
Laad-, los- en mengsystemen van Smith Meter™

voor het in de handel brengen van geraffineerde 
olieprodukten en biobrandstoffen

Temperatuursensor 
PT 100

Manometer 
(optie)

Druksensor 4 – 20 mA 
(optie)

Frame in roestvrij staal

Overdrukventiel 
Aansluiting ¾” NPT

Additief-injectiepunt

Verschildruk-Manometer ter 
aanduiding van de zuiverheid 

van de filter (optie)

Klemmenbord AC/DC

Sleutelschakelaar

Gebruikt als 
kabelgoot

Degitale regelklep 
type 210

Installatieset met densimeter 
type S50D (optie)

Vloeistofmeter 
type Prime4

Flowcomputer 
AccuLoad III of 
microLoad.net

Kartlezer type 
Smith Proximity XP (optie)

Groffilter- en 
ontluchtingsinstallatie 
type APS-25

Uitlaatstuk en 
kalibreeraansluiting

Palletframe



Laad-, los- en mengsystemen van Smith Meter™

voor het in de handel brengen van geraffineerde 
olieprodukten en biobrandstoffen
De laad-, los- en mengsysteem-modules van FMC Technologies zijn gebaseerd op de ervaring en 
kwaliteit van het merk Smith Meter™.

De Smith Meter™ systeemmodules zijn geschikt voor alle denkbare bedrijfsinterne en logistieke 
toepassingen en voldoen aan de wettelijke voorschriften van toepassing op het ijkwezen.

De huidige voorschriften zoals de EU-richtlijn inzake drukapparatuur (PED), de laatste nieuwe 
ATEX-richtlijnen voor explosiebeveiliging, de voorschriften van de PTB en, in het bijzonder, de 
nieuwe wettelijke richtlijnen inzake meetapparatuur (MID*) die in heel Europa gelden, worden 
via deze systeemtoepassing in één klap voor de verantwoordelijke gebruiker vervuld.

Alles uit één hand van Smith Meter™

Dit betekent:

• een perfect ontwerp, gebaseerd op eigengebouwde onderdelen, zoals een volledig 
gecontroleerde productie vanaf het ontwerp tot de inbedrijfstelling bij de klant.

• een volledige functionele test onder reële en specifieke bedrijfsomstandigheden 
(doorstromingen tot 6800 m³/h met de meest verscheiden viscositeiten). De voortreffelijke 
prestaties worden bevestigd door middel van officiële ijkingsproeven bij onze interne 
kalibreer- en vloeibaarheidstestinstallaties.

• optimaal advies en een uitstekende klantenservice door FMC Technologies en een werelwijd 
dealernetwerk.

Als enige onderneming wereldwijd kan Smith Meter™ objectief steeds terugvallen op 
zelfgeproduceerde onderdelen, steunend op de hedendaagse technologie.

Het ter beschikking stellen van deze hoogtechnologische produkten, gepaard met betrouwbare 
service, en aantrekkelijke voorwaarden maken van Smith Meter™ een begeerde partner voor 
klanten en eindgebruikers wereldwijd.

Een basissysteemmodule bevat de volledige meetstraat vanaf het binnenkomen van de leiding 
in de wettelijk voorgeschreven ontluchtingsinstallaties en eindigt naar keuze bij het buitengaan 
via het digitaal regelventiel of bij de laadarmkoppeling.

De modules zijn specifiek ontwikkeld om tankwagens te beladen aan debieten, variërend 
tussen 250 liter/min tot 2500 liter/min.

*MID: Measurement Instrumentation Directive (Richtlijn 2004/22/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 
betreffende meetinstrumenten



For more information on Smith Meter™ products visit www.fmctechnologies.com/measurementsolutions

Basisonderdelen: 

Groffilter en Ontluchtingsinstallatie APS 25
• De ontluchting is uitgerust met een automatische vlotterklep en 

een vuilfilter.

Volumestroom-meetelement Prime4
• Het meetelement ist een zeer nauwkeurige brandstofteller met 

ingebouwde pulsuitgang.

Digitaal gestuurde regelventiel type 210
• De hydraulische klep is uitgerust met magneetventielen en wordt 

digitaal bestuurd door de laadcomputer en het is steeds mogelijk 
om eender welke vereiste stroomsnelheid in te stellen.   

Temperatuurmeetelement PT100
• De temperatuurmeting verloopt uiterst nauwkeurig en bevat een 

4-draads weerstandsmeting.

Programmeerbare laadcomputer 
Smith Meter™ microLoad.net of AccuLoad III
• De laadcomputer zorgt ervoor dat het hele laadproces 

gecontroleerd, opgeslagen en gedocumenteerd wordt. Hij 
communiceert via meerdere interfaces, waaronder ook een 
ethernet-interface. Deze maakt een verbinding met vrijwel elke 
PC mogelijk. Er wordt tevens licentievrije computersoftware 
beschikbaar gesteld.

Kaartlezer
• De kaartlezers functioneren met proximity badges en laten toe 

gebruikers, voertuigen of klanten te identificeren.

FMC standaardframe in roestvrij staal
• Voor frames in roestvrij staal is zelfs na vele jaren geen 

onderhoud nodig. De constructie maakt een probleemloos 
transport met vorkheftrucks mogelijk.

Alle onderdelen zijn merkproducten van de firma Smith Meter™:

De systeemmodules zijn vooraf elektrisch bekabeld en vereisen een stroomtoevoer van 230 VAC 50Hz.

De systemen worden kostengericht in de werkplaats voorgemonteerd en hebben functietesten en desgewenst 
ijkingsproeven ondergaan.

Zelfs na installatie kunnen de optimaal geconfigureerde basissysteemmodules zonder probleem uitgebreid 
worden met individuele opties. 



Voorbeelden van systeemmodules: 

1

www.fmctechnologies.com

SFSM002ENL Issue/Rev. 0.1 (2/07)

Headquarters 
FMC Technologies
1803 Gears Road
Houston, Texas USA 77067
281 260 2190

FMC Technologies 
Smith Meter GmbH 
Regentstrasse 1
25474 Ellerbek, Germany
+49 (0) 4101-304-0

Temperatuursensor PT 100

Manometer (optie)

Druksensor 4 – 20 mA (optie)

Frame in roestvrij staal

Overdrukventiel Aansluiting 
¾” NPT

Additief-injectiepunt

Verschildruk-Manometer ter 
aanduiding van de zuiverheid 
van de filter (optie)
Klemmenbord AC/DC
Sleutelschakelaar

Gebruikt als kabelgoot

Degitale regelklep 
type 210

Installatieset met 
densimeter type S50D 
(optie) 

Vloeistofmeter type Prime4

Flowcomputer AccuLoad III 
of microLoad.net

Kartlezer type 
Smith Proximity XP (optie)

Groffilter- en ontluchtingsinstallatie 
type APS-25

Uitlaatstuk en 
kalibreeraansluiting

Gewicht +/- 800 kgs

Voorbeeld meervoudig laadstation

Toepassingen:
-  Vloeibare koolwaterstoffen (inclusief Ethanol en Biodiesels)
-  Bodem- en topbelading
-  Enkel- of meervoudige produktblending 

Aansluiting laadarm 
DIN DN100 PN16 of 
ANSI B16.5 4”-150 lbs

Aaansluitmogelijkheid
gasretouraansluiting

Ontluchtingsuitgang

Compatibel met
- Accuload III-S
- Accuload III-Q
- microLoad.net

Draaibare inlaat 4 x 90°
DN100 PN16 of 
ANSI B16.5

Bevestigingsplaten Palletframe 140 x 90 mm,
Lengte 795 mm

Aansluiting laadarm 
DIN DN100 PN16 of 
ANSI B16.5 4”-150 lbs

Aaansluitmogelijkheid
gasretouraansluiting

Ontluchtingsuitgang

Compatibel met
- Accuload III-S
- Accuload III-Q
- microLoad.net

Draaibare inlaat 4 x 90°
DN100 PN16 of 
ANSI B16.5

Bevestigingsplaten Palletframe 140 x 90 mm,
Lengte 795 mm

Voorbeeld meervoudig laadstation

Gewicht +/- 1000 kgs

Temperatuursensor PT 100

Frame in roestvrij staal

Temperatuursensor PT 100

Overdrukventiel Aansluiting 
¾” NPT

Additief-injectiepunt
Verschildruk-Manometer ter 
aanduiding van de zuiverheid 
van de filter (optie)

Klemmenbord AC/DC

Sleutelschakelaar

Gebruikt als kabelgoot

Vloeistofmeter type Prime4

Flowcomputer AccuLoad III 
of microLoad.net

Kartlezer type 
Smith Proximity XP (optie)

Groffilter- en ontluchting-
sinstallatie type APS-25

Uitlaatstuk en kalibreer-
aansluiting

Degitale regelklep 
type 210

Degitale regelklep 
type 210

Ontluchtingseenheid
type AVD-1

Filter type 80-E20 
DIN80 PN16 of 
ANSI B16.5 3”-150 lbs

Verbindingsstuk DIN DN100
PN16 of ANSI 16.5 4”-150 lbs

Vloeistofmeter type ST-40-JSteun

Bovenaanzicht Blending-
eenheid

Blending eenheid

Toepassingen:
-  Vloeibare koolwaterstoffen (inclusief Ethanol en Biodiesels)
-  Bodem- en topbelading
-  Enkel- of meervoudige produktblending 


