is 
niet meer nodig).

Gevaren van overpompen

Voordelen

Veilig en betrouwbaar overpompen

Noodprocedure beschikbaar

Koppeling met Laundry X-pert 
software mogelijk

Gepatenteerd systeem

Dankzij de 5-stappen beveiligingsprocedure, versterkt 
met QR-code technologie, wordt elk risico op onjuist 
overpompen voorkomen.

5-stappen beveiligingsprocedure:

1. Vrachtwagenchauffeur meldt zich bij de wasserij.

2. De badge (QR-code 1) van de chauffeur/leverancier 
wordt gescand.

3. De badge (QR-code 2) van de medewerker van de 
wasserij wordt gescand

4. De QR-code (3) op de tank wordt gescand.

5. De QR-code (4) op het vulpunt wordt gescand

6. a. Als alle scans geldig zijn  

        Het overpompen kan worden gestart (luchtklep 

wordt geopend, druk wordt afgelaten).

    b. Als het scannen mislukt             

             De procedure moet opnieuw worden gestart.

7. Scan de QR-code “einde cyclus” (5).

8. a. Koppel de slangen los. 

   b. Als er nog een ander product overgepompt moet       
worden 

        Herhaal de bovenstaande procedure voor dat 
product. 

Verbinding met Laundry X-pert 
(optioneel) 

TRANSFER GUARD

Transfer Guard-proces instellen

Statuslampjes

Luchtventiel

QR-codescanner


