
OPTIMAAL  
CONDENSPOTTENBEHEER

EEN CRUCIALE STAP IN HET HALEN  
VAN NETTO-NUL-EMISSIES



1

OPTIMAAL CONDENSPOTTENBEHEER



DUURZAAM, PROACTIEF CONDENSPOTTENBEHEER

Het bewezen programma van Armstrong voor optimaal condenspottenbeheer helpt u bij het 
oplossen en voorkomen van problemen. We hanteren een holistische benadering waarbij uw 
gehele systeem in beschouwing wordt genomen, evenals de unieke vereisten van uw faciliteiten 
en industrie. Van optimalisatie van systemen en deskundige coördinatie voor het vervangen van 
condenspotten tot kant-en-klare oplossingen, Armstrong doet het allemaal. 

Onze specialisten helpen u bij het implementeren van een condenspottenbeheerprogramma dat 
speciaal is ontworpen om de betrouwbaarheid, efficiëntie en veiligheid te vergroten en waarmee 
u uw doelstelling van netto-nul-emissies kunt halen.

ARMSTRONG IS DE BETROUWBARE PARTNER IN THERMISCHE 
SYSTEMEN VOOR TEVREDEN KLANTEN IN MEER DAN 100 LANDEN

Wij zijn wereldleiders op het gebied van energiebeheer, met meer dan een eeuw 
aan kennis en ervaring. Of uw bedrijf nu 10 condenspotten heeft of 10.000, op één 
locatie of in faciliteiten over de hele wereld, Armstrong kan u als geen ander helpen 
bij het beheren van uw stoomsysteem.

OVER ARMSTRONG INTERNATIONAL

Armstrong International, in 1900 opgericht, is al vijf generaties lang een 
familiebedrijf. Door onze unieke erfenis van kennis, ervaring en inzicht kunnen wij 
u van dienst zijn zoals niemand anders dat kan. Armstrong, die vaak de eerste op 
de markt is, heeft de omgekeerde-emmercondenspot uitgevonden en ons bedrijf 
heeft meer dan 70 patenten op uitzonderlijke producten, technologie en software 
ontvangen. 

WIJ WILLEN DAT U MET PLEZIER SAMENWERKT MET ARMSTRONG

Bij Armstrong is het opbouwen van een sterke, duurzame relatie met onze klanten 
een topprioriteit. Wij worden een integraal onderdeel van uw team, dat consequent 
onze beloften nakomt en uw verwachtingen overtreft, terwijl we tegelijkertijd 
transparant en eenvoudig blijven om zaken mee te doen. Wij willen dat de 
samenwerking met ons steeds weer een aangename ervaring voor u is.
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OPTIMAAL CONDENSPOTTENBEHEER  
KENT VELE VOORDELEN

Het condenspottenbeheerprogramma van Armstrong is een allesomvattende oplossing die 
speciaal is ontwikkeld om storingen met condenspotten laag te houden voor: het verbeteren 
van de efficiëntie en veiligheid, het verminderen van het energieverbruik en de emissies, het 
verlagen van de kosten voor brandstof, apparatuur en onderhoud, en voor het voorkomen van 
ongeplande stilstand. Proactief condenspottenbeheer is een van de belangrijkste stappen voor 
het halen van uw doelstelling van netto-nul-emissies.
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DE VOORDELEN VAN NAUWKEURIGE 
EVALUATIE VAN UW CONDENSPOTTEN 
KUNNEN GROOT ZIJN 

Door regelmatig controles uit te voeren, 
condenspotten indien nodig te vervangen 
en de hoofdoorzaak van eventuele 
storingen aan te pakken, helpt het 
condenspottenbeheerprogramma van 
Armstrong klanten de uitvalpercentages 
aanzienlijk te verminderen en de 
bedrijfsvoering te verbeteren. 

Hier ziet u de lekkagewaarden voor 
locaties met SAGE® die door Armstrong 
zijn gecontroleerd. Slechts 20% van deze 
klanten maakt gebruik van een echt 
condenspottenbeheerprogramma waarmee 
de storingspercentages onder de 5% blijven. 
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KIES VOOR EERSTEKLAS CONDENSPOTTENBEHEER MET ARMSTRONG

Wij bieden een compleet scala aan oplossingen om aan uw behoeften te voldoen, zoals:

 I Betrouwbare en nauwkeurige condenspotcontroles uitgevoerd door getrainde en gecertificeerde 
technici van Armstrong

 I Hulpmiddelen en training waarmee u uw eigen controles nauwkeuriger en efficiënter kunt uitvoeren

 I Deskundig onderzoek voor het beoordelen van problemen op locatie

 I Energie-audits voor het detecteren van defecte condenspotten, het bepalen van de oorzaak  
van storingen en het vinden van manieren om uw energieverbruik te verminderen

 I Operationele en onderhoudsservices voor effectief beheer van uw systemen

 I Innovatieve producten en technologie voor nauwkeurige systeembewaking en effectieve condenspotten

 I Toegang tot realtime gegevens en diepgaand, uitgebreid inzicht in uw thermische-energiesysteem

 I Gedetailleerde rapporten, regelmatige updates en aanbevelingen voor het vervangen van  
condenspotten en het optimaliseren van systemen



JAARLIJKSE CONTROLE 24/7 BEWAKING

INSPECTIE

STORING STORING REPARATIE

INSPECTIE REPARATIE

10 maanden stoomverlies = € 60.000

Risico van verstopte condenspotten = 
stilstand + veiligheidsproblemen

Reageer direct op defecte condenspotten 
om verspilling te voorkomen.

Schakel alleen onderhoudspersoneel 
in wanneer en waar nodig.

APRIL

MEI

JUNI

JULI

AUGUSTUS

SEPTEMBER

OKTOBER

NOVEMBER

DECEMBER

JANUARI

FEBRUARI

MAART

APRIL

IDENTIFICATIE VAN STORINGEN EN  
TIJDSCHEMA VOOR VERVANGING

ELK JAAR ZAL 5% TOT 15% VAN DE GEBRUIKTE CONDENSPOTTEN UITVALLEN.

DE TERUGVERDIENTIJD VOOR HET VERVANGEN VAN DEZE  
CONDENSPOTTEN IS MEESTAL 6 TOT 10 MAANDEN.  

CONDENSPOTPROFIEL

Druk: 10 bar

Stoomkosten: 70 €/T

Klepdoorlaat: 1/4"

Toepassing: Drip- en tracerleidingen

Doorblaasverlies: 2912 kg/dag

Jaarlijks verlies: € 74.400 
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BETROUWBARE EN NAUWKEURIGE 
CONDENSPOTTESTS ZIJN ESSENTIEEL

REGELMATIGE CONDENSPOTCONTROLES ZIJN EEN INTEGRAAL  
ONDERDEEL VAN GEAVANCEERD CONDENSPOTTENBEHEER 

De condenspotcontroles van Armstrong bieden:

 I Evaluatie van de condenspotprestaties, zoals de juiste werking, lekkage, verstopt, koud, enz.  

 I Diagnose van de hoofdoorzaak van eventuele storingen

 I Visuele beoordeling van de status en conditie van kleppen 

 I Identificatie van alle problemen met stoomsystemen rond condenspotten, zoals ontbreken van isolatie, 
waterslag, condensaatretourleidingen, problemen met leidingen, tegendruk en stagnatie

DRIE OPTIES VOOR EFFECTIEVERE CONDENSPOTCONTROLES 

OF U NU UW EIGEN CONTROLES UITVOERT OF DIT LAAT DOEN DOOR ONZE GECERTIFICEERDE 
EXPERTS, UW GEGEVENS BLIJVEN UW EIGENDOM EN WORDEN ZEER GOED BEVEILIGD

Wij hebben de kennis, de middelen en de expertise die nodig zijn om u te helpen condenspotstoringen 
laag te houden en de tijd tussen detectie van een probleem en vervanging te verkorten. Door 
toegang te bieden tot de realtime status van uw condenspotten, kunnen defecte condenspotten 
worden vervangen voordat ze negatieve gevolgen hebben voor uw processen en efficiëntie.  Welke 
optie u ook kiest, uw gegevens blijven uw eigendom en worden veilig bewaard door SAGE®.

Test uw eigen condenspotten 
nauwkeuriger en efficiënter; 
Armstrong laat u zien hoe

De experts van Armstrong 
trainen uw personeel 
en aannemers om 
nauwkeurigere, efficiënte 
condenspotcontroles 
consistent en betrouwbaar 
uit te voeren met behulp van 
ultramoderne hulpmiddelen 
en technologie. 

Laat condenspotcontroles 
uitvoeren door getrainde 
en gecertificeerde technici 
van Armstrong

Onze technici zijn experts in 
stoom- en condenssystemen 
en hebben uitgebreide 
ervaring met het testen van 
duizenden condenspotten 
per jaar. De experts van 
Armstrong voldoen aan alle 
vereisten en hebben alle 
toepasselijke cursussen van 
Armstrong University voor 
hun niveau afgerond.

Bewaak uw essentiële 
condenspotten of al uw 
condenspotten in realtime 
en 24 uur per dag

SAGE® maakt gebruik 
van draadloze 
bewakingstechnologie 
om u te waarschuwen bij 
storingen. Zo kunt u defecte 
condenspotten repareren of 
vervangen voordat ze ernstige 
problemen veroorzaken.

VERMIJD DE KOSTBARE GEVOLGEN VAN INFREQUENTE CONDENSPOTTESTS

Nauwkeurige, consistente controles helpen ernstige problemen te voorkomen, zoals waterslag, 
verhoogd energie- en brandstofverbruik, bevroren leidingen, productieonderbrekingen en 
ongeplande stilstand, evenals meer onderhoud aan en reparatie van apparatuur en bijkomende 
arbeidsuren.
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TOONAANGEVENDE OPLOSSINGEN  
DIE UW LEVEN MAKKELIJKER MAKEN

Armstrong biedt duurzame en hoogwaardige producten, onmisbare hulpmiddelen en technologie 
en complete oplossingen voor stoom- en condenssystemen waarmee u de moeilijkste uitdagingen 
het hoofd kunt bieden. Al onze producten werken samen en leveren daarbij consequent goede 
prestaties en een lange gebruiksduur. Dit betekent een grote meerwaarde voor uw bedrijf, 
ongeacht de branche waarin u werkzaam bent.

SAGE®: SLIMME BEWAKING EN DOCUMENTATIE VOOR CONDENSSYSTEMEN

SAGE® houdt u 24 uur per dag volledig op de hoogte met regelmatige updates, nauwkeurige 
documentatie, op maat gemaakte rapporten en realtime waarschuwingen om u te wijzen op 
problemen. SAGE® werkt naadloos samen met onze realtime bewakingsproducten, zodat de app 
altijd toegang heeft tot de meest actuele gegevens. Met SAGE® blijven uw gegevens uw eigendom 
en zijn uw gegevens altijd zeer goed beveiligd.

VOOR ELKE INDUSTRIE IS SAGE® DE INTELLIGENTE OPLOSSING DIE U NODIG HEBT

Onze krachtige software berekent het stoomverlies en de C02-emissie en legt deze vast in 
rapporten. Hiervoor wordt gebruikgemaakt van de geavanceerde efficiëntiemethodologie 
voor stoomsystemen, inclusief condenspotten, van Armstrong die is goedgekeurd door het 
Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering (UNFCCC).

Bekijk een video voor meer informatie 
over SAGE®-stoomsystemen

 I Controleer condenspotten snel en nauwkeurig met SAGE® Mobile

 I Verbeter de betrouwbaarheid, efficiëntie en veiligheid van uw apparatuur

 I Gebruikerservaring op maat

 I Toegankelijk via uw smartphone, tablet en computer

 I Bewaking via een realtime dashboard

 I Toezicht op meerdere locaties
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SAGE UMT®: DE DRAADLOZE HANDTESTER

Met SAGE UMT® is het testen van condenspotten heel eenvoudig. Dit ultramoderne, 
automatische condenspottestapparaat elimineert gebruikersfouten en verhoogt 
de kwaliteit van condenspottesten naar een nieuw niveau. Met SAGE UMT® kan 
elke condenspottechnicus de potten snel, gemakkelijk, nauwkeurig en regelmatig 
onderzoeken, terwijl de informatie naadloos synchroniseert met SAGE®. 

SAGE UMT® IS EEN ONMISBAAR HULPMIDDEL IN UW 
COMPLETE CONDENSPOTTENBEHEERPROGRAMMA

 I Detecteert condenspotten in een goede, koude en doorgeblazen toestand

 I Piëzo-elektrische akoestische sensor, speciaal ontwikkeld en afgestemd 
voor de unieke omstandigheden die worden gevonden in condenspotten

 I Contactloze infrarood temperatuursensor

 I RFID-technologie vermindert de tijd voor het lokaliseren en identificeren 
van condenspotten aanzienlijk 

 I SAGE UMT® werkt naadloos samen met SAGE® Mobile en het SAGE® Smart 
Utility System Management-platform

 I SAGE® uploadt gegevens direct naar de cloud voor optimale beveiliging en 
automatische back-ups

 I Klanten zijn eigenaar van hun eigen gegevens

Bekijk een video 
voor meer informatie 
over SAGE UMT®
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LEIDINGOPLOSSINGEN VAN ARMSTRONG

OP MAAT GEMAAKT VOOR EENVOUDIGER ONDERHOUD, 
VERBETERDE BETROUWBAARHEID EN PRESTATIES, EN  
SNELLERE UPDATES EN AANPASSINGEN

Bekijk een video 
voor meer informatie 
over de TVS6000

 I Compact ontwerp en besparingen: minder lekkagepunten, een kleinere voorraad en minder 
tijd nodig voor installatie en onderhoud. 

 I Meer flexibiliteit en een groter aanpassingsvermogen: met ons ruimtebesparende leidingwerk 
heeft elke fabrikant de mogelijkheid om condenspotten met twee bouten in-line aan te sluiten 
op vrijwel elk type leidingstelsel via het universele connectorblok van Armstrong. 

 I Snel en gemakkelijk onderhoud zonder het systeem uit te schakelen: u kunt de condenspotten 
en onderdelen snel en eenvoudig repareren of vervangen terwijl de connector in-line blijft. 

 I Duurzaamheid: zelfs wanneer lasverbindingen de voorkeur hebben, hoeven de 
flensaansluitingen, die op bestelling en in overeenstemming met de aanwezige bouwlengte 
worden gemaakt, niet te worden weggegooid wanneer condenspotten worden vervangen. 
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VERVANG DEFECTE CONDENSPOTTEN SNELLER EN  
GEMAKKELIJKER MET CONDENSPOTREGELSTATIONS  
VAN ARMSTRONG

Onze geavanceerde condenspotregelstations  
zijn ontworpen om de risico’s te beperken,  
de veiligheid te verbeteren en ruimte te  
besparen. Tegelijkertijd maken ze het testen  
van condenspotten gemakkelijker, kost het  
vervangen van condenspotten weinig tijd en  
hoeft het systeem niet te worden uitgeschakeld.

ROBUUSTE, BETROUWBARE CONDENSPOTTEN

Het uitgebreide assortiment condenspotten 
van Armstrong is ontwikkeld met het oog op 
energie-efficiëntie, een minimaal stoomverlies, 
corrosiebestendigheid, lucht en CO2-afvoer, prestaties 
bij tegendruk, probleemloze werking ondanks vuil en 
een lange, betrouwbare gebruiksduur. Onze specialisten 
zorgen ervoor dat u de juiste condenspotten kiest, en 
dat ze naar behoren worden geïnstalleerd en in bedrijf 
worden gesteld. Zo bent u verzekerd van het meest 
effectieve en energiezuinige stoomsysteem.



SNELLE VERVANGING VAN EEN CONDENSPOT

*   Door standaardisering naar één type condenspot en het vervangende onderdeel bij de hand te 
houden, kunt u de stappen voor de inkooporder en levering op locatie overslaan. U vervangt de 
condenspot eenvoudigweg wanneer de storing optreedt. Het vervangen van een condenspot 
binnen enkele dagen in plaats van maanden levert een grotere energiebesparing op.

MEI

JUNI

JULI

AUGUSTUS

SEPTEMBER

OKTOBER

NOVEMBER

DECEMBER

JANUARI

STORING, RAPPORTAGE
EN POTSELECTIE

STORING, RAPPORTAGE
EN POTSELECTIE

INKOOPORDER

LEVERING
OP LOCATIE

REPARATIE

WACHTEN OP UIT BEDRIJF GAAN/ 
WARMWERKVERGUNNING

REPARATIE*

INKOOPORDER

LEVERING
OP LOCATIE

INSTALLATIE MET 
LASSEN OF SCHROEVEN

LEIDINGOPLOSSINGEN 
MET 2 OF 4 BOUTEN
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24/7 CONDENSPOTBEWAKING

VAN ESSENTIËLE CONDENSPOTTEN TOT UW HELE SYSTEEM, DRAADLOZE BEWAKING  
TILT HET BEHEER VAN UW CONDENSPOTTEN NAAR EEN HOGER NIVEAU

Draadloze, realtime bewaking is een cruciaal hulpmiddel in uw geavanceerd 
condenspottenbeheerprogramma en biedt ondersteuning van uw doelstellingen voor 
decarbonisatie door energieverspilling en CO2-overschotten aanzienlijk te verminderen.  
Deze is eenvoudig te installeren en compatibel met elk type en model condenspot.

CONDENSPOTBEWAKING WERKT NAADLOOS SAMEN MET SAGE®

Armstrong maakt gebruik van hoogwaardige technologieën en biedt continue, realtime 
inzichten. Bij storingen ontvangt u direct een melding zodat u defecte condenspotten kunt 
repareren of vervangen voordat er ernstige problemen ontstaan met het stoomsysteem.   

EVERACTIVE-
BEWAKING 

ZONDER 
BATTERIJ
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CONDENSPOTBEWAKING

NAAM STEAMEYE* EVERACTIVE AIM

MODEL 4300 4700 Eversensor ST5700 ST6700

DRAADLOOS 
PROTOCOL Eigen Evernet WirelessHART ISA100

GEGEVENS 
VERZAMELEN On-site of cloud Cloud On-site of cloud

GATEWAY Armstrong Everactive
Centero/
Emerson/
Honeywell

Centero/
Honeywell/
Yokogawa

AANTAL 
SENSOREN 

PER GATEWAY
2000 1000 100-500

MINIMALE 
STOOMDRUK

0 barg  
(0 psig)

1 barg  
(15 psig) 0 barg (0 psig) 1 barg (15 psig)

MAXIMALE 
BEDRIJFSTEM-

PERATUUR

260 °C 
(500 °F)

315 °C 
(600 °F) 200 °C (392 °F) 440 °C (824 °F)

MAXIMALE 
STOOMDRUK

42 barg 
(600 psig)

104 barg 
(1500 psig)

14 barg  
(210 psig) 104 barg (1500 psig)

IP IP64 IP66 IP66

GEVAARLIJKE 
LOCATIE Niet geclassificeerd Klasse I, div 2 Klasse I, div 1 / ATEX-zone 0

BATTERIJ Duracell 123A X Epoxy Lithium-metaal batterij

SAGE CLOUD ✓ ✓ ✓

SAGE ON-SITE ✓ X ✓

VERBINDING 
MET SAGE Ethernet LTE/wifi/ethernet Ethernet met proxy

JAARLIJKS 
ABONNEMENT X ✓ X

PRIJS € €€ €€€

*   Niet verkrijgbaar in de EU.



AANBEVOLEN CURSUSSEN 
OVER CONDENSPOTTENBEHEER

Steam Traps: leer alles over het doel van 
condenspotten, verschillende typen 
condenspotten, capaciteit en selectie, 
en typische onderhouds- en preventieve 
maatregelen.

Testing Steam Traps: leer alles over de 
redenen voor het testen van condenspotten, 
de voordelen van energiebesparing in 
verband met reparatie of vervanging 
van defecte condenspotten, hoe u 
veelvoorkomende typen condenspotten kunt 
testen en de aanbevolen testfrequentie.

College of Steam Users Package: Bevat 
12 cursussen. U leert alles over typische 
stoomgebruikers in industriële en 
institutionele omgevingen. Andere 
focusgebieden zijn onder andere 
warmtewisselaars, stoomtracersystemen, 
regelkleppen en condenspotten. 

O&M Best Practices for Steam Users: 
onderwerpen zijn onder andere: het belang 
van een hoogwaardig stoomsysteem, 
identificatie van KPI’s, aanbevolen procedures 
voor stoomgebruikers, onderhoud van 
apparatuur en routinecontroles, en 
belangrijke onderdelen van operationele 
procedures. 

Water Hammer: leer alles over de 
basismechanica van waterslag, het 
identificeren van situaties waarin waterslag 
kan optreden en hoe u preventieve 
oplossingen toepast.

Smart Solutions: in deze cursus leert 
u alles over slimme oplossingen en 
branchespecifieke toepassingen, hoe slimme 
oplossingen u kunnen helpen problemen met 
het systeem te identificeren en energiekosten 
te besparen, de basisbeginselen van 
kabeltechnologie en de toegevoegde waarde 
van condenspottenbeheer.

OPTIMAAL CONDENSPOTTENBEHEER
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ONLINE CURSUSSEN, TRAININGEN EN SEMINARS

MET ARMSTRONG UNIVERSITY HEBT U EENVOUDIG ONLINE TOEGANG TOT 
MEER DAN EEN EEUW AAN DIEPGAANDE KENNIS EN ERVARING

Armstrong vindt het belangrijk om alles wat wij hebben geleerd met u te delen. Alleen zo kunt u 
de best mogelijke beslissingen nemen voor uw bedrijf. Wij bieden een groot assortiment online 
cursussen, trainingen en seminars en leveren op aanvraag webinars en onderwijspakketten met 
branchespecifieke content en oplossingen voor het aanpakken van lastige, alledaagse problemen.

Online cursussen op maat: Armstrong 
University kan een online curriculum 
samenstellen voor uw organisatie en dit 
aanbieden op locatie of via onze wereldwijde 
leercentra, wat u het handigst vindt.

Inleidend, aanvullend en gevorderd niveau: kies 
uit meer dan 200 online cursussen over stoom, 
bevochtiging, warm water, waterbehandeling, 
koeling, debietmeting, een gezond en veilig 
milieu en meer.

U kunt ook on-site trainingen volgen via onze 
moderne en wereldwijde leercentra.



CONTACT MET ARMSTRONG
Neem contact met ons op als u graag wilt dat een 

gecertificeerde expert van Armstrong uw condenspotten 
voor u beheert of als u meer wilt weten over de 

hulpmiddelen en trainingen voor het opzetten van 
uw eigen condenspottenbeheerprogramma. 

Voor meer informatie of het vinden van een vertegenwoordiger 
gaat u naar armstronginternational.eu
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