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De wereldwijde
Interroll-groep

De Interroll-groep is een wereldwijd toonaangevende
specialist voor intralogistiek.
De beursgenoteerde onderneming met hoofdzetel in Zwitserland heeft ongeveer 2.000
medewerkers in dienst in 32
ondernemingen wereldwijd.
Holding
Mondiale competence centers
Verkoop/Productie
Vertegenwoordigers/Distributeurs

Onze producten zijn voornamelijk terug te vinden in de
voedingsmiddelenindustrie, bij logistieke systemen op
luchthavens, evenals binnen post- en distributiebedrijven en
verschillende takken van de industrie. Dat zijn onder meer:
Gemakkelijk te integreren aandrijfoplossingen zoals
trommelmotoren voor bandconveyors; transportrollen en
aandrijfrollen op gelijkstroom voor rollenbaanconveyors;
dynamische magazijnmodules voor een compacte pallet- en
tankopslag in distributiecentra, crossbelt sorter, bandbochten en
meer gebruikersvriendelijke transportmodules voor efficiënte
materiaalstroominstallaties.

Daarnaast stimuleert Interroll mondiale onderzoeksprojecten op
het gebied van logistieke efficiëntie en ondersteunt op actieve
wijze industriële organisaties bij het ontwikkelen van normen en
het efficiëntere gebruik van grondstoffen.
Opslag &
distributie

Luchthaven

Door de acquisitie van Portec in 2013 verhoogt Interroll haar
presentie op de markt en biedt zij een uitgebreid productgamma binnen de segmenten luchthaven en pakketten.
Tot de in totaal 23.000 Interroll-klanten behoren ook constructeurs, systeemintegratoren evenals fabrikanten van apparaten.
Onze producten worden dagelijks ingezet bij wereldwijd bekende merken zoals Amazon, Bosch, Coca-Cola, Coop, DHL, Procter & Gamble, Siemens, Walmart, Yamaha en Zalando.
Regionale competentie- en productiecentra, een wereldwijde
knowhow, financiële stabiliteit en een solide merkreputatie maken Interroll tot een sterke zakenpartner en aantrekkelijke werkgever.
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Levensmiddelenindustrie

Belangrijkste markten
von
Interroll

Koeriers-, expresen postdiensten

Industriële
productie

Supermarkt
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Het hart van de
intralogistiek

Met onze ervaren blik op het
geheel bieden wij u producten aan die als probate basisbouwstenen niet meer zijn
weg te denken uit de portfolio
van succesvolle planners en
ontwikkelaars.

Transporteren
Flexibele en betrouwbare sleutelproducten zorgen op alle continenten en in alle sectoren voor een dynamische, geordende materiaalstroom:
·
·
·
·

transportrollen
trommelmotoren en keerrollen
24-V-aandrijvingen (RollerDrive)
besturingen voor RollerDrive en trommelmotoren

Ze worden ingezet als er moet worden getransporteerd, gestuwd, toegevoerd en afgevoerd. Aangedreven of met behulp
van zwaartekracht. Met of zonder stuwdruk. Inbouwvriendelijke
aandrijfoplossingen voor nieuwe installaties of voor het achteraf
inbouwen in bestaande installaties. Brengt de zaak aan het rollen voor betrouwbare efficiëntie. In elk opzicht.
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Transporteren en verdelen
Steeds weer andere goederen moeten in de wereldwijde materiaalstroom afzonderlijk en op tijd worden verzameld. Een trend
waarvoor een krachtige logistiek met efficiënte materiaalstroomsystemen een absolute vereiste is. Systemen voor diens sleutelposities Interroll innovatieve transportmodules en -subsystemen
aanbiedt:
·
·
·
·
·

crossbelt sorters
bandbochten en transversale transportband
transportmodules voor stuwdrukvrij transport
Rollenbaan conveyors
Band conveyors

Precies voorgemonteerde, snel geleverde eenheden voor een
snelle en eenvoudige integratie in het complete systeem ter
plaatse (plug & play). De transportmodules en -subsystemen bieden gebruikers essentiële zekerheden: hoge beschikbaarheid bij
een eenvoudig gebruik, hoge rendabiliteit al bij geringe doorvoervolumes, rendabele investering met korte terugverdientijd,
aanpassingsvermogen bij veranderingen.

Opslaan en verzamelen
Rendabel en gebruikersvriendelijk: het energieloos werkende
dynamische magazijn. Ontwikkeld voor artikelen met een hoge
doorloopsnelheid, zoals levensmiddelen, die snel verzameld en
direct naar de verbruikers gebracht moeten worden. Het principe is even eenvoudig als geniaal. Het heet FIFO, First in – First
out, en garandeert dat de eerst opgeslagen producten het magazijn ook weer als eerste verlaten. Of LIFO, Last in – First out,
als de laatst opgeslagen pallet als eerste weer het magazijn
verlaat. Met een maximaal voordeel op een minimaal oppervlak. Aangezien de behoeften van onze klanten net zo divers als
hun producten zijn, bieden ook onze dynamische magazijnmodules ongekende toepassingsmogelijkheden.
· Pallet Flow
· Carton Flow
De orderverzameltijden kunnen amper nog omlaag. De terugverdientijd voor de exploitant bedraagt twee tot drie jaar en is
"Just in Time" geïntegreerd.
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Interroll-platform voor
transportmodules

Band conveyor
Merge 24 V
Rollenbaan conveyor
Recht 24 V

De nieuwe generatie modules
verlegt de grenzen voor de efficiënte en moderne transporttechniek van de toekomst.

Rollenbaan conveyor Bocht 24 V

Steunen

Rollenbaan conveyor
Recht 400 V

Merge 400 V
Transfer 24 V
HPD
Rollenbaan conveyor Bocht 400 V

· Flexibel en modulair concept
· Energie-efficiënte 24V-transporttechniek
· Hoge doorvoer
· Snelle en eenvoudige installatie
Het platform is met het oog op het geheel ontwikkeld om elke
fase binnen het proces – of het nu het bestelproces, de planning
van de transportinstallatie of de installatie hiervan is – zo
efficiënt mogelijk te realiseren. De modules zelf stellen hoge
eisen aan betrouwbare en solide technische prestaties en alles
"wat eromheen zit“ klopt ook. En dat is een heleboel –
flexibiliteit, modulariteit, aantrekkelijk industrieel design,
eenvoudig gebruik tijdens de montage of bij uitbreidingen, om
maar een paar op te noemen.
Gestandaardiseerde modules
Met de nieuwe modules in drie standaard breedtes kunnen alle
gangbare goederen betrouwbaar worden getransporteerd. De
arbeidsintensiteit bij de combinatie van verschillende modules
voor een oplossing binnen de transporttechniek is hierdoor gering en voor de klant wordt de magazijnvoorraad voor reserveonderdelen tot een minimum beperkt.
Efficiënte aandrijfoplossingen
De behoeften van klanten, de omstandigheden ter plekke en het
soort transportgoederen leggen de eisen voor een systeem vast.
De transportmodules van Interroll kunnen passend bij elke taak
met de meest efficiënte oplossing worden ontworpen. Stuwdrukvrij transporteren kan enerzijds met de beproefde
24V-RollerDrive worden gerealiseerd. Als er meer vermogen
nodig is, worden hiervoor de zuinige 24V-aandrijvingen ingezet
die in combinatie met rollenbaanconveyors met 400-V-vlak-
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ke-riemaandrijving efficiënt en toekomstgericht stuwdrukvrij
transporteren mogelijk maken. Pneumatische systemen die voor
hoge exploitatiekosten zorgen, komen hier volledig te vervallen.
Flexibel en modulair concept
Zorgvuldig afgewerkte technische details en oplossingen bieden
veel ruimte voor de flexibiliteit van onze klanten. Mochten er
veranderingen en uitbreidingen aan de installatie worden uitgevoerd, dan kan dit eenvoudig worden gepland. Dankzij het modulaire concept zijn de afzonderlijke modules perfect op elkaar
afgestemd en kunnen zij eenvoudig met elkaar worden gecombineerd.
Zeer eenvoudig een lay-out maken
Met de Interroll Layouter is er een menugestuurde tool beschikbaar die u professioneel ondersteunt bij de planning van transportinstallaties. De software is zeer intuïtief te bedienen. U kunt
er een uitgebreide 3D-lay-out in DWG-formaat uit alle transportmodules van Interroll mee samenstellen.
Het nieuwe platform biedt een brede selectie van modules en
sleutel-elementen om de transportstroom efficiënt te kunnen
plannen. Alles van één aanbieder en voorzien van competent
advies.

Gebruik in diepvries- en chill-toepassingen
De diepvrieslogistiek met temperaturen tot −30 °C stelt bijzondere eisen aan materiaalstroomoplossingen. De 24V-rollenbaanconveyors en transfers maken ook onder deze omgevingsomstandigheden een efficiënt stuwdrukvrij gebruik mogelijk. Dit
verhoogt niet alleen de arbeidsproductiviteit, maar vereenvoudigt ook de installatie- en onderhoudswerkzaamheden.
Voor chill-toepassingen waarbij de temperatuur meestal tussen
0 °C en +5 °C ligt, worden bovendien ook bandconveyors gebruikt. Zo kan een ononderbroken materiaalstroomoplossing
modulair en flexibel worden toegepast, zelfs bij verschillende
omgevingstemperaturen.

· Extreem stil
· Eenvoudig onderhoud
· Ongecompliceerde planning

Rollenbaanconveyors zie pagina 12
Bandconveyors zie pagina 38
Sleutelproducten zie pagina 58
Accessoires zie pagina 78
Bijlage zie pagina 88
Opmerkingen betreffende het gebruik zie pagina 94

Snelle installatie
Zoveel mogelijk voorgemonteerde modules bespoedigen de installatie ter plaatse. Onafhankelijk instelbare zijgeleidingen,
traploos verstelbare steunen, geïntegreerde kabelgoten en een
universeel inzetbaar gatenpatroon voor het aanbrengen van
componenten zijn slechts enkele details die de arbeidsintensiteit
bij de installatie reduceren.
Betrouwbaar
De robuuste en omvangrijk geteste bouwwijze van de nieuwe
modules beperkt de behoefte aan onderhoud en waarborgt het
betrouwbare in bedrijf zijn van een transportinstallatie.

© 2018 INTERROLL
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Interroll-platform voor transportmodules
Prestaties in detail

Energie-efficiënte 24V-transporttechniek

Hoge doorvoer

Schaalbaarheid

Traverse

Kunststof clip ter fixatie van de
rollen

Gebruik in diepvriestoepassingen

Voor elke taak op het gebied van transporttechniek wordt de meest efficiënte oplossing gekozen.

Krachtige transporttechniek.

Eenvoudige planning, realisatie en uitbreiding van transportinstallaties.

Vaste verbinding van de zijprofielen die tegelijkertijd als kabelgoot dient.

Eenvoudige en snelle montage van rollen
en eenvoudig en snel onderhoud.

• Stuwdrukvrij transporteren met
24V-aandrijvingen
• Voor toepassingen van het hoogste niveau de uitvoering met 400V-hoofdaandrijving
• Bandconveyors met Interroll-trommelmotoren
• Geen pneumatisch systeem vereist

• Transportsnelheid tot wel 2 m/s (400
fpm)
• Distributievermogen tot 3600 stuks/h
mogelijk
• Afzonderen zonder onderbrekingen van
de transportstroom

• Modulair concept
• Standaard verbindingen
• Snelle en eenvoudige installatie

Transportmodules van Interroll maken een
modulaire en flexibele toepassing van een
ononderbroken materiaalstroomoplossing
mogelijk, zelfs bij verschillende omgevingstemperaturen.

• Geschikt als kabelgoot voor tot wel tien
kabels
• Vuilwerend afsluitbaar

• Montage en demontage van de rollen
van boven
• Meervoudig te gebruiken clip
• Achteraf eenvoudig aanpassen van de
rolindeling

• Gebruik van 24V-rollenbaanconveyors
en transfers in diepvriestoepassingen tot
maximaal −30 °C
• Aanvullend gebruik van bandconveyors
in chill-toepassingen bij temperaturen
van 0 °C tot +5 °C

Ergonomie

Besturing

Doorlopend zijprofieldesign

Doordachte oplossingen voor aangenaam
en veilig werken.

Toekomstgericht 24V-besturingsconcept
voor elke behoefte.

Eén zijprofiel voor alle modules voor flexibele trajecten.

• Stil bedrijf (< 60 dBA zonder transportband)
• Veiligheid door 24V-techniek
• Minimale inzet van gereedschappen nodig voor het gehele platform

• Open verbindingen met high speed
veldbus
• Interne logica voor gereduceerde arbeidsintensiteit bij de besturing

• Hoogwaardig stalen profiel met poedercoating
• Veelvuldige bevestigingsmogelijkheden
aan het profiel
• Als kabelgoot bruikbaar
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Montage vanaf boven

Universele houders en
sensorhouders

Flexibele zijgeleidingen

Montage en onderhoud van alle modules
zonder veel moeite.

Voor een snelle, flexibele inbouw en een
exacte positionering van zijgeleidingen,
sensoren en reflectoren voor een efficiënte
transportstroom.

Producten flexibel en veilig leiden.

• Onderhoud van rollen- en bandconveyors bovenlangs
• Goed toegankelijke componenten en
aansluitingen
• Montage van rollen zonder gereedschappen dankzij de clips

• Vaste en flexibele universele houder
• Veilige inbouw en bescherming van de
sensoren door sensorhouders
• De schakelstand blijft altijd zichtbaar
• Snelle nieuwe positionering

• Eenvoudige aanpassing aan andere afmetingen van transportgoederen
• Flexibel vormbaar
• Traploos in hoogte verschuifbaar

© 2018 INTERROLL
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Interroll rollenbaan conveyors

Niet aangedreven

24-V-aandrijving

400-V-aandrijving

RM 8110, pagina 14

RM 8310, pagina 22

RM 8210/8212, pagina 30

RM 8120, pagina 16

RM 8320, pagina 24

RM 8220, pagina 32

RM 8330, pagina 26

RM 8230, pagina 34

RM 8340, pagina 28

RM 8240, pagina 36

Recht

Bocht

Merge

Uitlijn conveyor

Kogeltafel

RM 8130, pagina 18

RM 8140, pagina 20
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RM 8110
Interroll rollenbaan conveyor
Recht
Niet aangedreven
Afmetingen

ML
P

TW
HSG
115

120

BF

LW

40

Productomschrijving
De niet-aangedreven, rechte rollenbaan conveyor transporteert goederen ofwel handmatig ofwel door middel van zwaartekracht
via een verval en wordt als montage- en verzamellijn ingezet.
Voor de gecontroleerde snelheidsregeling kunnen magnetische snelheidsregelaars MSC 50 worden ingebouwd. Door deze mechanische wervelstroomremmen (eddy current) worden goederen van 0,5 kg tot max. 35 kg betrouwbaar afgeremd en wordt de functionaliteit en veiligheid op de werkplek verhoogd. Neem voor meer informatie contact op met uw Interroll contactpersoon.

BF

Nominale breedte

LW
ML
TW
P
HSG

Binnenwerkse breedte
Modulelengte
Modulebreedte
Rollensteek
Hoogte zijgeleiding

420, 620, 840 mm
andere afmetingen op aanvraag
BF (+120/–90 mm per kant bij flexibele zijgeleiding)
max. 4080 mm
BF + 80 mm
60/90/120 mm
35 − 65 mm

Technische gegevens
Algemene technische gegevens

Max. draagvermogen
Helling/verval
Omgevingstemperatuur*
Type rol

Rol

Roldiameter
Rolmateriaal

100 kg/m
Geschikt voor hellingbanen, moet echter worden getest
voor het gewicht van het betreffende transportgoed
0 tot +40 °C
Interroll Serie 1100, licht lopende transportrol
Interroll Serie 1700, universele transportrol
50 mm
Staal, verzinkt
PVC

Leveringsomvang
· De module is compleet gemonteerd
· Steunen en eindkappen dienen apart te worden besteld
· Magnetische snelheidsregelaar MSC 50 dienen apart besteld te worden

*Wij bieden dit product ook aan voor de temperatuurbereiken Deep Freeze (−30 tot 0 °C) en Chill (0 tot 5 °C). Neem contact op
met uw Interroll-contactpersoon.
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RM 8120
Interroll rollenbaan conveyor
Bocht
Niet aangedreven

LW

Afmetingen

115

120

HSG

P

LW

Productomschrijving
De niet aangedreven gebogen rollenbaan verandert de transportrichting van goederen. De transportgoederen worden handmatig
om de bocht geschoven. Door conische rollen worden de transportgoederen tussen de zijwangen in het gelid gehouden.
Technische gegevens
Algemene technische gegevens

Rol
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Max. draagvermogen
Helling/verval
Omgevingstemperatuur
Type rol
Roldiameter
Rolmateriaal
Aantal rollen max. per zone

100 kg/m
Niet geschikt
0 tot +40 °C
Interroll Serie 1700KXO
50 mm
Staal, met grijze, conische hulzen van polypropyleen
6 bij 30°, 9 bij 45°, 12 bij 60°, 18 bij 90°

40

½ Pi

½P

α

Pi

BF

r 825

BF

Nominale breedte

LW

Binnenwerkse breedte
Hoek

420, 620, 840 mm
andere afmetingen op aanvraag
BF (+120/–90 mm per kant bij flexibele zijgeleiding)
30°/45°/60°/90°

Modulebreedte
Rolindeling, binnen
Rolindeling, buiten
Hoogte zijgeleiding

BF + 80 mm
~72 mm
~(0,087 x LW) + Pi mm
35 − 65 mm

a
TW
Pi
P
HSG

Leveringsomvang
· De module is compleet gemonteerd
· Steunen en eindkappen dienen apart te worden besteld

© 2018 INTERROLL
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RM 8130
Interroll rollenbaan conveyor
Kogeltafel
Niet aangedreven
Afmetingen
ML
62,5

60,0

TW

40

Productomschrijving
Met de kogeltafel kunnen transportgoederen met vaste onderkant met behulp van weinig lichamelijke inspanning horizontaal in elke
richting worden bewogen. De tafel is vooral geschikt voor werk- en controleplekken. Om een kogeltafel met andere transportinstallaties te kunnen verbinden, is deze in een standaard zijprofiel gemonteerd.
Technische gegevens
Algemene technische gegevens

Kogel
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Max. draagvermogen
Helling/verval
Omgevingstemperatuur
Kogeltype
Kogeldiameter

100 kg/m
Niet geschikt
–5 tot +40 °C
Interroll Serie 5500
25,4 mm

BF

Nominale breedte

LW
ML
TW
P
HSG

Binnenwerkse breedte
Modulelengte
Modulebreedte
Steek
Hoogte zijgeleiding

120

115

HSG

LW

TW

LW

BF

420, 620, 840 mm
andere afmetingen op aanvraag
BF (+120/–90 mm per kant bij flexibele zijgeleiding)
max. 2040 mm
BF + 80 mm
60 mm
35 − 65 mm

Leveringsomvang
· De module is compleet gemonteerd
· Steunen en eindkappen dienen apart te worden besteld
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RM 8140
Interroll rollenbaan conveyor
Omnitafel
Niet aangedreven
Afmetingen
ML
62,5

62,5

TW

HSG

115

120

TW

LW

LW

40

Productomschrijving
De omnitafel met multidirectionele rollen is vooral geschikt voor werk- en controleplekken en voor transportgoederen met zachte onderkant die met zeer geringe lichamelijke inspanning in alle richtingen kunnen worden bewogen.
Technische gegevens
Algemene technische gegevens

Rol
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Max. draagvermogen
Helling/verval
Omgevingstemperatuur
Type rol
Roldiameter
Rolmateriaal

60 kg/m
Niet geschikt
–5 tot +50 °C
Interroll Serie 2800
48 mm
Polyamide, behuizing polypropyleen

BF

Nominale breedte

LW
ML
TW
P
HSG

Binnenwerkse breedte
Modulelengte
Modulebreedte
Steek
Hoogte zijgeleiding

BF

420, 620, 840 mm
andere afmetingen op aanvraag
BF (+120/–90 mm per kant bij flexibele zijgeleiding)
max. 2040 mm
BF + 80 mm
62,5 mm
35 − 65 mm

Leveringsomvang
· De module is compleet gemonteerd
· Steunen en eindkappen dienen apart te worden besteld
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RM 8310
Interroll rollenbaan conveyor
Recht
Aangedreven 24 V
Afmetingen
D.O.T.

ML
ZL

P

TW

115

120

TW

HSG

LW

LW

40
BF

Productomschrijving
De 24V-rollenbaanconveyor maakt met behulp van een besturing het stuwdrukvrije transport van stukgoederen mogelijk. Elke zone
wordt aangedreven via een RollerDrive die via PolyVee-riemen met een vast aantal meelooprollen verbonden is.
Technische gegevens
Algemene technische gegevens

Rol

Aandrijving

Max. draagvermogen*
Transportsnelheid*
Helling/verval
Omgevingstemperatuur
Type rol
Roldiameter
Rolmateriaal
Aantal rollen max. per zone
Nominale spanning
Motortype
Aandrijfmedium
Bovenaandrijving
Besturing

50 kg/zone
0,1 tot 1,0 m/s (bij 35 kg)
0,1 tot 0,8 m/s (bij 50 kg)
Max. 4°
+5 tot +40 °C
Interroll Serie 3500
50 mm
Staal 1,5 mm, verzinkt
20
24 V
Interroll RollerDrive EC310
PolyVee-riemen
Rol - rol
MultiControl

BF

Nominale breedte

LW
ML
ZL
TW
P
HSG

Binnenwerkse breedte
Modulelengte
Zonelengte
Modulebreedte
Rollensteek
Hoogte zijgeleiding

420, 620, 840 mm
andere afmetingen op aanvraag
BF (+120/–90 mm per kant bij flexibele zijgeleiding)
ZL x aantal zones, max. 4080 mm
Aantal rollen x P
BF + 80 mm
60/90/120/150 mm
35 − 65 mm

Leveringsomvang
· De module is compleet gemonteerd en reeds bekabeld
· Levering incl. 1 sensor per transportinstallatie/zone
· Steunen en eindkappen dienen apart te worden besteld
· Levering incl. bus- (communicatie-)kabel

*De combinatie van maximale waarden is niet altijd mogelijk.
**Wij bieden dit product ook aan voor de temperatuurbereiken Deep Freeze (−30 tot 0 °C) en Chill (0 tot +5 °C). Neem contact op
met uw Interroll-contactpersoon.
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RM 8320
Interroll rollenbaan conveyor
Bocht
Aangedreven 24 V

LW

Afmetingen

115

120

HSG

P

LW

Productomschrijving
De 24V-gebogen rollenbanen veranderen de transportrichting van goederen. Door de conische rollen worden de transportgoederen tussen de zijwangen in het gelid gehouden. Een besturing maakt het stuwdrukvrije transport mogelijk. Elke zone wordt aangedreven via een 24V-RollerDrive die via rondprofielsnaren met een vast aantal meelooprollen verbonden is.
Technische gegevens
Algemene technische gegevens

Max. draagvermogen*
Transportsnelheid*
Helling/verval
Omgevingstemperatuur**
Type rol
Roldiameter
Rolmateriaal
Aantal rollen max. per zone

Rol

Aandrijving

Nominale spanning
Motortype
Aandrijfmedium
Bovenaandrijving
Besturing

50 kg/zone
0,1 tot 1,0 m/s (bij 35 kg)
0,1 tot 0,8 m/s (bij 50 kg)
Niet geschikt
+5 tot +40 °C
Interroll Serie 3500
50 mm
Staal 1,5 mm, verzinkt
6 bij 30°
9 bij 45°
12 bij 60°
18 bij 90°
24 V
Interroll RollerDrive EC310
Rondprofielsnaar
Rol - rol
MultiControl

40

½ Pi

½P

α

Pi

BF

r 825

BF

Nominale breedte

LW

Binnenwerkse breedte
Hoek

420, 620, 840 mm
andere afmetingen op aanvraag
BF (+120/–90 mm per kant bij flexibele zijgeleiding)
30°/45°/60°/90°

Modulebreedte
Rolindeling, binnen
Rolindeling, buiten
Hoogte zijgeleiding

BF + 80 mm
~72 mm
~(0,087 x LW) + Pi mm
35 − 65 mm

a
TW
Pi
P
HSG

Leveringsomvang
· De module is compleet gemonteerd en reeds bekabeld
· Levering incl. 1 sensor per transportinstallatie/zone
· Steunen en eindkappen dienen apart te worden besteld
· Levering incl. bus- (communicatie-)kabel

*De combinatie van maximale waarden is niet altijd mogelijk.
**Wij bieden dit product ook aan voor de temperatuurbereiken Deep Freeze (−30 tot 0 °C) en Chill (0 tot +5 °C). Neem contact op
met uw Interroll-contactpersoon.
24
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RM 8330
Interroll rollenbaan conveyor
Merge
Aangedreven 24 V
Afmetingen

120

115

FW

BF

HSG

ML

BF
TW

Productomschrijving
De merge brengt twee transportlijnen bij elkaar en maakt hierbij gebruik van de gaten in de transportstroom. Alternatief leidt de
merge producten van een rechte baan weg, bijv. door het gebruik van een HPD (High Performance Divert).
Technische gegevens
Algemene technische gegevens

Rol

Aandrijving

Max. draagvermogen*
Transportsnelheid*
Helling/verval
Omgevingstemperatuur**
Type rol
Roldiameter
Rolmateriaal
Nominale spanning
Motortype
Aandrijfmedium
Bovenaandrijving
Besturing

50 kg/m
0,1 tot 1,0 m/s (bij 35 kg)
0,1 tot 0,8 m/s (bij 50 kg)
Niet geschikt
+5 tot +40 °C
Interroll Serie 3500
50 mm
Staal 1,5 mm, verzinkt
24 V
Interroll RollerDrive EC310
PolyVee-riemen
Rol - rol
MultiControl

BF

Nominale breedte

LW
ML
TW
FW

Binnenwerkse breedte
Modulelengte
Modulebreedte
Openingsbreedte
Hoek

420, 620, 840 mm
andere afmetingen op aanvraag
BF (+120/–90 mm per kant bij flexibele zijgeleiding)
zie opmerkingen betreffende het gebruik pagina 111
BF + 80 mm
zie opmerkingen betreffende het gebruik pagina 111
30°/45°

Rollensteek
Hoogte zijgeleiding

60 mm
35 − 65 mm

a
P
HSG

Leveringsomvang
· De module is compleet gemonteerd en reeds bekabeld
· Levering incl. 1 sensor per transportinstallatie/zone
· Steunen en eindkappen dienen apart te worden besteld
· Levering incl. bus- (communicatie-)kabel

*De combinatie van maximale waarden is niet altijd mogelijk.
**Wij bieden dit product ook aan voor de temperatuurbereiken Deep Freeze (−30 tot 0 °C) en Chill (0 tot +5 °C). Neem contact op
met uw Interroll-contactpersoon.
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RM 8340
Interroll rollenbaan conveyor
Uitlijn conveyor
Aangedreven 24 V
Afmetingen

P

α

TW

HSG

115

120

LW

40
BF
ZL
ML

Productomschrijving
De 24-V-uitlijn conveyor leidt producten diagonaal ten opzichte van de transportrichting naar een zijwang en brengt deze evt. aan
de zijgeleiding in de juiste stand. De zijgeleiding moet hiervoor geschikt zijn.
Technische gegevens
Algemene technische gegevens

Rol

Aandrijving

Max. draagvermogen*
Transportsnelheid*
Helling/verval
Omgevingstemperatuur
Type rol
Roldiameter
Rolmateriaal
Nominale spanning
Motortype
Aandrijfmedium
Bovenaandrijving
Besturing

50 kg/m
0,1 tot 1,0 m/s (bij 35 kg)
0,1 tot 0,8 m/s (bij 50 kg)
Niet geschikt
+5 tot +40 °C
Interroll Serie 3500
50 mm
Staal 1,5 mm, verzinkt
24 V
Interroll RollerDrive EC310
Rondprofielsnaar
Rol - rol
MultiControl

BF

Nominale breedte

LW
ML
ZL
TW
P

Binnenwerkse breedte
Modulelengte
Zonelengte
Modulebreedte
Rollensteek
Hoek van de rollen

420, 620, 840 mm
andere afmetingen op aanvraag
BF (+120/–90 mm aan één kant)
ZL x aantal zones
afhankelijk van hoek en nominale breedte
BF + 80 mm
60 mm
7°/15,2°

Hoogte zijgeleiding

35 − 65 mm

a
HSG

Leveringsomvang
· Levering incl. rollende of glijdende zijgeleiding aan één kant
· De module is compleet gemonteerd en reeds bekabeld
· Levering incl. 1 sensor per transportinstallatie/zone
· Steunen en eindkappen dienen apart te worden besteld
· Levering incl. bus- (communicatie-)kabel

*De combinatie van maximale waarden is niet altijd mogelijk.

28

© 2018 INTERROLL

© 2018 INTERROLL

29

RM 8210/8212
Interroll rollenbaan conveyor
Recht
Aangedreven 400 V
Afmetingen

ML
ZL

TW

P

115

120
332

HSG

TW

LW

LW

40
BF

Productomschrijving
De met 400 V aangedreven rollenbaanconveyor is verkrijgbaar in 2 modi.
De permanent aangedreven vlakke-riem conveyor RM 8210 dient als transportinstallatie die voor lange stukken tot wel 15 m maar
één 400-V-aandrijving nodig heeft.
Door het gebruik van elektrische aandrijfeenheden kan de transportinstallatie als alternatief compleet of gedeeltelijk als stuwdrukvrije transportinstallatie (RM 8212) worden bediend. Deze achteraf monteerbare aandrijfeenheden worden met 24V-aandrijvingen
bestuurd en kunnen door de Interroll besturingen voor stuwdrukvrij gebruik worden geactiveerd.
Technische gegevens
Algemene technische gegevens

Rol

Aandrijving

Max. draagvermogen*
Transportsnelheid transport*
Transportsnelheid stuwdrukvrij*
Helling/verval
Omgevingstemperatuur
Type rol
Roldiameter
Rolmateriaal
Nominale spanning
Nominale spanning actuator
Aandrijfmedium
Bovenaandrijving

50 kg/m
0,1 tot 2,0 m/s (bij 50 kg/m of zone)
0,1 tot 1,4 m/s
Niet geschikt
+5 tot +40 °C
Interroll Serie 1700
Interroll Serie 3500 (zonetransporteur)
50 mm
Staal 1,5 mm, verzinkt
400 V
24 V
Vlakke-riem (transport) PolyVee (stuwdrukvrij)
Rol-rol (stuwdrukvrij)

BF

Nominale breedte

LW
ML

Binnenwerkse breedte
Modulelengte transport
Modulelengte stuwdrukvrij
Zonelengte (optie)
Modulebreedte
Rollensteek
Hoogte zijgeleiding

ZL
TW
P
HSG

420, 620, 840 mm
andere afmetingen op aanvraag
BF (+120/–90 mm per kant bij flexibele zijgeleiding)
max. 12000 mm
max. 6000 mm, ZL x aantal zones (max. 6 zones per 400-V-aandrijving)
Aantal rollen x P
BF + 80 mm
60/90/120 mm
35 − 65 mm

Leveringsomvang
· De module is compleet gemonteerd, behalve de vlakke-riem
· Steunen en eindkappen dienen apart te worden besteld
· De stuwdrukvrije uitvoering is reeds bekabeld
· Levering incl. 1 sensor per transportinstallatie/zone
· Levering zonder bus- (communicatie-)kabel bij stuwdrukvrije variant
Aandrijfeenheden voor het genereren van een stuwzone zijn in het algemeen ook aftersales verkrijgbaar. Let er bij uw bestelling op
dat hiervoor rollen met PolyVee-kop aanwezig moeten zijn.
Als een slave-bocht door een rechte transportinstallatie wordt aangedreven, neemt de max. modulelengte af met 3000 mm, bij 2
bochten met 6000 mm.

*De combinatie van maximale waarden is niet altijd mogelijk.
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RM 8220
Interroll rollenbaan conveyor
Bocht
Aangedreven 400 V slave

LW

Afmetingen

115

120

HSG

P

LW

Productomschrijving
De gebogen rollenbanen veranderen de transportrichting van goederen. Door conische rollen worden de transportgoederen tussen
de zijwangen in het gelid gehouden. De door een vlakke-riem aangedreven bocht wordt steeds vanuit de naburige rechte module
aangedreven. Stuwbedrijf in aangedreven 400-V-bochten is niet mogelijk.
Technische gegevens
Algemene technische gegevens

Rol

Max. draagvermogen*
Transportsnelheid*
Helling/verval
Omgevingstemperatuur
Type rol
Roldiameter
Rolmateriaal
Aantal rollen max. per zone

50 kg/m
0,1 tot 2,0 m/s
Niet geschikt
+5 tot +40 °C
Interroll Serie 1700
50 mm
Staal 1,5 mm, verzinkt
6 bij 30°
9 bij 45°
12 bij 60°
18 bij 90°

40

½ Pi

½P

α

Pi

BF

r 825

BF

Nominale breedte

LW

Binnenwerkse breedte
Hoek

420, 620, 840 mm
andere afmetingen op aanvraag
BF (+120/–90 mm per kant bij flexibele zijgeleiding)
30°/45°/60°/90°

Modulebreedte
Rolindeling, binnen
Rolindeling, buiten
Hoogte zijgeleiding

BF + 80 mm
~72 mm
~(0,087 x LW) + Pi mm
35 − 65 mm

a
TW
Pi
P
HSG

Leveringsomvang
· De module is compleet gemonteerd, behalve de vlakke-riem
· Levering incl. 1 sensor
· Steunen en eindkappen dienen apart te worden besteld

*De combinatie van maximale waarden is niet altijd mogelijk.
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RM 8230
Interroll rollenbaan conveyor
Merge
Aangedreven 400 V slave
Afmetingen

120

115

FW

BF

HSG

ML

BF
TW

Productomschrijving
De merge is bedoeld als aansluiting van zij-rollenbanen in een hoek (30° of 45°) ten opzichte van een hoofdtraject. Dit kan worden
gebruikt voor het uitsluizen uit een baan (bijv. door HPD (High Performance Divert)) of het toevoeren aan de baan.
Technische gegevens
Algemene technische gegevens

Rol

Max. draagvermogen*
Transportsnelheid*
Helling/verval
Omgevingstemperatuur
Type rol
Roldiameter
Rolmateriaal

*De combinatie van maximale waarden is niet altijd mogelijk.
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50 kg/m
0,1 tot 2,0 m/s
Niet geschikt
+5 tot +40 °C
Interroll Serie 1700
Interroll Serie 3500
50 mm
Staal 1,5 mm, verzinkt

BF

Nominale breedte

LW
ML
TW
FW

Binnenwerkse breedte
Modulelengte
Modulebreedte
Openingsbreedte
Hoek

420, 620, 840 mm
andere afmetingen op aanvraag
BF (+120/–90 mm per kant bij flexibele zijgeleiding)
zie opmerkingen betreffende het gebruik Afmetingen rollenmerge
BF + 80 mm
zie opmerkingen betreffende het gebruik Afmetingen rollenmerge
30°/45°

Rollensteek
Hoogte zijgeleiding

60 mm
35 − 65 mm

a
P
HSG

Leveringsomvang
· De module is compleet gemonteerd, behalve de vlakke-riem
· Steunen en eindkappen dienen apart te worden besteld
· Levering incl. 1 sensor
· Levering zonder bus- (communicatie-)kabel

© 2018 INTERROLL
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RM 8240 Uitlijn
Interroll rollenbaan conveyor
Uitlijn conveyor
Aangedreven 400 V
Afmetingen

α

P

HSG

115

LW

120

LW

40
BF
ML

Productomschrijving
De uitlijn conveyor leidt producten diagonaal ten opzichte van de transportrichting naar een zijwang en brengt deze evt. aan de zijgeleiding in de juiste stand. De zijgeleiding moet hiervoor geschikt zijn.
Technische gegevens
Algemene technische gegevens

Rol

Aandrijving

Max. draagvermogen*
Transportsnelheid*
Helling/verval
Omgevingstemperatuur
Type rol
Roldiameter
Rolmateriaal
Nominale spanning
Aandrijfmedium

50 kg/m
0,1 tot 1,4 m/s (bij 50 kg)
Niet geschikt
–5 tot +50 °C
Interroll Serie 1700
Interroll Serie 3500
50 mm
Staal, verzinkt
400 V
Vlakke-riem

BF

Nominale breedte

LW
ML
TW
P

Binnenwerkse breedte
Modulelengte
Modulebreedte
Rollensteek
Hoek van de rollen

420, 620, 840 mm
andere afmetingen op aanvraag
BF (+120/–90 mm per kant bij flexibele zijgeleiding)
max. 2040 mm
BF + 80 mm
60 mm
7°/15,2°

Hoogte zijgeleiding

35 − 65 mm

a
HSG

TW

Leveringsomvang
· De module is compleet gemonteerd, behalve de vlakke-riem
· Levering incl. 1 sensor
· Steunen en eindkappen dienen apart te worden besteld

*De combinatie van maximale waarden is niet altijd mogelijk.
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Interroll band conveyor

24-V-aandrijving

400-V-aandrijving

BM 8350, pagina 40

BM 8410/8420, pagina 44

Recht

BM 8411/8421, pagina 46

BM 8432/8442, pagina 48

BM 8433/8443, pagina 50

BM 8434/8444, pagina 52

Bocht

BM 8360, pagina 42

Interroll Portec-bandbocht, pagina 54

Merge

BM 4430/4445, pagina 56
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RM 8350
Interroll band conveyor
Recht
Aangedreven 24 V
Afmetingen

D.O.T.

ML
ZL

TW

Ø50

115

121

HSG

BF

LW

40

Productomschrijving
De band conveyor Light is een in zones opgedeelde stuwdrukvrij werkende band conveyor, waarvan de aandrijving is gebaseerd op
de 24-V-RollerDrive. Onder andere toepasbaar voor kleine producten en stukgoederen die niet geschikt zijn voor rollenbanen transport. Niet geschikt voor omkeerbedrijf.
Technische gegevens
Algemene technische gegevens

Aandrijving

Materiaal

Max. draagvermogen per zone*
Transportsnelheid*
Helling/verval
Omgevingstemperatuur
Nominale spanning
Motortype
Diameter aandrijfrol
Besturing
Transportband
Bandslijtage

50 kg
Max. 0,8 m/s
Max. 15°
+5 tot +40 °C
24 V
Interroll RollerDrive EC310
50 mm
MultiControl
Polyester met pvc-coating
Rollen, Interroll Serie 1700

BF

Nominale breedte

LW
ML
ZL
TW
P
HSG

Binnenwerkse breedte
Modulelengte
Zonelengte
Modulebreedte
Rollensteek
Hoogte zijgeleiding

420, 620, 840 mm (min. 360 mm, max. 840 mm)
andere afmetingen op aanvraag
BF (+120/–90 mm per kant bij flexibele zijgeleiding)
ZL x aantal zones, max. 4080 mm
Aantal rollen x P, max. 1980 mm
BF + 80 mm
90 mm onder de band, 60 mm tussen de zones
35 − 65 mm

Leveringsomvang
· De module is compleet gemonteerd en reeds bekabeld
· Levering incl. 1 sensor per zone
· Steunen en eindkappen dienen apart te worden besteld

*De combinatie van maximale waarden is niet altijd mogelijk.
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RM 8360
Interroll band conveyor
Bocht
Aangedreven 24 V
Afmetingen

45˚
40

Productomschrijving
De Belt Curve Light is een in zones opgedeelde stuwdrukvrij werkende bandbocht, waarvan de aandrijving op de 24-V-RollerDrive is
gebaseerd. Onder andere toepasbaar voor kleine producten en stukgoederen die niet geschikt zijn voor rollenbanen transport. Niet
geschikt voor omkeerbedrijf.
Technische gegevens
Algemene technische gegevens

Aandrijving

Materiaal

Max. draagvermogen per zone*
Transportsnelheid*
Helling/verval
Omgevingstemperatuur
Nominale spanning
Motortype
Aantal zones (N)
Besturing
Transportband
Bandslijtage

20 kg
Max. 0,5 m/s
Niet geschikt
+5 tot +40 °C
24 V
Interroll RollerDrive EC310
1 bij 45°
2 bij 90°
MultiControl
Polyester met pvc-coating
Rollen, Interroll Serie 1700

BF

LW

BF

Nominale breedte

LW

Binnenwerkse breedte
Hoek

420, 620 mm
andere afmetingen op aanvraag
BF (+120/–90 bij flexibele zijgeleiding)
1 x 45°/90° (2 x 45°)

Modulebreedte
Hoogte zijgeleiding

BF + 80 mm
35 − 65 mm

a
TW
HSG

115

121

HSG

LW

Leveringsomvang
· De module is compleet gemonteerd en reeds bekabeld
· Levering incl. 1 sensor per zone
· Steunen en eindkappen dienen apart te worden besteld

*De combinatie van maximale waarden is niet altijd mogelijk.
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BM 8410/8420
Interroll band conveyor
Recht
Kopaandrijving
Afmetingen

D.O.T.
TW
CL

121,5

HSG

115

LW

Productomschrijving
De bandconveyor is bedoeld voor het transport van stukgoederen die niet voor rollenbanen geschikt zijn, op een effen vlak en van
alle soorten stukgoederen bij helling en verval.
De bandconveyor is standaard uitgerust met een trommelmotor (BM 8420). Optioneel is een opsteekmotor (BM 8410) verkrijgbaar.
Niet geschikt voor omkeerbedrijf.

BF

Nominale breedte

LW
CL
TW
HSG

Binnenwerkse breedte
Modulelengte
Modulebreedte
Hoogte zijgeleiding

BF

40

420, 620, 840 mm
andere afmetingen op aanvraag
BF (+120/–90 mm per kant bij flexibele zijgeleiding)
650 − 3000 mm
BF + 80 mm
35 − 65 mm

Technische gegevens
Algemene technische gegevens

Aandrijving

Materialen

Max. draagvermogen*
Max. draagvermogen per module*
Transportsnelheid*
Helling/verval
Omgevingstemperatuur**
Nominale spanning
Elektrisch vermogen
Motortype
Transportband
Bandslijtage

50 kg/m
220 kg
0,1 tot 2,5 m/s
Max. 6°
0 tot +40 °C
400 V
Max. 1,1 kW
Trommelmotor/opsteekmotor
Vlakte: glad, 2-laags, PVC
Helling/verval: langs geribbeld
Verzinkt plaatstaal 2,5 mm
Verzinkt plaatstaal 3 mm (vanaf nominale breedte = 840 mm)

Leveringsomvang
· De module is compleet gemonteerd
· Levering incl. 1 sensor
· Steunen dienen apart te worden besteld

*De combinatie van maximale waarden is niet altijd mogelijk.
**Wij bieden dit product ook aan voor het temperatuurbereik Chill (0 tot +5 °C). Neem contact op met uw Interroll-contactpersoon.
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BM 8411/8421
Interroll band conveyor
Recht
Middenaandrijving
Afmetingen

D.O.T.
TW
CL

364

115

121

HSG

LW

556
⅔

Productomschrijving
De bandconveyor is bedoeld voor het transport van stukgoederen die niet voor rollenbanen geschikt zijn, op een effen vlak en van
alle soorten stukgoederen bij helling en verval.
De bandconveyor is standaard uitgerust met een trommelmotor (BM 8421). Optioneel is een opsteekmotor (BM 8411) verkrijgbaar.
Niet geschikt voor omkeerbedrijf.

BF

Nominale breedte

LW
CL
TW
HSG

Binnenwerkse breedte
Modulelengte
Modulebreedte
Hoogte zijgeleiding

⅓

420, 620, 840 mm
andere afmetingen op aanvraag
BF (+120/–90 mm per kant bij flexibele zijgeleiding)
1500 tot 20010 mm
BF + 80 mm
35 − 65 mm

Technische gegevens
Algemene technische gegevens

Aandrijving

Materialen

Max. draagvermogen*
Max. draagvermogen per module*
Transportsnelheid*
Helling/verval
Omgevingstemperatuur**
Nominale spanning
Elektrisch vermogen
Motortype
Transportband
Bandslijtage

50 kg/m
550 kg
0,1 tot 2,5 m/s
Max. 18°
0 tot +40 °C
400 V
Max. 3 kW
Trommelmotor/opsteekmotor
Vlakte: glad, 2-laags, PVC
Helling/verval: langs geribbeld, 2-laags, pvc
Verzinkt plaatstaal 2,5 mm
Verzinkt plaatstaal 3 mm (vanaf BF = 840 mm)

Leveringsomvang
· De module is compleet gemonteerd, evt. in segmenten gedemonteerd
· Levering incl. 1 sensor
· Steunen en eindkappen dienen apart te worden besteld

*De combinatie van maximale waarden is niet altijd mogelijk.
**Wij bieden dit product ook aan voor het temperatuurbereik Chill (0 tot +5 °C). Neem contact op met uw Interroll-contactpersoon.
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BM 8432/8442
Interroll band conveyor
Recht
Middenaandrijving + Boog boven
Afmetingen

TL

.
D.O.T

TW

CL

115

121

HSG

α

LW

364

556

Productomschrijving
De bandconveyor met bocht boven is bedoeld voor het transport van alle soorten stukgoederen bij helling en verval. De bocht vermindert het geluidsniveau en het aanslaan van het transportgoed bij het passeren.
De bandconveyor is standaard uitgerust met een trommelmotor (BM 8442). Optioneel is een opsteekmotor (BM 8432) verkrijgbaar.
Niet geschikt voor omkeerbedrijf.
Technische gegevens

BF

Nominale breedte

LW
CL
TL
TW
HSG

Binnenwerkse breedte
Modulelengte
Toplengte
Modulebreedte
Hoogte zijgeleiding
Hellingshoek

a
Algemene technische gegevens

Aandrijving

Materialen

Max. draagvermogen*
Max. draagvermogen per module*
Transportsnelheid*
Helling/verval
Omgevingstemperatuur**
Nominale spanning
Elektrisch vermogen
Motortype
Transportband
Bandslijtage

50 kg/m
550 kg
0,1 tot 2,5 m/s (bij 50 kg)
Max. 18°
0 tot +40 °C
400 V
Max. 3 kW
Trommelmotor/opsteekmotor
2-laags, PVC, langs geribbeld
Plaatstaal, 2 mm

420, 620, 840 mm
andere afmetingen op aanvraag
BF (+120/–90 mm per kant bij flexibele zijgeleiding)
1500 tot 20010 mm
720 tot 2160 mm
BF + 80 mm
35 − 65 mm
6°/9°/12°/15°/18°

Leveringsomvang
· De module is compleet gemonteerd, evt. in segmenten gedemonteerd
· Levering incl. 1 sensor
· Steunen en eindkappen dienen apart te worden besteld

*De combinatie van maximale waarden is niet altijd mogelijk.
**Wij bieden dit product ook aan voor het temperatuurbereik Chill (0 tot +5 °C). Neem contact op met uw Interroll-contactpersoon.
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BM 8433/8443
Interroll band conveyor
Recht
Middenaandrijving + Aanvoer
Afmetingen

.
D.O.T

364

CL

TW
LW

556

Productomschrijving
De bandconveyor met aanvoer is bedoeld voor het transport van alle soorten stukgoederen bij helling en verval. De aanvoer maakt
een zachte overgang bij de onderste knik van de bandconveyor mogelijk, bijv. bij de verbinding met een rollenbaanconveyor.
De bandconveyor is standaard uitgerust met een trommelmotor (BM 8443). Optioneel is een opsteekmotor (BM 8433) verkrijgbaar.
Niet geschikt voor omkeerbedrijf.
Technische gegevens

BF

Nominale breedte

LW
CL
BL
TW
HSG

Binnenwerkse breedte
Modulelengte
Bodemlengte
Modulebreedte
Hoogte zijgeleiding
Hellingshoek

a
Algemene technische gegevens

Aandrijving

Materialen

Max. draagvermogen*
Max. draagvermogen per module*
Transportsnelheid*
Helling/verval
Omgevingstemperatuur**
Nominale spanning
Elektrisch vermogen
Motortype
Transportband
Bandslijtage

50 kg/m
550 kg
0,1 tot 2,5 m/s (bij 50 kg)
Max. 18°
0 tot +40 °C
400 V
Max. 3 kW
Trommelmotor/opsteekmotor
2-laags, PVC, langs geribbeld
Plaatstaal, 2 mm

115

121

HSG

α

BL

420, 620, 840 mm
andere afmetingen op aanvraag
BF (+120/–90 mm per kant bij flexibele zijgeleiding)
1500 tot 20010 mm
720 tot 1020 mm
BF + 80 mm
35 − 65 mm
6°/9°/12°/15°/18°

Leveringsomvang
· De module is compleet gemonteerd, evt. in segmenten gedemonteerd
· Levering incl. 1 sensor
· Steunen en eindkappen dienen apart te worden besteld

*De combinatie van maximale waarden is niet altijd mogelijk.
**Wij bieden dit product ook aan voor het temperatuurbereik Chill (0 tot +5 °C). Neem contact op met uw Interroll-contactpersoon.
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BM 8434/8444
Interroll band conveyor
Recht
Middenaandrijving + Boog boven + Aanvoer
Afmetingen

TL

.
D.O.T
CL

α

TW
LW

115

121

364

556

HSG

BL

Productomschrijving
De bandconveyor is bedoeld voor het transport van alle soorten stukgoederen bij helling en verval. De bocht en de aanvoer maken
een zachte en stillere overgang bij de bovenste en onderste knik mogelijk.
De bandconveyor is standaard uitgerust met een trommelmotor (BM 8444). Optioneel is een opsteekmotor (BM 8434) verkrijgbaar.
Niet geschikt voor omkeerbedrijf.
Technische gegevens
Algemene technische gegevens

Aandrijving

Materialen

Max. draagvermogen*
Max. draagvermogen per module*
Transportsnelheid*
Helling/verval
Omgevingstemperatuur**
Nominale spanning
Elektrisch vermogen
Motortype
Transportband
Bandslijtage

50 kg/m
550 kg
0,1 tot 2,5 m/s (bij 50 kg)
Max. 18°
0 tot +40 °C
400 V
Max. 3 kW
Trommelmotor/opsteekmotor
2-laags, PVC, langs geribbeld
Plaatstaal, 2 mm

BF

Nominale breedte

LW
CL
TL
BL
TW
HSG

Binnenwerkse breedte
Modulelengte
Toplengte
Bodemlengte
Modulebreedte
Hoogte zijgeleiding
Hellingshoek

a

420, 620, 840 mm
andere afmetingen op aanvraag
BF (+120/–90 mm per kant bij flexibele zijgeleiding)
1500 tot 20010 mm
720 tot 2160 mm
720 tot 1020 mm
BF + 80 mm
35 − 65 mm
6°/9°/12°/15°/18°

Leveringsomvang
· De module is compleet gemonteerd, evt. in segmenten gedemonteerd
· Levering incl. 1 sensor
· Steunen en eindkappen dienen apart te worden besteld

*De combinatie van maximale waarden is niet altijd mogelijk.
**Wij bieden dit product ook aan voor het temperatuurbereik Chill (0 tot +5 °C). Neem contact op met uw Interroll-contactpersoon.
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Interroll bandbocht

Productomschrijving
Met een transportsnelheid van meer dan 2 m/s is de bandbocht ontworpen voor hoge prestaties en een storingsvrij bedrijf in verschillende toepassingen. De bochten zijn verkrijgbaar in verschillende breedtes, hoeken en gewichtsklassen.
De bandbochten kunnen in hogere en lagere temperatuurbereiken worden gebruikt, wat een duidelijk voordeel is tegenover gangbare oplossingen zoals door frictie aangedreven transportinstallaties. Het feit dat de band snel kan worden vervangen, is een verder voordeel. Dankzij de goed doordachte constructie hoeft het aandrijfstation niet te worden gedemonteerd als de band wordt
vervangen en dat bespaart tijd.

Technische gegevens
Algemene technische gegevens

Afmetingen**

Materiaal

Max. draagvermogen*
Nominale spanning
Transportsnelheid*
Omgevingstemperatuur
Bochthoek
Binnenradius
Baanbreedte
Lengte baanmidden
Transportband
Glijbed
Kleur

75 kg/m
400 V
max. 2,85 m/s
–15 °C tot 55 °C
30°/45°/60°/90°
1000/800/800/800 mm
1100/900/700/500 mm
1550/1250/1150/1050 mm
Flexam EF 10/2 0+A22 Black AS FR
andere op aanvraag
2,5 mm plaatstaal
Alle RAL-kleuren zijn mogelijk.

*De combinatie van maximale waarden is niet altijd mogelijk.
**Alle afmetingen op aanvraag.
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BM 4430/4445
Interroll band conveyor
Merge

BF

Productomschrijving
De riemmerge is een bandconveyor met schuine aansluitkant in een hoek van 30° of 45°. Met dit transportelement kunnen twee
transportlijnen in de overeenkomstige hoek bij elkaar worden gebracht. Met behulp van extra sorteerelementen kunnen hierdoor
ook transportstromen worden gescheiden. De transportriemen zijn verkrijgbaar in de breedtes 90 mm en 40 mm voor erg kleine
transportgoederen. De riemmerge is met 270 mm uiterst vlak qua bouwhoogte.
Technische gegevens
Algemene technische gegevens

Aandrijving

Materialen

Max. draagvermogen*
Max. draagvermogen per module*
Transportsnelheid*
Helling/verval
Omgevingstemperatuur
Nominale spanning
Elektrisch vermogen
Motortype
Diameter aandrijfrol
Diameter keerrol, rechte zijde
Diameter keerrol, schuine zijde
Transportband

Bandslijtage

50 kg/m
100 kg
0,1 tot 2,0 m/s
Niet geschikt
–5 tot +40 °C
400 V/50 Hz/3 fasen
0,37 tot 1,10 kW
Opsteekmotor 0,37 kW tot 1,10kW
92/120 mm
92/120 mm
70 mm
Gestructureerd oppervlak
Moeilijk ontvlambaar conform DIN EN 20340 (optie)
Verdere oppervlakken op aanvraag
Riembreedte 90 of 40 mm
Kunststof glijprofielen

a
BF
GH

BF
GH

α

Afmetingen

Hoek

30°/45°

Nominale breedte

420, 620, 840, 1020 mm
andere afmetingen op aanvraag
270 mm
Zie opmerkingen betreffende het gebruik pagina 121

Bouwhoogte
Gemiddelde lengte

Leveringsomvang
· De module is compleet gemonteerd
· Steunen, zijprofiel en sensor dienen apart te worden besteld

*De combinatie van maximale waarden is niet altijd mogelijk.
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Sleutelproducten
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RM 8711 Interroll High Performance Divert (HPD) 24 V Master
RM 8712 Interroll High Performance Divert (HPD) 400 V Master

Afmetingen

420

120

60

60

RM 8711

BF
BF + 80
RM 8712

Productomschrijving
De High Performance Divert (HPD) is bedoeld voor het uitsluizen van stukgoederen met een bij voorkeur glad grondoppervlak in
verschillende hoeken naar rechts of links in zijwaartse baan. De HPD is verkrijgbaar in twee aandrijfuitvoeringen:
· HPD 24 V master, waarbij 24-V-motoren voor rij- en zwenkaandrijving worden gebruikt
· HPD 400 V master, waarbij de rij-aandrijving door de vlakke-riem conveyor wordt benut en de zwenkaandrijving met een eigen
24-V-motor wordt bediend
Een HPD kan afhankelijk van het transportgoed uit meerdere cassettes bestaan met elk een lengte van 120 mm.
Technische gegevens

Algemene technische gegevens

Aandrijving zwenkmotor
Aandrijving conveyor motor

RM 8711

RM 8712

Max. draagvermogen*
Max. rolletjessnelheid*
Draaitijd
Uitsluishoek
Omgevingstemperatuur
Nominale spanning
Nominale spanning

50 kg
1,4 m/s
0,3 s per 90°
30°/45°/90°
+5 tot +40 °C
24 V
24 V

Besturingsuitvoeringen

MultiControl

50 kg
Zoals rollenbaan
0,3 s per 90°
30°/45°/90°
+5 tot +40 °C
24 V
Als slave aangedreven door een
400-V-vlakke riem conveyor
MultiControl

420

120

60

391

60

BF
BF + 80

BF

Nominale breedte

ML

Modulelengte

420, 620, 840 mm
andere afmetingen op aanvraag
120 mm x van transportgoed afhankelijk aantal cassettes

Leveringsomvang
· Levering incl. bevestigingsset, zijgeleidingsset en besturingskaart
· Bij gebruik in zonetransporteur levering incl. sensorset en kabelset
· Levering zonder rollenbaan conveyor

*De combinatie van maximale waarden is niet altijd mogelijk.
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RM 8731
Interroll Transfer 24 V

Afmetingen

C2

BF + 35

C1

379

Productomschrijving
De transfer 24 V is bedoeld voor het uitsluizen en toevoeren van een geschikt transportgoed in een hoek van 90° vanuit een rollenbaan of op een rollenbaan. Het stukgoed verandert hierbij van richting en oriëntatie binnen de transportstroom, dat wil zeggen
transport in lengterichting wordt transport in dwarsrichting en omgekeerd.
Technische gegevens
Algemene technische gegevens

Aandrijving, slag en riemen

Max. draagvermogen*
Riemsnelheid
Heftijd
Helling/verval
Omgevingstemperatuur**
Nominale spanning
Besturing

50 kg
1,0 m/s
0,3 s
Niet geschikt
+5 tot +40 °C
24 V (aandrijfmotor en hefmotor)
MultiControl

BF

Nominale breedte

C1 tot C5

Zwaardafstand
Aantal zwaarden

244,5 (+0/+20)

126,5

580 (PV)

462

420, 620, 840 mm
andere afmetingen op aanvraag
flexibele afstanden in veelvouden van 60 mm of 90 mm
max. 5

Leveringsomvang
· Levering incl. bevestigingsset, zijgeleidingsset en besturingskaart
· Bij gebruik in zonetransporteur levering incl. sensorset en kabelset
· Levering zonder rollenbaan conveyor

*De combinatie van maximale waarden is niet altijd mogelijk.
**Wij bieden dit product ook aan voor de temperatuurbereiken Deep Freeze (−30 tot 0 °C) en Chill (0 tot +5 °C). Neem contact op
met uw Interroll-contactpersoon.
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RM 8830
Interroll doorgangsklep

Afmetingen

T.O.R

BF

ML

Productomschrijving
De naar boven draaibare doorgangsklep als onderbouw van een transportmodule biedt toegang tot bereiken achter de transporttechniek en kan ook als snelle vluchtroute in geval van nood worden gebruikt. De zwenkbeweging wordt mogelijk gemaakt door een
innovatief draaimechanisme.

BF

Nominale breedte

T.O.R.
ML

Min. hoogte bovenkant rol
Modulelengte
Doorgangsbreedte

BF + 210

420, 620, 840 mm
andere afmetingen op aanvraag
700 mm
1000 tot 1300 mm
ML − 240 mm

Technische gegevens
Algemene technische gegevens

Max. draagvermogen*
Omgevingstemperatuur
Helling/verval

100 kg (incl. gemonteerde module)
–5 tot +40 °C
Niet geschikt

Leveringsomvang
· De module is compleet gemonteerd
· De erop gemonteerde transportmodule dient apart te worden besteld

*De combinatie van maximale waarden is niet altijd mogelijk.
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RM 6006
Interroll Lift

Afmetingen
920
700

BF

H1

H2

H

CW

Productomschrijving
Het hefstation bestaat uit een kolomconstructie en een hefvoorziening, waarop een rollenbaan wordt gemonteerd. Een wormreductiemotor met rem laat via een band de hefvoorziening neer of tilt deze op.
Technische gegevens
Algemene technische gegevens

Aandrijving

Max. draagvermogen*
Hefsnelheid
Omgevingstemperatuur
Max. hefhoogte
Startpositie
Hefkolom
Motortype
Nominale spanning
Max. elektrisch vermogen
Aandrijfmedium

150 kg
0,1 tot 0,6 m/s
–5 tot +40 °C
6000 mm
2
200 x 80 mm (aluminiumprofiel)
Wormreductiemotor met rem, frequentieregeling door klant
400 V/50 Hz/3 fasen
2,2 kW
Band

BF
H1
H2
H
CW

Nominale breedte
Onderste aanloopmaat
Bovenste aanloopmaat
Bouwhoogte
Breedte aangebrachte transporttechniek

420, 620, 840 mm (bij gebruik van Interroll-modules)
Min. 300 mm
H1 + hefhoogte
H2 + 600 (max. 8000 mm)
Max. 1300 mm

Aanwijzing: Vanaf een bouwhoogte van 4000 mm moet het hefstation ter plaatse bij het bovenste gedeelte worden ondersteund.
Leveringsomvang
· De module is compleet gemonteerd, incl. sensoren, echter niet elektrische bekabeld
· De kabelrups is vooraf gemonteerd
· Beschermroosters en beveiligingselementen dienen apart te worden besteld
· Zonder transportmodule

*De combinatie van maximale waarden is niet altijd mogelijk.
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RM 6008
Interroll Lift

Afmetingen
1029
800

H

CW

H1

H2

BF

Productomschrijving
Deze verticale transportinstallatie bestaat uit een kolomconstructie en een hefvoorziening, waarop transporttechniekcomponenten
kunnen worden aangebracht. Twee ronddraaiende tandriemen dienen als trekmiddel. De aandrijving bevindt zich bovenin en kan
voorzien worden van een encoder. Deze goederenlift is optioneel inzetbaar bij hogere snelheden en meerdere aan te sturen posities.
Technische gegevens
Algemene technische gegevens

Aandrijving

Max. draagvermogen*
Hefsnelheid
Omgevingstemperatuur
Max. hefhoogte
Startpositie
Hefkolom
Motortype
Nominale spanning
Max. elektrisch vermogen
Aandrijfmedium

250 kg
0,1 tot 1,0 m/s
–5 tot +40 °C
6000 mm
Min. 2
200 x 80 mm (aluminiumprofiel)
Wormreductiemotor met rem, frequentieregeling door klant
400 V/50 Hz/3 fasen
2,2 kW
Tandriem

BF
H1
H2
H
CW

Nominale breedte
Onderste aanloopmaat
Bovenste aanloopmaat
Bouwhoogte
Breedte aangebrachte transporttechniek

420, 620, 840 mm (bij gebruik van Interroll-modules)
Min. 500 mm
H1 + hefhoogte
H2 + 800 (max. 8000 mm)
Max. 1300 mm

Aanwijzing: Vanaf een bouwhoogte van 4000 mm moet het hefstation ter plaatse bij het bovenste gedeelte worden ondersteund.
Leveringsomvang
· De module is compleet gemonteerd, incl. sensoren, echter niet elektrische bekabeld
· De kabelrups is vooraf gemonteerd
· Beschermroosters en beveiligingselementen dienen apart te worden besteld
· Zonder transportmodule

*De combinatie van maximale waarden is niet altijd mogelijk.
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Interroll Spiral Lift
Interroll Spiral Lift

H2

Afmetingen

H1

LW

Productomschrijving
De Interroll Spiral Lift transporteert verticaal kisten, bakken en goederen ongeacht de vorm en het formaat voor de meest uiteenlopende sectoren. De Spiral Lift is beschikbaar in 45°-stappen, is extreem stil in gebruik en heeft een klein steloppervlak zodat de beschikbare ruimte optimaal benut kan worden. De overlappende sledesegmenten zorgen voor extra veiligheid voor de bediener. De
beproefde constructie met rollende afvoer en kogellagers met rubberen ommanteling zorgt voor minder wrijving, waardoor een
aanzienlijke energiebesparing mogelijk is. Dankzij een zelfspannende kettingaandrijving is de nieuwe Spiral Lift uiterst onderhoudsarm. De toegang tot het kettingmechanisme is zeer eenvoudig zodat de uitvaltijd tot een minimum beperkt kan worden.

CL

CL
LW
H1
H2

Nominale breedte
Binnenwerkse breedte
Hoogte 1
Hoogte 2

650 mm
500 mm
Min. 650 mm
H1 + max. 4000 mm

Technische gegevens
Algemene technische gegevens

Aandrijving
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Snelheid
Max. draagvermogen
Max. hefhoogte
Motortype
Nominale spanning
Omgevingstemperatuur

0,1 tot 0,5 m/s
30 kg/m
4 m, met een aandrijving
Trommelmotor of opsteekmotor
400 V
Trommelmotor: +5 tot +40 °C; opsteekmotor: –5 tot +50 °C
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RM 8811
Interroll eindstop

115

40

130

Afmetingen

BF

Productomschrijving
De eindstop is een vast gemonteerde mechanische afsluiting van een transportlijn die komende transportgoederen tegenhoudt en
laat stuwen. De eindstop wordt toegepast aan het einde van verval- of frictierollenbanen of als veilige afsluiting van alle andere
transportlijnen.
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Nominale breedte

420, 620, 840 mm
andere afmetingen op aanvraag

Leveringsomvang
· Eindstop incl. bevestigingsmateriaal

Technische gegevens
Algemene technische gegevens

BF

Maximale stuwdruk

300 N
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RM 8812
Interroll bladblokkering

Afmetingen

BF - 184

200

D.O.T.

415

Productomschrijving
De Interroll bladblokkering is een elektrisch aangedreven aanslag die tussen de rollen naar boven toe komt om transportgoed tegen
te houden of te laten stuwen. Bladaanslagen worden vaak gebruikt in combinatie met transportcomponenten zoals transfers en
pusher om producten in de juiste stand te brengen of processen te coördineren.
Technische gegevens
Algemene technische gegevens
Aandrijving
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Maximale stuwdruk
Omgevingstemperatuur
Nominale spanning

100 N
+5 tot +40 °C
24 V

BF

Nominale breedte

P
ΔH

Min. rolindeling
Slag

BF + 70

420, 620, 840 mm
andere afmetingen op aanvraag
90 mm
25 mm (5 mm onder bovenkant rol tot 20 mm boven bovenkant rol)

Leveringsomvang
· De module is compleet gemonteerd, incl. sensoren en besturingskaart
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Interroll MultiControl

Productomschrijving
Met behulp van de MultiControl worden sensoren en RollerDrive rechtstreeks in het veldbusniveau geïntegreerd. Een extra sensor- /
actuatorniveau is overbodig. Interroll 24-V-transportmodules die zijn uitgerust met MultiControl, beschikken ook over de logica voor
stuwdrukvrij transporteren.
De MultiControl is een gecertificeerde netwerkkaart voor PROFINET, Ethernet/IP en EtherCat voor de besturing van de
RollerDrive EC310. Met één enkele MultiControl kunt u eenvoudig omschakelen tussen de verschillende veldbussen. Dit biedt een
enorme flexibiliteit voor zowel het magazijnbeheer als voor het plannen en installeren van transportinrichtingen.

Voor de stroomvoorziening wordt een platte standaardkabel gebruikt. Aangesloten RollerDrive kunnen zonder verlies van de positie-aanduiding van transportgoederen worden gestopt als de sensoren en de MultiControl via een tweede platte kabel worden gevoed.
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De MultiControl kan vier transportzones besturen. Hierdoor kunnen vier RollerDrive en vier sensoren worden aangesloten. Ook complexe transportmodules zoals Transfer of High Performance Divert kunnen door de MultiControl worden aangestuurd. Met een Y-kabel kunnen vier extra, afzonderlijk configureerbare I/O’s worden aangesloten.
Het adresseren en toewijzen van namen vindt plaats via de PLC-software, de web-gebruikersinterface of de Interroll teach-in-procedure. Met de teach-in-procedure kan de MultiControl automatisch worden geadresseerd en geconfigureerd. Bovendien kan de volgorde van alle MultiControls in de transportlijn worden bepaald. Dit bespaart tijd bij de inbedrijfstelling op locatie. De MultiControl
communiceert in realtime met de PLC, is eenvoudig in gebruik en in bijna alle toepassingen inzetbaar.
Voordelen
· Logica voor stuwdrukvrij transporteren voor transportmodules van Interroll
· Eenvoudig in gebruik – één besturingskaart voor PROFINET, Ethernet/IP en EtherCat
· Werkingszekerheid dankzij de gecertificeerde netwerkkaart
· Onafhankelijke stroomvoorziening voor RollerDrive en sensoren mogelijk
· Ook inzetbaar als individuele besturing voor speciale toepassingen
· Plug & Play bij vervanging
Kenmerken
· Aansluiting van 4 RollerDrive EC310, 4 sensoren en 4 extra in-/outputs
· Stroomvoorziening via platte standaardkabel
· Configuratie van de RollerDrive-parameters zoals snelheid, draairichting of start- en stophellingen via een web-gebruikersinterface of PLC
· Alle digitale I/O’s zijn configureerbaar
· Beschermingsgraad IP54
· Omgevingstemperatuur van –30 °C tot +40 °C
· Status-LED's voor alle functies en I/O’s
· UL-gecertificeerd
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Accessoires

Steunen RM 8841, pagina 80
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Spanningstoevoer, pagina 82

Sensorset, pagina 82

Reflectorset, pagina 83

Universele houder vast, pagina 83

Universele houder flexibel, pagina 84

Zijgeleiding, pagina 84

Houder zijgeleiding, pagina 85

Zijgeleidingsverbinding, pagina 85

Eindkap voor zijgeleidingsprofiel, pagina 86

Eindkap voor zijprofiel, pagina 86

Aandrijfeenheid, pagina 87

Magnetic Speed Controller 50, pagina 87
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RM 8841
Interroll steun

Afmetingen

TW
BF

180

200

ToR - 120

BF + 35

Productomschrijving
De steun is bedoeld ter bevestiging van de transporttechniek op de vloer of platform. De voet van de steun kan traploos worden
versteld. Een eenvoudige hoogteverstelling via een schroefspil kan extra worden besteld.
Technische gegevens
Algemene technische gegevens
Zijprofiel
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Max. draagvermogen
Min. steunhoogte
Afmetingen
Aantal dwarstraversen

200 kg
450 mm
77 x 32 mm
1 bij 450 tot 800 mm hoogte bovenkant rol
2 bij 800 tot 1400 mm hoogte bovenkant rol
3 bij 1400 tot 2000 mm hoogte bovenkant rol

BF

Nominale breedte

TW
T.O.R.

Modulebreedte
Hoogte bovenkant rol
Instelbereik

420, 620, 840 mm
andere afmetingen op aanvraag
BF + 80 mm
450 tot 2000 mm
+/–50 mm

Leveringsomvang
· Steun compleet gemonteerd
· Traploze hoogteverstelling met schroefspil optioneel
Als alternatief voor de steun zijn van Interroll ook hangconstructies vanaf het plafond verkrijgbaar. Neem contact op met uw adviseur.
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Accessoires

Spanningstoevoer

Reflectorset
Voor 24-V- en stuwdrukvrije 400-V-transportinstallaties is een spanningstoevoer
verkrijgbaar. De schakelende voedingen zijn in een stevige schakelkast
gemonteerd. Elke spanningstoevoer is voorzien van een hoofdschakelaar en een
interne beveiliging.

De reflectorset kaatst de lichtstraal naar de sensor terug. De set wordt inclusief
bevestigingsclip geleverd en kan direct op de rollenbaan of een universele houder
worden bevestigd.

Benaming

Afmetingen

Bestelnummer

Benaming

Afmetingen

Bestelnummer

Spanningstoevoer 24 V/20 A
Spanningstoevoer 24 V/40 A

380 x 380 x 211 mm
380 x 380 x 211 mm

1015147
1015148

Reflectorset

54 x 18 x 30 mm (L x B x H)
(H 39 mm met noppen)

64000905

Sensorset

Universele houder vast
Met behulp van sensoren worden transportgoederen op de transportinstallatie
gedetecteerd en hun positie vastgesteld. Er worden reflex-fotocellen gebruikt die
een reflector-spiegel (reflector) tegenover de fotocel nodig hebben om de
lichtstraal terug te kaatsen.
De sensorset bestaat uit een sensor en een passende kunststof behuizing inclusief
bevestigingsclip. De behuizing kan direct op de rollenbaan of een universele
houder worden bevestigd.

Aan de vaste universele houder worden zijgeleidingen, sensoren, reflectoren en
andere componenten zoals scanners enz. bevestigd.
Vaste universele houders worden direct op het zijprofiel aangebracht.

Benaming

Afmetingen

Bestelnummer

Benaming

Afmetingen

Bestelnummer

Sensorset, 3 m kabel

43 x 26 x 18 mm (L x B x H)
(H 26 mm met noppen)
1.7" x 1" x 0.7" (L x B x H)
(H 1" met noppen)

63104071

Universele houder vast

60 mm (55 mm boven T.O.R.)

1015014

Sensorset, 1 m kabel
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Accessoires

Universele houder flexibel

Houder voor zijgeleiding
Aan de flexibele universele houder worden zijgeleidingen, sensoren, reflectoren en
andere componenten zoals scanners enz. bevestigd.
Flexibele universele houders worden aan de zijkant aan het profiel aangebracht.
Een van deze houders kan steeds twee beugels voor de flexibele universele
houder opnemen.

Met de houder voor de zijgeleiding wordt het zijgeleidingsprofiel aan de
universele houder bevestigd.

Benaming

Afmetingen

Bestelnummer

Benaming

Afmetingen

Bestelnummer

Universele houder flexibel

200 mm (55 mm boven T.O.R.)

63010032

Houder zijgeleiding

46 x 28 x 22 mm

63010248

Zijgeleiding

Zijgeleidingsverbinding
Zijgeleidingen zijn bedoeld als veilige geleiding van het product op rollenbanen
en bandconveyors evenals van de bijbehorende componenten. Wij bieden
zijgeleidingen in aluminium en kunststof aan. In het bijzonder kunnen de
geleidingen in bochten evenals bij het toevoeren en uitsluizen door het flexibele
materiaal aan de transportstroom worden aangepast.

Zijgeleidingen worden met de zijgeleidingsverbinding bij de overgang tussen
twee modules met elkaar verbonden.

Benaming

Afmetingen

Bestelnummer

Benaming

Afmetingen

Bestelnummer

Zijgeleiding aluminium
Zijgeleiding kunststof

40 x 15 x 2000 mm
40 x 15 x 2000 mm

63133351
63010049

Zijgeleidingsverbinding

70 x 28 mm

63010050
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Accessoires

Eindkap voor zijgeleidingsprofiel

Aandrijfeenheid

Aan het uiteinde van een zijgeleiding wordt deze voorzien van een eindkap. Door
de vorm blijven er geen producten hangen.

Door het gebruik van 24-V-aandrijfeenheden kan een 400-V-rollenbaan conveyor
als zonetransporteur worden gebruikt. De aandrijfeenheden kunnen door de
Interroll-besturingen voor stuwdrukvrij bedrijf worden geactiveerd. Om een
transportinstallatie in een zonetransporteur te veranderen, zijn er verdere
componenten nodig. Neem contact op met uw Interroll-adviseur.

Benaming

Afmetingen

Bestelnummer

Benaming

Afmetingen

Bestelnummer

Eindkap voor zijgeleidingsprofiel

100 x 40 x 40 mm

63010039

Aandrijfeenheid 24 V

177 x 100 x 65 mm

63010261

Eindkap voor zijprofiel

Magnetische snelheidsregelaar MSC 50
De eindkap sluit een zijprofiel aan de kopse kant af.

De magnetische snelheidsregelaar MSC 50 is een zuiver mechanische
snelheidsregelaar die voor een gecontroleerde, langzame snelheid zorgt op
zwaartekracht banen met transportgoedgewichten van 0,5 kg (1 lbs) tot maximaal
35 kg (77 lbs). De magnetische snelheidsregelaar werkt zonder transmissie en
maakt derhalve het starten mogelijk van bakken met een zeer laag gewicht. De
zware bakken lopen dankzij een constant hoog remvermogen met een
gecontroleerde snelheid naar beneden.

Benaming

Afmetingen

Bestelnummer

Benaming

Afmetingen

Eindkap voor zijprofiel

115 x 35 x 3 mm

64000900

Magnetische snelheidsregelaar MSC 50

Min./max. Inbouwlengte (EL): 210 – 1400 mm
Buisdiameter: staal 51 mm, staal met PU-slang 54 mm
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Bijlage

Horizontale crossbelt sorter, pagina 90
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Interroll horizontale crossbelt sorter

Productomschrijving
Horizontale crossbelt sorter onderscheiden zich door een flexibel, ruimlopend traject met bochten die ook stukken met helling en verval aankunnen. Toevoersystemen en eindpunten kunnen variabel worden gerangschikt en ter verhoging van de systeemperformance
worden geoptimaliseerd. Bij een adequaat ontwerp kunnen meerdere sorteerbereiken met één kringloop worden gerealiseerd. Ook
voor omstandigheden, waarbij sprake is van een beperkte ruimte, is de horizontale crossbelt sorter perfect. Zo kunnen bijvoorbeeld
twee crossbelt sorter met identieke trajecten boven elkaar, dus dubbel, worden geïnstalleerd. Bij horizontale crossbelt sorter kunnen
stukgoederen recirculeren die ofwel door de ident-techniek niet zijn herkend ofwel op grond van volle eindpunten niet zijn gesorteerd.
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Technische gegevens
Algemene technische gegevens

Sorteergoederen

Afmetingen/gewicht per stuk
Dubbele wagen max. (l x b x h)
Vermogen/snelheid (voorbeelden)

Dozen, pakjes, grote brieven, verpakte levensmiddelen, goederen postorderbedrijf, versterkte gewatteerde enveloppen,
multimediaproducten, bekleding enz.
min. (L x B x H): 150 x 100 x 5 mm 100 g
max. (L x B x H): 600 x 500 x 500 mm 35 kg
max. 1200 x 700 x 700 mm 35 kg
Crossbelt carrier 340 x 400: 14000 carrier/uur bij 1,7 m/s
Crossbelt carrier 460 x 700: 10000 carrier/uur bij 1,65 m/s
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Interroll verticale crossbelt sorter

Productomschrijving
Het hoofdkenmerk van de verticale crossbelt sorter van Interroll met lineair, recht traject (“boven – onder“) is de uitgesproken ruimtebesparende, compacte modulaire bouwwijze. Reeds een minimale breedte van 1,7 m is bijv. toereikend voor een verticale sorteerinstallatie met crossbelt carrier ter grootte van 400 x 400 mm. Bovendien kan deze configuratie kostbare plaats besparen als volle
bakken in de sorteerinstallatie worden getransporteerd. Dit is uniek op de markt. De toevoer bij de verticale sorteerinstallatie begint
doorgaans met een verzamelband vóór het eigenlijke sorteertraject – een eenvoudige bandconveyor. Op deze verzamelband kunnen de stukgoederen direct handmatig worden geplaatst – een goedkope en ergonomische oplossing. Natuurlijk kan de verzamelband ook via semi- of volautomatische toevoerlijnen worden bevoorraad.
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Technische gegevens
Algemene technische gegevens

Sorteergoederen

Afmetingen/gewicht per stuk
Dubbele wagen max. (l x b x h)
Vermogen/snelheid (voorbeelden)

Dozen, pakjes, grote brieven, verpakte levensmiddelen, goederen postorderbedrijf, versterkte gewatteerde enveloppen,
multimediaproducten, bekleding enz.
min. (L x B x H): 100 x 80 x 5 mm 100 g
max. (L x B x H): 600 x 600 x 500 mm 35 kg
max. (L x B x H): 1200 x 800 x 800 mm 35 kg
Crossbelt carrier 335 x 300: 15000 carrier/uur bij 1,65 m/s
Crossbelt carrier 600 x 800: 8500 carrier/uur bij 1,7 m/s
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Opmerkingen betreffende het gebruik
Waarvoor zijn de opmerkingen betreffende het gebruik
bedoeld?
De opmerkingen betreffende het gebruik ondersteunen u bij de planning en dimensionering van transportinstallaties evenals bij de
keuze van de Interroll-transportmodules.
De opmerkingen betreffende het gebruik bieden u:
· hoofdregels voor een storingvrij transport
· hulpmiddelen voor het selecteren van producten
· berekeningsvoorbeelden voor de dimensionering van de transportmodules en het aandrijfvermogen
Daarnaast helpt uw Interroll-adviseur u graag verder bij de keuze van de transportmodules, vooral als er bijzondere maatregelen
door speciale transportgoederen of milieuomstandigheden vereist zijn.
Drie vragen moeten er worden beantwoord, voordat er transportmodules worden geselecteerd:
Welke taken moet de transporttechniek vervullen?
· Transporteren en/of stuwen
· Sorteren en/of verdelen

· Typische producten:
– Kunststof bakken in de gewoonlijke afmetingen voor bedrijfsintern transport van goederen en in magazijnen evenals kartonnen
verpakkingen, bijv. in de afmetingen 200 x 300 mm, 300 x 400 mm, 400 x 600 mm, 600 x 800 mm
– Kartonnen verpakkingen met stevige onderkant geschikt voor rollenbaanconveyors
– Overige carriers met navenante eigenschappen
· De verhouding van het grondvlak ten opzichte van de hoogte, vooral de positie van het zwaartepunt beïnvloedt de veilige stand
van het product, in het bijzonder bij hellingen. De hoogte van het zwaartepunt mag niet bij meer dan 1/3 van de lengte van een
product liggen.

Productkeuze
De taak die de transporttechniek bij u moet vervullen, leidt via het volgende diagram direct naar de drie hoofdcategorieën van de
catalogus: Rollenbaan conveyors, band conveyors evenals sleutelproducten.

Welke eigenschappen heeft uw transportgoed?
· Lengte, breedte en hoogte: Minimale en maximale afmetingen van de transportgoederen die samen op een lijn worden getransporteerd
· Gewicht: Minimum en maximum van het stukgoedgewicht; idealiter aan de afmetingen toegekend
· Aard en oppervlak van de onderkant van het transportgoed: De onderkant bepaalt bijv. de geschiktheid voor rollenbanen
Vereist de aard van uw transportgoed of de omgeving bijzondere maatregelen?
· Is er bijv. sprake van extreme temperaturen, hoge luchtvochtigheid of chemische invloeden?
· Is elektrostatische lading problematisch?
· Is het transportgoed breekbaar of op welke manier dan ook problematisch?

Transportgoed
Het platform is geschikt voor het transport van stukgoederen. Deze onderscheiden zich door de volgende algemene specificaties:
· Geschikte onderkant voor transport op rollenbanen:
De onderkant moet geschikt zijn voor het transport op rollenbanen. Dit betekent in het bijzonder dat deze glad is, ideaal gesloten
of minimaal homogeen geribd of dergelijke. Holtes (bijv. bij rondom lopende randen aan de onderkant, ribbels, stapelvoorzieningen) maken het transport moeilijker, in het bijzonder op transfers, HPD, kogelrollen en moeten op het transportvermogen worden
getest. Gebogen onderkanten, vooral holle of buikige onderkanten (convex/concaaf) hebben negatieve eigenschappen op het
transport.
· De stabiliteit van de onderkant moet toereikend voor de belading zijn.
· Het transportgoed moet boven de rollen samenhangend op minimaal een langszijde op een hoogte van 5 cm doorlopend gesloten zijn. Dit is bedoeld voor het detecteren van het product voor optische sensoren. Bij een verplaatsing van 90° moet er aan
twee kanten (langs- en dwarszijde) kunnen worden gedetecteerd.
· Het gewicht van het transportgoed mag 50 kg/m resp. 50 kg per stuwzone niet overschrijden.
· Het kleinste product dat kan worden getransporteerd:
Op rechte stukken: Een lengte van 180 mm. Verandert het product van richting (bijv. door 90° afzonderen), dan wordt de lengte
en breedte min. 180 mm
Bij bochten: De rolindeling is bij de buitenradius groter dan bij de binnenradius. Graag testen wij uw product op een bocht.
· Het grootste product dat kan worden getransporteerd:
Op rechte stukken: Een breedte van 800 mm
Bij bochten: Van kracht is de formule op pagina 97
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Taak
Transporteren/stuwen

Taak
Sorteren en verdelen

Eigenschappen van het
transportgoed

Transportgoederen met een stabiele,
vlakke bodem en een lengte van
min. 180 mm,
bijv. dozen, bakken

Alle soorten transportgoederen,
bijv. dozen, bakken,
gesealde materialen,
onverpakte producten

Horizontaal transport

Horizontaal transport
Helling/verval mogelijk

Overzichtskant van de
rollenbaanconveyor

Overzichtskant van de
bandconveyor

Overzichtskant van de
sleutelproducten
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Opmerkingen betreffende het gebruik
Rollenbaan conveyors

Rollenbaan conveyors

Hoofdregels voor een storingvrij transport

Interroll deelt rollenbaan conveyors in aan de hand van gewichtsklasse en aandrijving.

Om het transportgoed op een rollenbaan conveyor storingvrij te transporteren, moeten de volgende hoofdregels in acht worden
genomen:

Gewichtsklassen
Interroll deelt de transporttechniek heel algemeen aan de hand van het gewicht van het transportgoed in de volgende klassen in:
· Tot 35 kg: Light
· Tot 500 kg: Medium
· Tot 1500 kg: Heavy

Rolindeling
De rolindeling moet zo worden gekozen dat zich te allen tijde minstens drie transportrollen onder het transportgoed bevinden:
P≤

Deze catalogus omvat transportgoederen tot 50 kg, dus een deel van de gewichtsklasse Medium.
Transportgoed
Draagvermogen
Transportsnelheid
Nominale breedte BF

Dozen, kunststof bakken, carriers enz.
tot 50 kg/m
0,1 tot 2,0 m/s
420, 620, 840 mm (speciale maten op aanvraag)

Rolindeling P
Rollen
Omgevingstemperatuur

60, 90, 120, 150 mm
Interroll Serie 1700, Interroll Serie 3500 en Interroll Serie 1100 van pvc of staal, verzinkt (speciale typen op aanvraag)
−30 tot 0 °C resp. 0 tot +5 °C resp. +5 tot +40 °C (afhankelijk van het product)

Aandrijfklassen
Interroll deelt transportmodules aan de hand van de aandrijving in de volgende klassen in:
· Niet aangedreven rollenbaan conveyors
· Aangedreven rollenbaan conveyors met 24 V
· Aangedreven rollenbaan conveyors met 400 V
Niet aangedreven zwaartekrachtbanen worden als eenvoudige en goedkope oplossing in veel bereiken binnen de transporttechniek
ingezet. Het transportgoed wordt door zwaartekracht (helling van de transportinstallatie) of met de hand in beweging gebracht.
Optionele Speed Controller remmen het transportgoed op een hellende rollenbaan af.
Aangedreven transportinstallaties worden ingezet voor het continue transport resp. voor het struwdrukvrij opstuwen van transportgoederen, waarvan de doorvoer exact kan worden berekend. Het toevoeren en afzonderen van transportgoederen wordt met onze
aangedreven sleutelproducten gerealiseerd.
Omgang met maximumwaarden
Op veel plaatsen in de catalogus worden minimum- en maximumwaarden vermeld. Deze uiterste waarden, zoals maximaal mogelijk
gewicht en maximaal mogelijke snelheid, kunnen niet altijd zonder meer met elkaar worden gecombineerd. Neem bij twijfel contact
op met uw Interroll-adviseur.

P
L

L
3

Rolindeling in mm (")
Transportgoedlengte in mm (")

Draagvermogen
Het gewicht van het transportgoed moet over zoveel dragende transportrollen worden verdeeld, dat het maximale draagvermogen
van de afzonderlijke transportrollen niet wordt overschreden. Dit kan betekenen dat zich meer dan drie transportrollen onder een
transportgoed moeten bevinden.
Meer informatie over transportrollen vindt u in de transportrollen-catalogus van Interroll.
Binnenwerkse en nominale breedte
De nominale breedte (BF) is de maat tussen de zijwangen. De binnenwerkse breedte (LW) is de maat tussen de zijgeleidingen. Bij
vaste zijgeleiding is LW = BF.
Bij een flexibele zijgeleiding kan de maat LW naar boven en beneden toe van BF afwijken om producten flexibel te leiden, bijvoorbeeld in bochten. Per kant kan door het gebruik van de flexibele zijgeleiding de maat LW met –90/+120 mm (–3,54"/+4,72") worden gewijzigd.
De binnenwerkse breedte van de transportinstallatie bedraagt bij rechte stukken minstens de breedte van het transportgoed + 20
mm:
LW ≥ B + 20 mm

LW
B

Binnenwerkse breedte in mm (") tussen de zijgeleidingen
Transportgoedbreedte in mm (")

In de volgende gevallen moet er een grotere binnenwerkse breedte, eventueel afwijkend van de nominale breedte worden gekozen:
· Bij transportinstallaties, waaraan het transportgoed moet worden toegevoerd.
· Bij bochten:
Binnenwerkse breedte in bochten
De binnenwerkse breedte (LW) moet doorgaans in bochten groter zijn dan bij rechte transporttrajecten, daarvoor wordt de flexibele
zijgeleiding zonder verdere componenten navenant aangepast.
De minimaal benodigde buitenradius van de zijgeleiding (Ra) kan bij aangegeven binnenradius als volgt worden berekend:
Ra =
96
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Opmerkingen betreffende het gebruik
Rollenbaan conveyors

De binnenradius bij onze bochten is altijd 825 mm en wordt aan de binnenkant van het profiel gemeten.

· Kies de overdrachtsopening LG bij alle transportinstallaties zo dat de opening minder dan een derde van de transportgoedlengte
bedraagt.

W

L

LG
i

R

Ra

L

LW

· Kies bij de overdracht tussen band- en rollenbaan conveyors de rolindeling P en de overdrachtsopening LG zo dat de opening
minder dan een derde van de transportgoedlengte bedraagt en dat zich bij het verlaten van een transportinstallatie minstens
twee transportrollen onder het transportgoed bevinden.
L
W
LW
Ra
Ri

Maximale lengte van het transportgoed in mm (")
Maximale breedte van het transportgoed in mm (")
Binnenwerkse breedte (baanbreedte) in mm (")
Buitenradius van de bocht bij rechthoekig transportgoed in mm (")
Binnenradius* van de bocht in mm (")

De bochtmodules van Interroll zijn in de nominale breedtes (BF) 420, 620 en 840 mm (16.5”, 24.4”, 33” nom.) verkrijgbaar. Een zijgeleiding is uitgerust met flexibele montagehouders en maakt de uitbreiding van de binnenwerkse breedte (LW) met 120 mm
(+4.72") ten opzichte van de nominale breedte van de rollen mogelijk.
LG

Storingvrij transport
De rolindeling en de afmeting van de overdrachtsopening tussen twee transportinstallaties zijn voor het storingvrije transport zeer
belangrijk.
Storingen in het transport kunnen door de volgende maatregelen worden voorkomen:
· Kies de rolindeling P zo dat zich minstens drie rollen onder het transportgoed bevinden.

L

LG
L
P

Overdrachtsopening in mm (")
Lengte van het transportgoed in mm (")
Rolindeling in mm (")

P
L
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Opmerkingen betreffende het gebruik
Rollenbaan conveyors

Afzonderen van transportgoederen in bochten
Interroll adviseert om in bochten geen transportgoederen te laten stuwen - behalve bij accumulatietransportsystemen zonder stuwdruk.

Berekeningen

Omdat stuwdruk in de bocht naar buiten werkende krachten genereert, kunnen transportgoederen in het bereik van de bocht over
de rand van de transportinstallatie heen worden geduwd. Dit kan tot persoonlijke letsels en beschadigingen van de transportgoederen leiden.

Doorvoer
De doorvoer TP van een transportsysteem wordt aangegeven in stuk/uur en is afhankelijk van de grootte van het transportgoed, de
transportsnelheid en de cyclustijden van toevoer en afzondering.
Voor de berekening van de doorvoer is de venstergrootte T nodig. De venstergrootte T is de afstand van de voorkant van een
transportgoed tot de voorkant van het volgende transportgoed, ongeacht de daadwerkelijke lengte van het transportgoed resp. de
zonelengte.

FL

Voor een exacte berekening van het aandrijfvermogen TP kunt u contact opnemen met uw Interroll-adviseur. Vereenvoudigd kan TP
voor rechte stukken als volgt worden berekend:

TP =

TP
v
T

De stuwdruk in een bocht kan door de volgende maatregelen worden gereduceerd:
· Een extra blokkering direct vóór de bocht

3.600 ∙ v
T

Doorvoer in stuk/uur
Transportsnelheid in m/s (ft/m)
Venstergrootte in m (")

Bij het toevoeren en afzonderen wordt de doorvoer tevens door de daadwerkelijke lengte en het gewicht van het transportgoed
evenals de cyclus van de transfer beïnvloed. Neem voor de berekening contact op met uw Interroll-adviseur.

FL
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Opmerkingen betreffende het gebruik
Algemene technische informatie

Zijprofiel
Interroll lost transporttaken op met slechts één zijprofiel. Een uitzondering hierop vormen bandbochten en riemmerge.

Interroll Layouter

Stalen profiel 115 x 35 x 2,5 mm
· Standaard profiel voor alle rechte rollen- en band conveyors
· Standaard profiel voor alle gebogen rollenbanen en Belt Curve Light
· Rolgevormd stalen profiel met poederlakcoating
· De bovenkant van de rol resp. de bovenkant van het transportgoed is altijd 5 mm hoger dan de bovenkant van het profiel
· Afdekking van zwart pvc
· De ruimte achter de afdekking kan als kabelgoot en voor het onderbrengen van besturingscomponenten worden gebruikt
· Het profiel heeft een doorlopend gatenpatroon in het raster van 30 mm om alle benodigde componenten aan te brengen
Traverse en kabelgoot
Zijprofielen worden in regelmatige afstanden met traversen van aluminiumprofiel met kunststof afdekking verbonden. Deze dienen
tevens als kabelgoot tussen beide zijprofielen.
Zijgeleiding
Aan het zijprofiel kunnen zijgeleidingen worden aangebracht. Deze geleiden het product op de baan en zorgen ervoor dat producten niet neervallen. Neem bij de bestelling van transportinstallaties de uitvoering van de zijgeleiding in acht.
De zijgeleidingen van Interroll worden in twee uitvoeringen aangeboden:
· Vaste zijgeleiding
Het zijgeleidingsprofiel is met behulp van universele houders aan de bovenkant van het zijprofiel aangebracht. Het leivlak van het
profiel staat op één lijn met de binnenkant van het zijprofiel.
· Flexibele zijgeleiding
Het zijgeleidingsprofiel is met behulp van flexibele universele houders aan de zijkant van het zijprofiel aangebracht. Het leivlak
van het profiel kan met behulp van een Z-vormige houder +120/–90 mm (–3,54"/+4,72") parallel ten opzichte van de zijgeleiding verplaatst worden gepositioneerd.
Dit moet vooral in bochten voor de realisatie van de verhoogde behoefte aan plaats bij een gelijk blijvende nominale breedte van
de transportprofielen in acht worden genomen. Er kunnen zowel producten kleiner dan alsook groter dan de eigenlijke transportbreedte exact worden geleid.
Met behulp van de flexibele zijgeleiding kunnen transportgoederen ook schuin ten opzichte van de transportrichting worden geleid resp. in de juiste stand worden gebracht.
Er kunnen twee zijgeleidingsprofielen boven elkaar aan een montagehouder worden bevestigd. Zo ontstaat er een doorlopend gesloten zijgeleiding met een hoogte van 80 mm vanaf de bovenkant van de rollen.
Aan elke transportinstallatie worden twee verbindingen toegevoegd voor de aansluiting aan de zijgeleiding van de volgende module.
Profielverbinding
De zijprofielen van de modules worden met een profielverbinding vormsluitend met elkaar verbonden.
Aan elke transportmodule zijn 2 profielverbindingen toegevoegd.

Met de Interroll Layouter is er een menugestuurde tool beschikbaar die u professioneel ondersteunt bij de planning van transportinstallaties. De software is zeer intuïtief te bedienen. U kunt er een uitgebreide 3D-lay-out in DWG-formaat uit alle transportmodules
van Interroll mee samenstellen.
Alle getekende transportmodules zijn automatisch voorzien van een volledige parameterset waarmee zowel het elektrische engineeringproces bij de integrator als het mechanische engineeringproces bij Interroll kan worden vereenvoudigd. Alle parameters worden
in een Excel-transportlijst gezet, op basis waarvan Interroll snel en betrouwbaar een offerte kan maken.
Systeemeisen:
· Volledige versie van AutoCAD 2014
· Microsoft Office 2010
De Interroll Layouter is beschikbaar als plug-in voor AutoCAD en kan daar via een eigen menu worden opgeroepen en gebruikt.
Neem voor meer informatie en ondersteuning bij de bediening contact op met uw Interroll-adviseur.

Sensoren/reflectoren
Sensoren en reflectoren kunnen op twee manieren worden gemonteerd:
· Vast gemonteerd direct op het zijprofiel
· Flexibel gemonteerd op een flexibele universele houder met extra montageplaat
Bij beide uitvoeringen worden de noppen van de sensorhouder door twee naast elkaar liggende gaten geleid en van de andere
kant met de sluitbeugel vastgezet. De sluitbeugel klikt door zijwaartse schuifbewegingen voelbaar in en houdt de sensorhouder in de
juiste stand. De reflectorhouder wordt op identieke wijze gemonteerd. Onze standaard uitvoering van de sensor is Sick GL6.
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Opmerkingen betreffende het gebruik
Productinformatie 24-V-rollenbaan conveyor

24-V-transportinstallatie met standalone-besturing

Aandrijving
Interroll zet voor alle 24-V-rollenbaan conveyors RollerDrive EC310 als aandrijving in.

Als transportinstallatie met standalone-besturing vereenvoudigt de 24-V-transportinstallatie het stukgoedtransport. Haar interne besturing verandert een rollenbaan in een standalone-transportinstallatie die aan elk transportgoed een eigen zone binnen de transportstroom toekent. Zo kunnen stukgoederen contactloos worden gebufferd en naar behoefte verder worden getransporteerd om
een in het geheel continue transportstroom te waarborgen.

RollerDrive EC310:
· Interne commutatie-elektronica (borstelloze motor)
· 9 tandwieltrappen
· Constante transportsnelheid
· Retourenergie tijdens het remmen
· Elektronische fixeerrem
· Motorkabel met 5-polige snap-in-stekker

Zones
Elke transportlijn is in zones opgedeeld die op de maximale lengte van het transportgoed zijn afgestemd.

Technische gegevens:

Elke zone heeft:
· een RollerDrive (24-V-motor in de buis)
· via riemen aangedreven meelooprollen
· een interne besturingskaart die maximaal vier zones tegelijkertijd aanstuurt
· een sensor/reflector

Algemene technische gegevens

Mechanisch vermogen
Geluidsniveau
Nominale spanning
Spanningsbereik
Nullaststroom
Nominale stroom
Max. aanloopstroom
Toegestane spanningsrimpel

Elektrische gegevens

D.O.T.

Beschermingsklasse
Buisdiameter
Wanddikte
Max. referentielengte
Omgevingstemperatuur in bedrijf
Omgevingstemperatuur bij transport en opslag
Max. luchtvochtigheid

Afmetingen

Omgevingsomstandigheden

32 W
55 dB(A)
24 V DC
18 tot 28 V DC
0,4 A
2,0 A
5,0 A
<5%
geadviseerd: < 1 %
IP54
50 mm
1,5 mm
1500 mm
0 tot +40 °C
−30 tot +75 °C
90 %, niet condenserend

Drijfwerkuitvoeringen:

Besturingskaart
1

D.O.T.
1
2
3
4
5

5

2

3

4

2

3

4

2

3

Transportrichting
Fotocel start (optioneel)
Verbinding RollerDrive
Verbinding fotocel
Communicatiekabel (ethernet)
24-V-power-bus

Overbrengingsverhouding

Max. transportsnelheid
in m/s

Nominaal koppel
in Nm

Aanloopkoppel
in Nm

Stopkoppel
in Nm

9:1
12:1
16:1
20:1
24:1
36:1
48:1
64:1
96:1

1,75
1,31
0,98
0,79
0,65
0,44
0,33
0,25
0,16

0,45
0,61
0,81
1,01
1,21
1,82
2,42
3,23
4,84

1,10
1,46
1,95
2,44
2,92
4,38
5,85
7,80
11,69

0,36
0,48
0,64
0,80
0,96
1,44
1,92
2,56
3,84

Kijk voor meer informatie in onze catalogus Rollen, RollerDrive, DriveControls.
Start-fotocel
Bij het begin van een lijn bevindt zich een optionele fotocel (toebehoren, pagina 82) die het systeem start.

Een tot vier zones vormen een vooraf geïnstalleerde transportmodule met complete bekabeling die met andere modules kan worden
verbonden.
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Opmerkingen betreffende het gebruik
Productinformatie 24-V-rollenbaan conveyor

Besturing
Elke besturing communiceert met de naburige besturingen via een datakabel. Deze kabel zendt signalen uit voor de start, het opstuwen, de foutidentificatie of het uitvoeren van bepaalde besturingsprocessen over het transportsysteem.
Een veldbusbesturing is voorzien van vier extra aansluitingen voor binnenkomende signalen, bijv. voor het starten van toevoer- en
afzonderingsprocessen.
Voor de aansluiting op een besturing van hogere orde staat een ethernet-bus-aansluiting ter beschikking, via die het gehele systeem
kan worden gestuurd en statusinformatie kan worden uitgelezen. De protocollen Ethernet/IP, PROFINET en EtherCat staan ter beschikking.
De aandrijfzijde en de elektrische kant met de besturing kunnen bij de rechte 24V-transportinstallatie worden geselecteerd. Dit dient
bij de bestelling te worden aangegeven. De besturing bevindt zich standaard in het profiel, bij bochten bij de buitenradius.
Selectie van het aandrijfmedium
Er staan vier aandrijfmedia ter beschikking:
PU rondprofielsnaar ø 5 mm
· Voor bochten
· Voor transportgoederen tot max. 50 kg/zone (110 lbs/ft) bij max. 1,0 m/s (197 ft/m)
· Voor max. 11 meelooprollen per zone (dus 11 rondprofielsnaren per zone)
PolyVee-riemen
· Voor rechte stukken
· Voor bochten in diepvriestoepassingen
· Voor transportgoederen tot max. 50 kg/zone (110 lbs/ft) bij max. 1,0 m/s (197 ft/m)
· Voor max. 20 meelooprollen per zone (dus 20 PolyVee-riemen per zone)
· Nagenoeg geen slip, daarom zeer goede acceleratie en zeer goed remvermogen
Vlakke-riem (hoofdaandrijving 400 V, zonebesturing 24 V)
· Voor rechte stukken en bochten
· Voor transportgoederen tot max. 50 kg/m (110 lbs/ft) bij max. 2,0 m/s (394 ft/m)
· Geschikt voor transport en accumulatiefunctie (in bochten geen accumulatiefunctie)
Band met rollende overbrenging
· Voor stuwdrukvrij transport van transportgoederen die niet geschikt zijn voor rollenbanen
· Ook voor kleine transportgoederen
· Gesloten band
· Verkrijgbaar voor rechte stukken en bochten
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Opmerkingen betreffende het gebruik
Productinformatie 400-V-rollenbaan conveyor

400-V-rollenbaan conveyors

Aandrijf- en keerstations
Bij modules met vlakke-riemaandrijving moet de aandrijfzijde (links of rechts in transportrichting) evenals de positie van de keer-eenheden worden vastgelegd. De volgende afbeeldingen verduidelijken de mogelijke aandrijfzijden en posities van de keer-eenheden.

Modi
Aangedreven rollenbanen met vlakke-riemaandrijving en 400-V-motor kunnen in 2 modi worden gebruikt:
· Transportinstallatie
· Accumulatietransportinstallatie met zonebesturing
Aandrijving
De rollen worden aangedreven met een van beneden tangentieel geleide vlakke-riem. Aandrukelementen zorgen voor het contact
tussen riem en rol.

Keerstations

Aandrijfzijde
1

2

AS L

L

1

R

2
L

AS L

D.O.T.

D.O.T.

Modules
De transportinstallaties bestaan uit 3 verschillende modules:
· Aandrijfmodule met 400-V-aandrijving, een keer aan het begin van een transportinstallatie, incl. riemkering
· Tussenmodule, evt. meervoudig
· Eindmodule, een keer aan het einde van de transportinstallatie, incl. riemkering
Lengte
De lengte van een met een vlakke-riem aangedreven transportinstallatie is beperkt tot 15000 mm. Het ontwerp van het vereiste motorvermogen baseert Interroll passend bij de eisen op het gebied van snelheid en gewicht.
R

Functies
De keuze en verdeling van de aandrukelementen bepalen de functie van de transportinstallatie. Afhankelijk van de toepassing kunnen de functies binnen een aandrijflijn worden gecombineerd.
· Transportinstallaties:
vast aandrukelement in de bovenste bevestigingspositie, na elke 2e rol
· Accumulatietransportinstallaties:
aandrijfeenheid-aandrukelement, 1 x per zone, de rollen van de zone worden via PolyVee aangedreven. Voor de aansturing van
de zones is daarnaast een besturingsmodule met 24 V nodig.
400-V-rolbochten
Met een vlakke-riem aangedreven bochten zijn altijd vast aangedreven. Het laten opstuwen op een bocht is niet mogelijk.

D.O.T.

D.O.T.

AS R

AS R

L
2

1

1

R
2

Afb.: Aandrijfzijde rechts (R) en links (L) en keer-eenheden
D.O.T.
1
2
AS R
AS L

Transportrichting
Motor
Keer-eenheid
Aandrijfzijde rechts
Aandrijfzijde links

Bochten zijn verkrijgbaar in de hoeken 30°, 45°, 60° en 90°. Een aandrijfstation in bochten is niet mogelijk. Begint een transporttraject met een door een vlakke-riem aangedreven bocht, dan moet er een aandrijfstation in een kort recht stuk vóór de bocht worden
ingepland.
Per aandrijving zijn maximaal twee 90° bochten in dezelfde draairichting of een bocht van 90° met een ingebouwd recht stuk mogelijk.
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Opmerkingen betreffende het gebruik
Productinformatie 400-V-rollenbaan conveyor

Afmetingen rollenmerge

D.O.T.

Hoek en binnenwerkse breedte van een toevoer-/afzonderingsmodule bepalen de afmetingen van de module.
In de volgende tabel vindt u de standaard afmetingen van de toevoer-/afzonderingsmodule (merge).

2

1

3

Transportrichting
Motor
Drive module keer-eenheid links: DL; aandrijfzijde rechts: R
Slave module tussenliggend: Sl; aandrijfzijde rechts: R
Slave module keer-eenheid rechts: SR; aandrijfzijde rechts: R

Bochten met vlakke-riemaandrijving
De aandrijfzijde van de bocht bevindt zich principieel aan de binnenradius. De positie van de keer-eenheden moet bij de bestelling
worden aangegeven, deze worden altijd vanuit het middelpunt van de bocht gezien, bepaald.
Per aandrijving zijn maximaal twee bochten in dezelfde draairichting mogelijk. Per bocht wordt de max. lengte van het rechte aandeel van de transportinstallatie met 3000 mm korter.

L

110

420
620
840

bij hoeken a = 45° en
rolindeling P = 60 mm
24 V
400 V
510
630
690
810
930
1050

Openingsbreedte FW
in mm

Modulelengte ML
in mm

Openingsbreedte FW
in mm

600
870
1200

bij hoeken a = 30° en
rolindeling P = 60 mm
24 V
400 V
810
930
1140
1260
1540
1660

845
1230
1680

Aanwijzingen betreffende transfer 24 V en HPD
Transfer 24 V en HPD worden in geval van montage door de klant met de volgende uitrusting geleverd:
· Besturingskaart
· Sensor-/reflectormontageset incl. bekabeling
· Zijgeleidingsmontageset

R
1

1

1

Modulelengte ML
in mm

4

Afb.: Voorbeeld van een transportlijn met drie modules
D.O.T.
1
2
3
4

Nominale breedte BF
in mm

Keer-eenheid
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Opmerkingen betreffende het gebruik
Band conveyors

Band conveyors worden hoofdzakelijk voor transporttaken gebruikt die met rollenbaan conveyors niet of slechts lastiger kunnen
worden uitgevoerd.
De band conveyors van Interroll zijn geschikt voor de volgende toepassingen:
· helling- en vervalbanen
· acceleratiebanen
· transportinstallaties voor transportgoederen met oneffen onderkant
· transportinstallaties voor kleine of ongelijkmatig gevormde transportgoederen
· transportinstallaties voor hoge transportsnelheden

Technische gegevens:

Technologie
Diameter
Materiaal overbrenging
Nominaal vermogen
Nominaal koppel
Bandtrekkracht

DM 0080

138i

165i

217i

Synchrone trommelmotor
81,5 mm
89,0 mm met rubber bekleding
Staal
145 tot 425 W
2,1 tot 65 Nm
1594 N

Asynchrone trommelmotor
138,0 mm

164,0 mm

217,5 mm

Staal
0,074 tot 1,000 kW
14,7 tot 174,4 Nm
216 tot 2527 N

Staal
0,306 tot 2,200 kW
28,1 tot 365,2 Nm
347 tot 4453 N

Staal
0,306 tot 3,000 kW
28,1 tot 533,6 Nm
261 tot 4907 N

De band conveyors van Interroll zijn niet geschikt voor gebruik in de buitenlucht evenals voor het transport van bulkgoed.
Kijk voor meer informatie in onze catalogus voor trommelmotoren.

Algemene technische informatie
Aandrijving
De band conveyors van Interroll worden standaard aangedreven met een kopaandrijving of middenaandrijving met Interroll-trommelmotoren.
Voordelen van de trommelmotoren van Interroll:
· Plug-and-play:
De inbouw van Interroll-trommelmotoren is aanzienlijk sneller en eenvoudiger te realiseren dan bij conventionele aandrijfsystemen.
Minder componenten betekent lagere kosten voor de bouw van de transportinstallatie en de aanschaf van onderdelen.
· Slijtarm:
Interroll-trommelmotoren leveren altijd 100% vermogen, ook onder agressieve omgevingsomstandigheden zoals water, fijnstof en
grof stof, chemicaliën, vet, olie en zelfs bij hogedrukreinigingsprocedures.
· Hygiënisch:
Dankzij het gladde oppervlak van roestvast staal en de hermetisch afgedichte, volledig ingekapselde constructie zijn Interroll-trommelmotoren veel eenvoudiger te reinigen dan conventionele motoren en bieden ze daarom nauwelijks een ondergrond voor kiemen bij het verwerken van voedingsmiddelen.
· Energie-efficiënt:
Vergeleken met veel andere aandrijvingen die binnen de industrie worden ingezet, verbruiken de asynchrone trommelmotoren
van Interroll tot wel 32%, de synchrone trommelmotoren zelfs tot wel 45% minder energie en zorgen zo voor lagere energiekosten en een betere CO2-balans.
· Plaatsbesparend:
Omdat de motor, het drijfwerk en de lagers in de trommel zitten, heeft de trommelmotor veel minder ruimte nodig.
· Veilig:
Een ingekapselde Interroll-trommelmotor zonder uitstekende delen en met vaste externe assen is vermoedelijk de veiligste aandrijving op de markt voor zeer moderne transportsystemen.
· Onderhoudsvrij:
De complete afdichting van de motoren beschermt de interne componenten tegen invloeden van buitenaf en zorgt voor een storingsvrije werking in alle mogelijke toepassingen.
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Transportbanden
Als transportbanden worden 2-laagse polyesterbanden met pvc- of PU-laag gebruikt. Helling-, verval- en acceleratiebanen worden
met een oppervlak uitgerust dat in de lengterichting voorzien is van ribbels om ervoor te zorgen dat het transportgoed beter wordt
meegenomen. Andere op aanvraag.
Bandoverbrenging
De band conveyors van Interroll zijn met verzinkt plaatstaal als bandoverbrenging uitgerust. Andere bandoverbrengingen zijn op
aanvraag mogelijk.
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Opmerkingen betreffende het gebruik
Band conveyors

Classificatie van de Interroll-band conveyors

D.O.T.

De bandconveyors van Interroll worden aan de hand van de volgende kenmerken geclassificeerd:
· Gebruik als horizontale of helling-/vervalbaan
· Transportlengte
· Binnenwerkse breedte
· Transportsnelheid
· Max. draagvermogen/m
· Max. totaal draagvermogen/aandrijving
· Niet geschikt voor omkeerbedrijf
Transportgoed
Draagvermogen
Max. totaal draagvermogen
Transportsnelheid
Binnenwerkse breedte
Transportlengte
Helling/verval
Omgevingstemperatuur

TW
CL

364

115

121

HSG

LW

556

Dozen, pakketten, kunststof bakken, kunststof onderdelen, carriers, enz.
tot 50 kg/m
550 kg
0,1 tot 2,5 m/s
420, 620, 840 mm, andere afmetingen op aanvraag
700 tot 30000 mm
Max. 18°
0 tot +50 °C

⅔

⅓

Afb.: Interroll-band conveyor BM 8411 (middenaandrijving)
CL
D.O.T.

Horizontale band conveyors
Horizontale band conveyors van Interroll kunnen tot een lengte van 4080 mm compleet gemonteerd worden geleverd. Langere
transportinstallaties zijn altijd uit meerdere module-segmenten opgebouwd. Deze segmenten moeten ter plaatse worden gemonteerd
en afgesteld.
Het benodigde aandrijfvermogen hangt af van de transportlengte, de bandsnelheid en de bandbelasting van de transportinstallatie.
De berekening van het benodigde aandrijfvermogen voert Interroll conform uw gegevens uit. Als aanknopingspunt kunt u het aandrijfvermogen met de vereenvoudigde formule op pagina 118 berekenen.
Kopaandrijving met trommel- of opsteekmotor is bij Interroll-band conveyor BM 8410 mogelijk als het totale gewicht van het transportgoed lager is dan 220 kg en de transportsnelheid niet sneller is dan 2,5 m/s (492 ft/m). Indien er hogere waarden nodig zijn,
wordt er een middenaandrijving ingezet.

Transportlengte
Transportrichting

Helling- en vervalbanen
Interroll-bandconveyors BM 843x met helling/verval worden ingezet als er hoogteverschillen moeten worden overbrugd. De transportinstallaties kunnen boven met een horizontaal gedeelte met vast verbonden framebocht evenals beneden met een aan- resp. afvoerband worden uitgerust.
De max. helling- resp. vervalhoek is afhankelijk van het transportgoed. Voor bakken en dozen mag de hoek max. 15° bedragen om
een storingsvrij transport te garanderen.
Het soort aandrijving is een middenaandrijving met trommelmotor of opsteekmotor. De motor heeft standaard een rem met een
remspanning van 400 V.
Het benodigde aandrijfvermogen hangt af van de transportlengte, de vorm van de bandconveyor, de bandsnelheid en de bandbelasting van de transportinstallatie. De berekening van het benodigde aandrijfvermogen (in kW/HP) voert Interroll conform uw gegevens uit.

D.O.T.
TW
CL

121,5

HSG

115

LW

BF

40

Afb.: Interroll-band conveyor BM 8410 (kopaandrijving)

114

© 2018 INTERROLL

© 2018 INTERROLL

115

Opmerkingen betreffende het gebruik
Band conveyors

Aanwijzingen voor steunen:
Gebruik voor helling- en vervalbanen de stalen steunen RM 8841 (pagina 80). Bij een afgeef- resp. afnamehoogte
T.O.B. > 2000 mm worden omwille van de stabiliteit door Interroll langsschoren aangebracht.

TL

.
D.O.T
CL
TW

364

115

121

HSG

556

115

α

LW

121

TW

CL

LW

BL

HSG

.
D.O.T

α

TL

364

556

Afb.: Interroll-bandconveyor BM 8434 middenaandrijving + bocht boven + aanvoer
CL
BL
TL
D.O.T.
T.O.B.

Afb.: Interroll-bandconveyor BM 8432 middenaandrijving + bocht boven

.
D.O.T

a

364

CL

Transportlengte
Bodemlengte
Toplengte
Transportrichting
Afgeef-/afnamehoogte
Hoek, max. 18°

TW
LW

556

115

121

HSG

α

BL

Afb.: Interroll-bandconveyor BM 8433 middenaandrijving + aanvoer
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Opmerkingen betreffende het gebruik
Band conveyors

Berekeningen
Doorvoer
De doorvoer TP van een band conveyor wordt aangegeven in stuk/uur en hangt af van de afmetingen van het transportgoed en de
transportsnelheid.
Voor de berekening van de doorvoer is de venstergrootte T nodig. De venstergrootte T is de afstand van de voorkant van een
transportgoed tot de voorkant van het volgende transportgoed, ongeacht de daadwerkelijke lengte van het transportgoed resp. de
zonelengte.
Voor een exacte berekening van het aandrijfvermogen TP kunt u contact opnemen met uw Interroll-adviseur. Vereenvoudigd kan TP
voor rechte stukken als volgt worden berekend:

TP =

3.600 ∙ v
T

TP
v
T

Doorvoer in stuk/uur
Transportsnelheid in m/s (ft/m)
Venstergrootte in m (ft)

Bij het toevoeren en afzonderen wordt de doorvoer tevens door de daadwerkelijke lengte en het gewicht van het transportgoed
evenals de cyclus van de transfer beïnvloed. Neem voor de berekening contact op met uw Interroll-adviseur.
Aandrijfvermogen
Het aandrijfvermogen P van een bandconveyor van Interroll (geldt alleen voor horizontale transportinstallaties) wordt in kW aangegeven. Het aandrijfvermogen is van het totale gewicht m van het transportgoed in kg en de transportsnelheid v in m/s afhankelijk.
Voor een exacte berekening van het aandrijfvermogen P kunt u contact opnemen met uw Interroll-adviseur. Vereenvoudigd kan P
als volgt worden berekend:
P = v ∙ m ∙ 0,005

p
v
m

Aandrijfvermogen in kW (HP)
Transportsnelheid in m/s (ft/m)
Totaal gewicht van het transportgoed in kg (lbs)

Bijvoorbeeld kan het aandrijfvermogen P bij een transportsnelheid van 0,5 m/s en een totaal gewicht van 200 kg als volgt worden
berekend:
P = 0,5

m
∙ 200 kg ∙ 0,005 = 0,50 kW
s

Omdat het daadwerkelijke aandrijfvermogen altijd boven de berekende waarde moet liggen, wordt bij het voorbeeld een aandrijfvermogen van minstens 0,55 kW aanbevolen.
Interroll behoudt zich de keuze van een aandrijving binnen de fabrieksnorm voor.
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Opmerkingen betreffende het gebruik
Algemene technische informatie bij band conveyors en merge

Zijden vastleggen voor bestelling

Maattabel riemmerge (BM 4430/4445)

Bij de bandbocht zijn de zijden vanuit het standpunt in de binnenste cirkel van de bandbocht vastgelegd.

De standaard maten zijn afhankelijk van de binnenwerkse breedte en de hoek van de merge.

De linkerzijde bevindt zich in de richting tegen de klok in, de rechterzijde in de richting met de klok mee (zie de volgende afbeelding).

Binnenwerkse breedte LW
in mm

Openingsbreedte FW bij 45°
in mm

Openingsbreedte FW bij 30°
in mm

310 tot 460
510 tot 810
860 tot 1010

1000
1500
1800

1200
1700
2000

3

2

Tabel voor het bepalen van de gemiddelde lengte
(BM 4430/4445)
30°

D.

D.

O

O

.T.

.T.

7

R

4
L
1

D.O.T.
R
L
1
2
3
4
5
6
7

120

6

5

410
510
610
710
810
910
1010
1110
1210

45°
1155
1245
1330
1415
1505
1590
1675
1765
1850

410
510
610
710
810
910
1010
1110
1210

1005
1055
1105
1155
1205
1255
1305
1355
1405

Transportrichting
Met de wijzers van de klok mee
Linksom
Aandrijfrol
Band
Keerrol
Binnenste zijgeleiding
Aandrijfrol
Opsteekmotor
Buitenste zijgeleiding
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Het Interroll Competence Centre in Sinsheim, Duitsland, in de
buurt van Heidelberg, concentreert zich op modules en subsystemen die op sleutelposities van de interne logistiek worden ingezet. Hiertoe behoren rollenbaan conveyors en band conveyors, bandbochten en crossbelt sorter installaties. Op het
gebied van deze producten is het Competence Centre binnen
de wereldwijde Interroll-groep verantwoordelijk voor alle technische belangen van de ontwikkeling via applicatie-engineering
tot aan de productie en ondersteuning van de lokale Interroll-bedrijven.
In het 15.700 m² grote centrum wordt het complete productgamma ontwikkeld en geproduceerd. Dankzij deze verticale integratie kunnen wij de kwaliteit van onze producten van A tot Z
controleren en onze klanten op maat gemaakte technische ondersteuning bieden.

In het customer centre bevinden zich naast rollenbaan conveyor-modules, crossbelt sorters en andere belangrijke producten voor materiaalstroom-systemen ook overeenkomstige demonstratiemodellen. In ons Interroll test centre kunnen klanten
live de gewenste tests voor specifieke toepassingen uitvoeren
die voor nieuwe projecten op maat worden vervaardigd.

Interroll Automation GmbH
Dietmar-Hopp-Str. 3
74899 Sinsheim
Duitsland
+49 (0)7261 938-0

R

E

Reflectorset 
83, 102
Rolindeling 
97
Rollenbaan conveyors 13
Eindstop 
72
Bocht 
16, 32
Ergonomie 
10
Kogeltafel 
18, 20
Merge 
34
Recht 
14
H
Uitlijn conveyor 28, 36
Rollenbaanconveyors
HPD 
60
Bocht 
24
Merge 
26
Recht 
22, 30

K

Kabelgoot 
102
Kunststof clip 11

122

© 2018 INTERROLL

Disclaimer
Inhoud
Wij streven naar de juiste, actuele en volledige informatie en
hebben de inhoud van dit document zorgvuldig samengesteld.
Desondanks kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid voor de
informatie aanvaarden. Wij sluiten uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid uit voor schade en gevolgschade die op enigerlei wijze
verband houdt met het gebruik van dit document. Wij behouden
ons het recht voor om de vermelde producten en productinformatie te allen tijde te wijzigen.

Auteursrecht / industrieel eigendomsrecht
Teksten, afbeeldingen, grafieken en dergelijke alsmede hun positie zijn beschermd door het auteursrecht en andere beschermende wetten. Reproductie, wijziging, overdracht of publicatie van
een deel of van de gehele inhoud van dit document in welke
vorm dan ook is verboden. Dit document is uitsluitend bedoeld
ter informatie en voor reglementair gebruik en geeft niet het
recht om de desbetreffende producten na te bouwen.
Alle in dit document vermelde aanduidingen (beschermde merken zoals logo’s en handelsnamen) zijn eigendom van Interroll
AG of derden en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet worden gebruikt, gekopieerd of verspreid.

Over Interroll
Opgericht in 1959, is Interroll uitgegroeid tot de wereldwijd toonaangevende fabrikant van sleutelproducten
voor interne logistiek. Of er nu kisten,
pallets of zachte goederen moeten
worden getransporteerd, geen enkele
andere onderneming biedt een dergelijk omvangrijk variëteit aan producten voor de transporttechniek.
Daarom kiezen systeemintegratoren,
original equipment manufacturers en
gebruikers Interroll als partner voor
hun interne logistiek. En dat overal
ter wereld.
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Het wereldwijde netwerk van Interroll
staat garant voor een snelle levering
en uitstekende service voor elke lokale klant. Wij inspireren klanten en
bieden hen de mogelijkheid om hun
efficiëntie te verhogen.

