FOREVER NEW
Ontop is trots op haar nieuwe patent: een unieke afdichtingstechniek die we
in Metaloterm® AD gaan introduceren. Het unieke uitlaatsysteem
Metaloterm® AD wordt daardoor per 1 oktober vernieuwd met unieke extra
prestaties én pijlsnelle montage. Dit systeem wordt daarmee voor altijd de
nieuwe maatstaaf voor uitlaten op generatoren, warmtekrachtkoppelingen en
andere motoren.
Het vernieuwde AD zal voortaan geïntegreerde afdichtingen hebben, in plaats
van de losse manchet. Tevens wordt de nieuwe gepatenteerde afdichting
geïntegreerd. Tot slot zal het vernieuwde AD dus extra makkelijk te monteren
zijn omdat het vooralsnog een click-en-fix principe wordt.
Deze vernieuwing is zowel door ONTOP Abgastechnik GmbH als ook ONTOP
B.V. tot stand gekomen. Het vernieuwde AD zal compatibel zijn op het
oorspronkelijke AD en mag ook vrijelijk op elkaar gebruikt worden.
Metaloterm Ontop B.V. App
Om de berekening van schoorsteeninstallaties op elke werkplek te kunnen
gebruiken, heeft Ontop nu naast de online variant van de
schoorsteenberekening nu ook een eenvoudige mobiele applicatie
gelanceerd. Deze verslepingsberekening geeft de lengte van het rookkanaal
aan bij de onderdakse overbrugging tussen twee bochten.
Door middel van de juiste “gradenstand bocht” te kiezen (15, 30 of 40
graden), een diameter aan te geven (130 – 400 mm) en de lengte tussen de
bochten in te geven (in mm), wordt de versleping voor u berekend. Wilt u juist
de lengte tussen de bochten berekenen, dan kunt u met behulp van een klik
op het liniaal-symbool van input wisselen en de versleping ingeven. De
afmetingen bij de afbeelding zullen veranderen als u alle gegevens heeft
ingevoerd. Deze App is nu kostenloos te downloaden voor mobiele gebruikers
in de App Store van Apple, en de Play Store van Android.
Project: Metaloterm® uitlaten op boorplatform Maersk Gallant geïnstalleerd
Statoil zal met het boorplatform Maersk Gallant deze zomer starten olie te
ontginnen in de Noordzee. De twee potentiele velden waar naar oliebronnen
wordt geboord, liggen in het zuiden van de Noordzee. De
noodstroominstallatie op platformen als deze is van wezenlijk belang om er
verzekerd van te zijn dat tijdens uitval van de reguliere stroomvoorziening
toch het kostbare werk voort kan worden gezet. Deze belangrijke installatie
voor dit imposante bouwwerk is onlangs compleet voorzien van onze
Metaloterm® AD uitlaten.
SMM 2014, 9-12 september De SMM is van oudsher één van de belangrijkste
maritieme beurzen ter wereld. Elk jaar vindt dit grote evenement plaats in de
congresgebouwen van Hamburg. In september komen meer dan 50.000
bezoekers van over de hele wereld informatie inwinnen op de 2.100 stands
over de laatste maritieme trends, producten en diensten.
Ontop zal op de stand een complete Metaloterm® uitlaat tonen, voorzien van
de laatste innovaties, zoals een geïntegreerde vonkenvanger en de
katalysator. De stand van Ontop bevind zich in hal A4, op nummer 228.
Aanvragen voor entreekaarten kunt u sturen naar
marketing@metaloterm.com.

