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De smaak
van efficiëntie

Veranderende consumentenwensen,
stevige concurrentie, prijsdruk en
steeds strengere eisen voor voedselveiligheid hebben allemaal invloed op
uw productie- en bedrijfsstrategie. De
markt vraagt om een steeds grotere
variëteit aan producten, die tegelijkertijd uiterst kostenefficiënt geproduceerd worden. Met behoud van de
hoogste kwaliteit.

continuïteit van uw productieprocessen. Samen verhogen wij uw productiviteit, verlagen wij productiekosten
en verbeteren wij de veiligheid in de
productieomgeving. Van de beschikbaarheid van reserveonderdelen tot en
met industriële automatisering leveren
wij producten en systemen die de
efficiëntie van uw processen verhogen
en de complexiteit verminderen.

Kennisnetwerk
Technische Unie vormt met haar
leveranciers een uitgebreid kennisnetwerk dat producten en oplossingen
biedt gericht op kwaliteit, flexibiliteit en

Compleet assortiment
Met het assortiment van
Technische Unie voor de voedingsmiddelenindustrie weet u zeker dat
u voldoet aan de regelgeving voor

HYGIËNISCHE BESTURINGSKASTEN

Hygiënisch ontwerp
Om een installatie tot op microbieel
niveau te kunnen schoonmaken is
een hygiënisch ontwerp een vereiste.
Wanneer u producten uit de schappen
moet terugnemen kost dit u veel geld
én het kan uw imago schaden.
Met hygiënisch design bieden wij u
een oplossing die bestendig is tegen

Niet alleen uw producten moet u
beschermen tegen vervuiling, ook uw
besturing dient te worden beschermd
tegen stof en vloeistoffen. Hiervoor zijn
hygiënisch verantwoorde besturingskasten in de productieruimte absoluut
een must. Technische Unie biedt een
groot assortiment besturingskasten
aan die speciaal zijn ontworpen voor
de Voedingsmiddelenindustrie.
Roestvast staal
Besturingskasten die in de voedingsmiddelenindustrie worden gebruikt zijn
veelvuldig vervaardigd van roestvast
staal. Bij goed gebruik vergt roestvast
staal geen onderhoud. Bovendien is
het materiaal bestand tegen de inwerking van allerlei soorten reinigingsmiddelen, gassen en dampen.

v oedselveiligheid. In deze brochure
ontdekt u hoe wij u kunnen ondersteunen in alle stappen van uw productieproces.

bacterievorming, hogedrukreiniging en
schoonmaakmiddelen. Hiermee voldoet u aan alle eisen die de voedingsmiddelenindustrie stelt.
Oplossingen en diensten van
Technische Unie
• Besturingskasten
• Kabeldoorvoeren
• Advies
Meer weten over besturingskasten?
Onze industriespecialisten helpen u
graag.

Algemene verlichting van ruimten in
de voedingsmiddelenindustrie moet
voldoen aan bijzondere eisen op het
gebied van lichttechniek, hygiëne en
elektrotechniek. Armaturen moeten
stof- en waterdicht zijn, tegen een
flinke stoot kunnen en bestand zijn
tegen reiniging met (chemische)
schoonmaakmiddelen. Ook moeten
ze in bepaalde situaties bestand zijn
tegen extreme hitte en kou en splin-

terbestendig zijn. De kleur van de
verlichting speelt soms ook een rol,
bijvoorbeeld in de vleesverwerkende
industrie. Eisen gelden voor de hele
toeleveringsketen voor levensmiddelen.
Evenals in productie- en verwerkingsruimten moeten led-armaturen in logistieke ruimte ook voldoen aan strenge
criteria. Zelfs verpakkingsfabrikanten
voor levensmiddelen zijn verplicht zich
hieraan te houden.

moet volledig uitgesloten zijn. Om die
reden mag bijvoorbeeld geen glas
gebruikt worden in armatuurbehuizingen. Bovendien moeten lichtbronnen
spatwaterdicht zijn afgeschermd en
alle oppervlakken te reinigen zijn.
Koelmagazijnen
Lange stellingrijen, hoge plafonds,
temperaturen van -30°C tot +8 °C: de
omstandigheden in koel- en vriesmagazijnen stellen hoge eisen aan verlichtingsinstallaties. De armaturen die
hier gebruikt worden moeten beschikken over een lange levensduur, een
hoge lichtopbrengst, minimale verblinding en dienen onderhoudsvriendelijk
te zijn. Onderhoudswerkzaamheden
kosten tenslotte tijd én geld. Uiteraard
moeten ook deze armaturen breuk- en
slagvast zijn en bestand zijn tegen
extreme hitte en kou.
Logistiek
In laad- en loszones in overdekte
buitenruimten gelden vaak ongunstige
weeromstandigheden en is het druk
met bijvoorbeeld vrachtwagens. Het
is extra belangrijk hier om betrouwbare verlichting te plaatsen. In deze
ruimten kunt u het best gebruikmaken
van robuuste, waterdichte armaturen
die geschikt zijn voor hitte en kou. Zo
behoudt u altijd het overzicht.

lichtingsinstallatie te verzekeren moet
ten minste eenmaal per jaar een functionele inspectie en adequaat onderhoud plaatsvinden. Dit omvat zowel
een visuele inspectie als het testen
van de installatie. Uitgangspunt voor
het onderhoud is dat de componenten minimaal nog één jaar de vereiste
prestaties moeten leveren.
Noodverlichtingsarmaturen voor de
voedingsmiddelenindustrie moeten,
net als algemene verlichting, voldoen
aan diverse omgevingseisen. Industriële noodverlichtingsarmaturen moeten
temperatuurbestendig, waterdicht en/
of chemisch resistent zijn. Daarnaast
kan er in verband met grote hoogtes
en afstanden een hoge lichtopbrengst
nodig zijn voor vluchtwegverlichting.
Technische Unie beschikt over de
juiste noodverlichting op elk vlak.

VERLICHTING

SLIMME VERLICHTING

Oplossingen en diensten van
Technische Unie
• Verlichting
• Noodverlichting
• Armaturen
• Lichtplan op maat
• Sampling
• Advies
Meer weten over verlichting? Onze
industriespecialisten helpen u graag.

Verlichtingsapplicaties binnen de voedingsmiddelenindustrie zijn ingedeeld
in drie applicatieomgevingen:
• Productie
• Koelmagazijnen
• Logistiek
Productie
Productiehallen in de voedingsmiddelenindustrie zijn vaak gevoelige werkomgevingen omdat hier grondstoffen
voor levensmiddelen verwerkt worden.
De productieprocessen gaan gepaard
met hoge temperaturen, terwijl het vullen en verpakken plaatsvindt bij lage
temperaturen. De temperatuurverschillen in de productiezones vereisen een
hoogwaardig temperatuurbeheer van
de armaturen. Bovendien moeten de
armaturen gemaakt zijn van resistente,
slagvaste en breukvaste componenten. De mogelijkheid dat onderdelen
van de armaturen loskomen en het
productieproces hierdoor verontreinigt

Noodverlichting
Betrouwbaarheid van noodverlichting
is extreem belangrijk. Noodverlichting
stelt mensen in staat veilig een pand
te verlaten. Met een noodverlichtingsinstallatie waarborgt u de veiligheid
van de aanwezige personen.
Het vergroten én waarborgen van de
veiligheid geldt niet alleen voor de
aanleg van een noodverlichtingsinstallatie, maar ook voor de verplichte
inspectie en het noodzakelijke onderhoud ervan. Een installatie moet vele
jaren betrouwbaar zijn werk doen. Om
de betrouwbaarheid van de noodver5

INDUSTRIËLE AUTOMATISERING

Industriële netwerken en remote
monitoring
Industriële netwerken zijn van groot
belang in de hedendaagse productieprocessen. Ze beperken zich niet alleen tot communicatie op veldniveau,
maar omvatten ook de bovenliggende
niveaus tot integratie met kantoorautomatisering aan toe. Hierdoor is een
zeer grote diversiteit ontstaan op het
gebied van industriële netwerken.

BETROUWBARE INDUSTRIËLE
AUTOMATISERING
Productie- en procesautomatisering
zijn niet meer weg te denken in de
voedingsmiddelenindustrie. Continuïteit is hierin van essentieel belang. Niet
alleen voor productieaantallen maar
juist ook voor waarborging van kwaliteit. Technische Unie biedt hiervoor
een breed assortiment aan producten,
diensten en oplossingen.
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PLC
De PLC is vaak het kloppend hart van
uw machine en- of productieproces
en daarmee een kritisch onderdeel.
Beschikbaarheid van besturingscomponenten en technische kennis zijn
van groot belang.

ren, verpakken en een aaneenschakeling van processen voor ondersteunende functies. Een doeltreffende
motorregeling, oftewel een drive, is
van cruciaal belang om de prestaties
van het proces en betrouwbaarheid te
verhogen.

Drives
De voedingsmiddelenindustrie kent
veel verschillende processen. Zoals
bijvoorbeeld het verplaatsen van kratten en pallets, sorteren en spoelen van
hergebruikte flessen, vullen, etikette-

Visualisatie en Human Machine
Interface-panelen
Visualisatie is vandaag de dag niet
meer weg te denken in productieomgevingen. Daarom ontsluit
Technische Unie bedienpanelen
van verschillende gerenommeerde
fabrikanten. In voedingsmiddelenindustrie staan Human Machine Interface
(HMI)-panelen vaak bloot aan allerlei
invloeden. Het is belangrijk dat de
panelen robuust zijn en bestand tegen
de zwaarste omstandigheden. HMIpanelen zijn de verbindende factor
tussen de operator en de machine.
Ook is het belangrijk dat de panelen
bedienbaar zijn met handschoenen en
een hoge IP-waarde hebben.

Door de steeds verder gaande integratie ontstaat er vaak de mogelijkheid
tot remote monitoring. De software
controleert de (operationele) status
van de machines en weet of én wanneer eventueel onderhoud vereist is.
Op deze manier bent u altijd op de
hoogte van de actuele status van uw
machinepark en voorkomt u stilstand.
Technische Unie biedt een breed scala
voor uw industriële automatisering.
Hiermee kunnen wij al u mogelijke
vraagstukken voorzien van de juiste
oplossing.
Oplossingen en diensten
van Technische Unie
• PLC-systemen
• HMI-panelen
• Drives
• Industriële netwerken
• Remote monitoring
• Advies en opleiding
Meer weten over industriële automatisering? Onze industriespecialisten
helpen u graag.

Slim omgaan met krachten en
snelheden
Pneumatiek engineering betekent slim
omgaan met krachten en snelheden.
Dit is vooral belangrijk in de voedingsmiddelenindustrie waar cyclustijden
kort en slechts milliseconden zijn.
Aandrijvingen en regelsystemen welke
zijn opgebouwd uit pneumatische
componenten, zijn zeer betrouwbaar
en bovendien technisch intelligent.
Het is echter van groot belang dat de

U dient altijd rekening te houden
met marges omdat veiligheid een rol
speelt. Overdimensionering is niet
altijd goed, want dit kan een nadelig
effect hebben op de handelingssnelheid en het energieverbruik. Kortom:
er is veel mogelijk met pneumatiek als
de engineering goed wordt uitgevoerd.
Hieronder leest u enkele voorbeelden:
• Het energieverbruik reduceren door
componenten dicht bij de verbruiker
te plaatsen
• Verhogen van de betrouwbaarheid
van de handeling
• Verkleinen van de omvang van de
regeling
• Cyclustijden verbeteren door decentralisatie
Ons pneumatiek-assortiment voldoet
aan alle eisen en biedt maximale prestaties, terwijl deze tegelijkertijd zorgt

Onze voedselveiligheid staat onder
een steeds strengere controle. Dit
geldt natuurlijk ook voor de toegepaste afsluiters. Het assortiment afsluiters
van Technische Unie voldoet aan de
strengste eisen. In de voedingsmiddelenindustrie wordt gewerkt met
verschillende processen en producten.
Voorbeelden hiervan zijn:

Geur- en smaakstoffen
Bij de productie van geur en smaakstoffen is het van belang dat de geur
de juiste geur heeft en de smaak de
juiste smaak heeft. Betrouwbaarheid,
reinigbaarheid en non-toxisch zijn
belangrijke eisen.

voor minimale energiekosten en downtime. Ons assortiment is geschikt voor
alle toepassingen binnen de voedingsmiddelenindustrie.
Oplossingen en diensten
van Technische Unie
• Pneumatiek
• Energie verlies audit
• Diverse checklists
• Advies
Meer weten over pneumatiek? Onze
industriespecialisten helpen u graag.

Flowmeters
Onze flowmeters worden gebruikt
voor het meten van de vloeistofstroom
of stoom en gassen. Flowmeters zijn
onder andere van belang wanneer
agressieve of ondoorzichtige vloeistoffen worden gemeten.

SOLIDE AFSLUITERS, DRUKEN FLOWMETERS

Plantaardige oliën
Plantaardige oliën zijn lastige producten voor afsluiters. Ze moeten bestand
zijn tegen hoge temperaturen, agressieve media en giftige stoffen. Lekkage is uiteraard onwenselijk.

PNEUMATIEK

Technische Unie biedt een breed scala
aan pneumatiek-producten voor de
voedingsmiddelenindustrie. Dit zijn
producten uitlopend van standalone
tot complete systemen en meerdere
toepassingen. Dit resulteert in pneumatische-systemen die geschikt zijn
voor voedselverwerking en verpakking
en aan de volgende eisen voldoen:
• 24/7 continubedrijf
• Strenge hygiënische voorschriften
• Continu spoelen en/of wassen
• Werking bij extreme temperaturen

dimensionering nauwkeurig wordt gedaan. De theoretische kracht van een
cilinder is bijvoorbeeld niet altijd bepalend en de cyclustijd van een machine
is niet gelijk aan de cilindersnelheid.

Drukmeters
Technische Unie heeft een breed
assortiment aan drukmeters voor de
voedingsmiddelenindustrie, zowel
digitaal als analoog.

Oplossingen en diensten
van Technische Unie
• Afsluiters
• Drukmeters
• Flowmeters
• Advies
Meer weten over afsluiters? Onze
industriespecialisten helpen u graag.

AFSLUITERS, DRUK - EN FLOWMETERS

BREED SCALA PNEUMATIEK
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BEKABELING

BETROUWBARE BEKABELING
Bekabeling en toebehoren die voldoen
aan de eisen binnen de voedingsmiddelenindustrie zorgen voor een veilige
werkplek, waarborgen de voedselveiligheid en dragen bij aan een betrouwbaar bedrijfsproces. Technische
Unie biedt een uitgebreid pakket aan
speciale kabelproducten specifiek
voor de F&B.

Kabel
Betrouwbare verbindingen zijn van essentieel belang voor een storingsarm,
solide productieproces. Kabels moeten bestand zijn tegen de voedingsstoffen en vloeistoffen (bijv. dranken)
die in de machines worden verwerkt.
Daarnaast dienen ze bestand te zijn
tegen desinfecterende en (alkalische)
desinfecteringsmiddelen waarmee
machines en kabels met regelmaat
behandeld worden. Denk ook aan naspoeling onder hoge druk met stoom
en/of warm water. Andere specifieke
vloeistoffen zijn dierlijke of plantaardige vetten en oliën, die problemen
veroorzaken als hiervoor niet de juiste
kabel is gebruikt.
Verder dienen kabels fysiek bestand
te zijn tegen torsie-, trek- en drukbelasting en mag er geen elektromag-

netische verstoring optreden. Risico
op down-time van de machine wordt
hierdoor tot een minimum beperkt. Ten
slotte speelt de temperatuur een belangrijke rol: de kabel moet onder alle
temperaturen optimaal functioneren.
Kabelmanagementsystemen
De wijze waarop de bekabeling wordt
geleid is medebepalend door de
hygiëne-eisen in de voedingsmiddelenindustrie. Kabelmanagementsystemen maken onlosmakelijk deel uit
van de productieomgeving en moeten
daarom, net als de machines, vrij gehouden worden van bacteriën.
Technische Unie biedt een breed gamma kabelgoten: plaatstaal, ladders,
draad, staal, kunststof en composiet
voor toepassingen met zwak- of sterkstroom en databekabeling.
Afhankelijk van de relevante omgevingsfactoren bepaalt u welke oplossing voor kabelmanagement het best
past. Draadgoot heeft als voordeel dat
door de open draadstructuur nesting
van ongedierte wordt voorkomen.
Tevens is de bekabeling eenvoudig te
identificeren en kan de goot eenvoudig worden schoongemaakt. Deze
producten kunnen in verschillende
materiaalsoorten geleverd worden,
afhankelijk van de exacte toepassing.
Kabelbinders
Voor de voedselverwerkende industrie
heeft Technische Unie detecteerbare
kabelbinders die eenvoudig op te sporen zijn. De kabelbinders hebben een
speciale samenstelling waardoor deze
opgemerkt worden door metaaldetectoren en röntgentoestellen. Ook hebben ze een opvallende blauwe kleur.
Hiermee kunt u voedselverontreiniging
vroegtijdig signaleren en voorkomt u
dure terugroepacties.

Wartels
Met een hoge afdichtingsgraad
moetenwartels geschikt zijn voor de
meest veeleisende reinigingsprocedures. U wilt niet dat de onderdelen
worden aangetast door reinigings
middelen of gassen van het productie
proces. Wartels voor de voedingsmiddelenindustrie worden daarom
uitgevoerd in roestvast staal en/of
speciale kunststoffen. Ze worden zo
ontworpen dat ze goed te reinigen zijn,
zonder vreemde hoeken of randen
waar vuil zich kan ophopen.
Bekabeling en toebehoren die voldoen
aan de eisen binnen de voedingsmiddelenindustrie zorgen voor een veilige

werkplek, waarborgen de voedsel
veiligheid en dragen bij aan een efficiënt bedrijfsproces.
Technische Unie biedt een uitgebreid
pakket aan speciale kabelproducten
specifiek voor de voedingsmiddelenindustrie.
Oplossingen en diensten
van Technische Unie
• Kabels
• Kabelmanagementsystemen
• Kabelbinders
• Wartels
• Advies
Meer weten over bekabeling? Onze
industriespecialisten helpen u graag.
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Reinigingsprocessen zijn essentieel
voor de voedselveiligheid. Alle oppervlakken en apparatuur moeten
eenvoudig te reinigen en schoon te
houden zijn. Schoonmaak- en proceswater moet snel en efficiënt naar en
door een afwateringsysteem worden
gevoerd. De vloer van de fabriek vormt
de grootste hygiënische uitdaging.
Dit is het gebied met het meeste
afval, een relatief hoge vochtigheid en
fysieke belasting. Een hygiënisch ontworpen en efficiënt gepland afvoersysteem kan een goede barrière vormen
tussen de verontreinigde riolering en
het schone productiegebied.
Afvoersystemen
Het afvoersysteem vormt een integraal
onderdeel van het fabrieksgebouw.
Omdat de meeste onderdelen in of onder de vloer geplaatst zijn, zijn latere
wijzigingen kostbaar.
De meest voorkomende fout bij de
planning van een afwateringsysteem
is een onvoldoende afvoercapaciteit, waardoor er plassen op de vloer
ontstaan. Ook onvoldoende capaciteit
om afval op te halen uit het verwerkingsproces en onvoldoende toegang
tot het afvoersysteem voor reiniging
kunnen latere problemen veroorzaken.
Hygiënegevoelige gebieden moeten
gescheiden worden van gebieden
met minder strenge hygiëne-eisen. De
afvoerstromen van putten en goten
mogen niet aanwezig zijn in hygiënegevoelige gebieden. Deze kunt u
het beste plaatsen in gebieden met
minder strenge hygiëne-eisen, bijvoorbeeld een opslagruimte.
Ga met Technische Unie in gesprek
over uw afvoersystemen. Wij adviseren tijdens de planning en bieden
een assortiment van HACCP-gecerti-

ficeerde afwateringssystemen. Onze
producten kunnen een hoge waterflow
aan en hebben een zelfreinigende werking. Hierdoor voorkomt u groei van
bacteriën, ook met beperkte waterhoeveelheden.

Appendages
Stoom is de meest energie-efficiënte,
betrouwbare en flexibele manier om
warmte over te brengen voor vele
voedsel- en drankbehandelingen.
Stoom komt vaak in direct contact
met voedingsproducten. Dit kan de
kwaliteit van het product beïnvloeden
of zelfs voedselveiligheidsproblemen
veroorzaken. Fabrikanten van voedingsmiddelen en dranken moeten
om die reden hun best doen om de
kwaliteit en zuiverheid van producten
te identificeren en te beheersen. Elk
mogelijk risico van productbesmetting moet worden voorkomen. Om te
zorgen dat de juiste stoomstandaard
wordt gebruikt kan ook hierop de
HACCP worden toegepast.

Leidingen
Voedingsmiddelen moeten worden
opgeslagen en getransporteerd. Het
is daarom belangrijk dat ook leidingen
van hoge kwaliteit zijn.
Technische Unie biedt niet alleen
roestvast stalen leidingsystemen aan,
maar ook systemen. Voor planning van
speciaal leidingwerk en bijvoorbeeld
advies op het gebied van CIP (cleaning in place) kunt u bij ons terecht.

AFVOERSYSTEMEN, APPENDAGES EN LEIDINGEN

EFFICIËNTE AFVOERSYSTEMEN,
APPENDAGES EN LEIDINGEN

Oplossingen en diensten
van Technische Unie
• Afvoersystemen
• Appendages
• Leidingen
• Advies
Meer weten over afvoersystemen, appendages en leidingen? Onze industriespecialisten helpen u graag.
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SENSOREN EN CONNECTOREN

SENSOREN EN CONNECTOREN:
DE ZINTUIGEN VAN DE
VOEDSELINDUSTRIE
Sensoren zijn de zintuigen van uw
machines; ze controleren, meten en
bewaken constant de kwaliteit van
uw productie. Technische Unie levert
sensoren die uitermate geschikt zijn
voor de hygiënische eisen die de
voedingsmiddelenindustrie stelt. Deze
sensoren hebben een hoge beschermingsklasse of chemisch bestendige
coatings en zijn goed te reinigen.

Hygiëne-eisen
Sensoren die gebruikt worden in de
voedingsmiddelenindustrie moeten
uiteraard voldoen aan de hygiëneeisen. Ook wordt er aandacht besteed
aan robuustheid, corrosie- en temperatuurbestendigheid. Alleen dan
kunnen de sensoren voldoen aan de
hoge eisen die gesteld worden bij het
reinigen en desinfecteren van machines en apparatuur. Het schoonmaken
van de machines gebeurt vaak onder
hoge druk (tot wel 100 bar), met hoge

temperaturen en agressieve reinigingsmiddelen.
Kwaliteitscontrole
Uw producten hebben een goede
verpakking nodig. Het vermarkt en
beschermt het product en geeft
daarnaast ook informatie over wat
zich in de verpakking bevindt. De
consument heeft recht op een veilig
product én betrouwbare verpakking.
Ook moet u rekening houden met
wettelijke eisen op het gebied van
hygiëne, portionering en ingrediënten.
Moderne sensoren voeren deze taken
uit. Bijvoorbeeld het bewaken van
producteigenschappen, het identificeren van codes, het vergelijken van
grafische afbeeldingen en het lezen
van afgedrukte afbeeldingen. Hierdoor
heeft u de garantie dat de verpakking
veilig is voor distributie en de betreffende verkoopperiode.

Track & Trace
Een veilige, betrouwbare voedselketen is alleen mogelijk met Track &
Trace-oplossingen. Of het nu gaat om

verwerken, vullen of verpakken van
voedsel; elke stap in het proces vereist dat de gegevens correct worden
verzameld met behulp van betrouwbare methodiek. Sensoren zorgen voor
betrouwbare gegevensverzameling,
transparante traceerbaarheid en efficiënte kwaliteitsborging.
Technische Unie verkoopt een breed
scala sensoren van diverse fabrikanten. Ook beschikken wij over een zeer
uitgebreide buiten- en binnendienst
die continu worden geschoold en
getraind door de verschillende fabrikanten.

Connectoren
De connectoren uit ons assortiment
voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen. De kabels en connectoren
weerstaan niet alleen de zwaarste
omstandigheden, maar zijn ook eenvoudig te installeren. Zo zorgt u voor
een betrouwbare verbinding, beperkt u
down-time en verlaagt u onderhoudskosten.
Technische Unie heeft een compleet
assortiment aan connectoren van
kunststof tot roestvast staal. Dit assortiment waarborgt de beschermingsgraad IP69K.
Oplossingen en diensten van
Technische Unie
• Sensoren
• Connectoren
• Applicatie ondersteuning
• Sampling
• Advies
Meer weten over sensoren en
connectoren? Onze industrie
specialisten helpen u graag.
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In de voedingsmiddelenindustrie wilt
u niet alleen hygiënisch werken, maar
ook veilig. Gezondheidsrisico’s voor
medewerkers worden verminderd door
het gebruik van de juiste persoonlijke
beschermingsmiddelen. Hierbij gelden
vanzelfsprekend hygiënische normen
en regelgeving.
Gehoorbescherming
Gehoorbescherming is noodzakelijk
bij geluidsniveaus vanaf 85 dB. In
bijvoorbeeld een bakkerij of zuivelfabriek wordt dat geluidsniveau al snel
bereikt. Oordoppen wilt u echter niet
terugvinden in uw product. Zorg niet
alleen dat medewerkers gehoorbescherming dragen, maar ook dat deze
detecteerbaar is. Technische Unie
biedt een brede keuze aan gehoorbeschermingsproducten die beschermen
en makkelijk teruggevonden worden.

Detecteerbare pleisters
Een huidskleurige pleister is in de
voedingsmiddelenindustrie niet gewenst. De pleister kan plotseling in het
product terechtkomen en is vanwege
de onopvallende kleur vaak niet meer
detecteerbaar. Daarom zijn in de
voedingsmiddelenindustrie blauwe
pleisters verplicht. Door de opvallende
kleur kunnen deze eenvoudig gevonden worden. U kunt ook detecteerbare
blauwe pleisters aanschaffen.

Handschoenen
Zorg ervoor dat uw medewerkers en uw
product goed beschermd zijn door het
dragen van handschoenen. Speciaal
voor de voedingsmiddelenindustrie
levert Technische Unie nitril handschoenen. Deze zijn sterker dan latex
handschoenen, hebben een constante
kwaliteit, een uitstekende grip en tastgevoel en zijn 100% latexvrij.

Veiligheidsschoenen
In de voedingsmiddelenindustrie
wilt u niet alleen bescherming, maar
ook makkelijk te reinigen veiligheids
schoenen. Technische Unie biedt
een collectie met volledig afwasbaar
buitenwerk. De schoenen zijn ontworpen met het oog op hygiëne; makkelijk
te reinigen en ademend voor frisse
voeten.

Wet- en regelgeving
Er zijn allerlei wetten en regels opgesteld om de veiligheid van voedsel
te bewaken. In Nederland zijn deze
regels vastgelegd in de Warenwet.
Steeds vaker geldt ook Europese
Regelgeving op dit vlak. Daarnaast
bestaan er verschillende kwaliteitssystemen, bijvoorbeeld Hazard Analysis
and Critical Control Points (HACCP).

PERSOONLIJKE BESCHERMING

Veilig werken met persoonlijke
beschermingsmiddelen

HACCP
Wanneer uw bedrijf voedsel verwerkt
of produceert dient u alle eventuele
risico’s op te nemen in een voedselveiligheidsplan: het HACCP-plan. Als
voedselverwerker bent u verplicht om
dit plan op te stellen. Uiteraard stelt
u vast in het HACCP-plan hoe u deze
risico’s het beste kunt vermijden. Denk
hierbij aan de persoonlijke hygiëne van
het personeel en of een product snel
genoeg wordt ingevroren.
Oplossingen en diensten van
Technische Unie
• Gehoorbescherming
• Detecteerbare blauwe pleisters
• Handschoenen
• Veiligheidsschoenen
• Advies
Meer weten over persoonlijke
beschermingsmiddelen? Onze
industriespecialisten helpen u graag.
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in uw fabriek geleverd krijgen of onze
producten ontvangen zonder verpakkingsmaterialen? Veel is mogelijk met
gezamenlijk afstemmen.

Ruim assortiment
Technische Unie biedt u maar liefst
2 miljoen artikelen van meer dan 1.200
leveranciers, die u ook direct online
kunt bestellen. Ons industriële assortiment omvat zowel E- als W-producten, samengesteld door onze speciale
Industrie Inkoopgroep.
Bestellen
Artikelen die op werkdagen voor 20.00
uur zijn besteld, worden de volgende
dag geleverd.
TU App
Met onze gratis TU App heeft u altijd
en overal inzicht in beschikbaarheid
van producten op uw smartphone of
tablet.

Magazijnbeheer
Technische Unie kan u helpen met uw
magazijnbeheer en magazijninrichting.
Hiervoor kunnen wij samen met u een
magazijnplan opstellen. Ook is het
mogelijk om uw complete magazijnbeheer aan ons over te dragen.
24/7 calamiteitenservice
In noodgevallen kunt u met de 24/7
calamiteitenservice van
Technische Unie artikelen per koerier
laten bezorgen. Natuurlijk kunt u er
ook voor kiezen om binnen een kort
tijdbestek de artikelen af te halen.
Of het nu overdag is of midden in de
nacht; wij staan altijd voor u paraat.
Oók in het weekend of tijdens feestdagen. Uw vertegenwoordiger maakt
voor u in overleg een overeenkomst
op met een unieke 24/7 calamiteitencode. Hiermee kunt u bellen met het
noodnummer en het benodigde artikel
doorgeven. We streven ernaar om de
gevraagde materialen binnen drie uur
vanaf ons magazijn naar uw locatie te
versturen. Wilt u meer weten over de
24/7 calamiteitenservice van Technische Unie? Neem dan contact op met
uw vertegenwoordiger.
Voorraadbeheer
Om u optimaal te ondersteunen met
voorraadbeheer biedt Technische Unie
smart stock solutions zoals KanBan,
Vendor Managed Inventory en Mobiele
Service Units. In overleg kan Technische Unie specifiek bedrijfskritische
producten op voorraad houden, zodat
een snelle levering gegarandeerd is.
Ook kijken we samen met onze afnemers naar specifieke leveringen op
maat. Wilt u op een specifieke locatie

EPLAN plug-in
Als machine- of panelenbouwer werkt
u natuurlijk met EPLAN. Daarom is er
een plug-in die uw werk nóg makkelijker maakt. Door in de voorbereiding
bij uw project betrokken te zijn, kunnen we de rol van uw totaalleverancier
beter invullen.
Dankzij de EPLAN plug-in hoeft u niet
meer handmatig onze artikelnummers
bij de EPLAN-componentbeschrijving
te zoeken. Met één druk op de knop
ziet u de bijbehorende artikelnummers,
weet u of het artikel op voorraad is en
welke prijs u ervoor betaalt. Het automatisch matchen met onze artikelen
bespaart u veel tijd. Zelfs speciale artikelen of uitlopende artikelen worden
inzichtelijk gemaakt. Zo krijgt u een
actueel overzicht waarmee u direct
aan de slag kunt.

Meer weten over onze diensten en producten?
Neem dan contact op met uw industrievertegenwoordiger.

Technische Unie B.V. is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade als gevolg van of in verband met het gebruik van de in deze
brochure beschikbare informatie. Daarnaast aanvaarden wij geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van hetgeen
wordt benoemd en getoond.
Technische Unie B.V. bezit het auteursrecht op de brochure. Dit geldt ook voor de daarin getoonde beeldmerken, tekeningen, logo’s,
fotomateriaal en dergelijke. Het is daarom niet toegestaan de informatie te verspreiden of te kopiëren zonder (schriftelijke) toestemming van
Technische Unie B.V. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de informatie of delen daarvan maakt inbreuk op intellectuele rechten. De
Algemene Leveringsvoorwaarden van Technische Unie B.V. zijn te vinden op www.technischeunie.nl en worden op eerste verzoek kosteloos
toegezonden.
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