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AFSLUITERS, BUIZENWARMTEWISSELAARS, 
CENTRIFUGAALPOMPEN EN VERDRINGERPOMPEN



OVER ONS SERVICE & ONDERHOUDPRODUCTEN



2003

• Opgericht door een groep professionals met zeer veel 

werkervaring bij corporate organisaties in de 

voedingsmiddelen industrie

2011

• Eerste project geboekt met een waarde van > € 1mln

2013

• Eerste project geboekt met een waarde van > 3 mln

• Flowmade opgericht: leverancier van reservedelen voor 

hygiënische procescomponenten

2019

• FCPS (Flowcomm Projects en Service) opgericht te 

Wolvega

• Directiewissel: Maurice Donders neemt het ’stokje’ over 

van Richard van Rossem 

OVER ONS
2020

• Standaardisatie van de Bardiani afsluiter is in vele 

Friesland Campina fabrieken een feit

• FCPS boekt eerste buitenlandse engineeringsproject 

in Estland, CAPEX waarde

> 130 mln

2021

• Flowcomm start met de ontwikkeling van een 

inhouse NFC App om onderhoud en kosten van 

componenten inzichtelijk te krijgen 

• Flowcomm zet de toon door als eerste organisatie 

binnen de procesindustrie met een carbon footprint 

voor zijn componenten werken



ONZE LEVERANCIERS 
De CSF Inox Group is een Italiaanse groep van vier bedrijven met een toonaangevend 

productgamma aan hygiënische procescomponenten. Alle componenten zijn specifiek 

ontworpen voor de voedingsmiddelen-, dranken-, zuivel- en farmaceutische industrie.  



DE BARDIANI STANDAARD
• De Bardiani afsluiter wordt vervaardigd uit massief RVS stafmateriaal

ü Omdat het werkstuk (het huis) draait en niet het gereedschap, is een zeer 

hoog afwerkingsniveau onder de 0,8 micron standaard en additioneel zelfs af 

te werken naar 0,2 micron

ü Er is bewust gekozen voor een wanddikte die er voor zorgt dat het huis niet 

gevoelig is voor thermische spanning. Een compensator in een Bardiani

manifold is dan ook zelden nodig.

• Standaard wordt warmgewalst materiaal en gegloeide laseinden toegepast wat 

corrosie tot een minimum reduceert

• De Mixproofafsluiter is standaard voorzien van dubbel gebalanceerde pluggen



DE BARDIANI STANDAARD
• Standaard drukklasse is 10 bar 

• De hogedruk afsluiters kunnen tot maximaal 150 bar

• Alle pakkingen zijn volgens de FDA richtlijn: EPDM, Viton, Siliconen, HNBR, PTFE

• Alle elastomeren conform de EC1935:2010

• Daar waar mogelijk is het Bardiani programma EHEDG en 3A gecertificeerd

• Alle afsluiters zijn easy maintenance en onderhoud van de klep kan zonder 

speciaal gereedschap

• Alle afsluiters zijn modulair samen te stellen

• Voor alle Bardiani afsluiters en spares geldt 100% traceability

• Luchtmotoren zijn standaard omkeerbaar waardoor de positie van de afsluiter  

(NC /NO) eenvoudig gewijzigd kan worden



HET BARDIANI PROGRAMMA
• Mixproof afsluiters

• Lekdetectie

• Hygiënische hogedruk afsluiters

• Enkelzitting afsluiters

• Vlinderkleppen

• Regelkleppen

• Overdrukbeveiliging

• Kogelkranen EC 1935/2004, FDA

• Giotti top units

• Inlijn varivent huis



MIXPROOF AFSLUITER
• B925 en B935

• EHEDG en 3A gecertificeerd

• Beide zijn standaard compleet

ü Dubbele seatlift

ü Dubbele gebalanceerde pluggen

• Standaard een solid body

ü Easy maintenance (zeer eenvoudig en snel te onderhouden)

• Bij de B935 (bodemafsluiter) is de flens onderdeel van het 

klephuis

ü Groot voordeel is dat het leidingwerk niet losgekoppeld hoeft 

te worden bij onderhoud

ü Heeft geen statische O-ring omdat het huis direct in de tank 

gelast wordt



MIXPROOF AFSLUITER
Opties

• Centrale spindel reiniging 

ü Ook later toe te voegen

• Spindel reiniging van de balanspluggen 

ü In combinatie met de centrale spindel reiniging kunnen we 

spreken over een aseptische mixproof afsluiter

ü Dit passen we veel toe in de dairy (whey), waar kristallisatie veel 

voorkomt 

• Met klemband leverbaar



WERKING B925 MIXPROOF AFSLUITER



WERKING B925 CLUSTER



LEKDETECTIE AFSLUITER
• BZAW3

• 3A gecertificeerd 

• Niet met twee zittingen maar met twee seals op een vaste plug

• Lekklepjes kunnen in elke positie besteld worden en zijn draaibaar

• Dezelfde luchtmotor als de enkelzitting afsluiter

Toepassing

• Dit type afsluiter wordt veel in CIP sets toegepast als alternatief voor 

de Mixproof Afsluiter



HOGEDRUK AFSLUITER
• BBZQ

• Een werkdruk tot 150 bar mogelijk

• De klemband wordt vervangen voor een flensverbinding

• De grotere maten zijn alleen in dubbellucht leverbaar

• Bij hoge drukken alleen metal to metal afdichting mogelijk

Opties

• Klepstandsteller met regelconus 

• Hydraulische demper

• Stoom barrière



HOGEDRUK AFSLUITER
Toepassing

• De hoge drukafsluiter wordt veel toegepast bij reverse osmose / ultra 

filtratie

• Deze afsluiter wordt ingezet als opendichtklep en regelklep



VLINDERKLEP
• VVF en ZVF

• EHEDG gecertificeerd 

Opties

• Easy Maintenance uitvoering 

ü Hierbij heeft het huis aan de onderkant sleufgaten waardoor er 

twee bouten in de flenzen kunnen blijven zitten en leidingspanning 

overbrugd kan worden. Daarnaast blijft het leidingwerk 

gepositioneerd. 

• Benaderingsschakelaar(s)

• Terugmelding met één IFM sensoren voor open /dicht melding en maar 

een M12 connector



VLINDERKLEP
• LOTO (Lock Out Tag Out)

• Handgreep van handbediende kleppen in de kleur geel leverbaar

Toepassing

• Handbediend (type VVF) 

• Luchtbediend (type ZVF) 

• Tussen flenzen voor makkelijke demontage (EM)



WERKING VLINDERKLEP MAINENTENCE



OVERDRUKBEVEILIGING
• BBZS1 en BBZS5

• 3A gecertificeerd 

Opties

• Verkrijgbaar in verschillende veersterktes

• Luchtmotoren in diverse diameters verkrijgbaar 

• Een verwarmd huis voor producten zoals chocolade, glucose of room

• Met een dubbele barrière wordt deze aseptisch

• Te leveren met parabolische afsluitplug 



OVERDRUKBEVEILIGING
Uitvoeringen

• (type BBZS1) Veer belast (type BBZS1)

• (type BBZS5) Veer belast met pneumatische lift om de klep open  

te sturen voor de reiniging 



CONTROL UNIT
• Giotto Top, J-Goitto Top

Opties

• De Top Units zijn te leveren met 0, 1, 2 of 3 terugmeldingen

• De Top Units zijn te leveren met 0, 1, 2 of 3 Solenoïdes

• Aansluiting 

ü 5 of 8 polig

ü PG11 

ü M20  

ü Kunststof Connector 7 polig

ü RVS connector



CONTROL UNIT
Uitvoeringen

• type Giotto

ü maximaal drie magneetventielen

ü standaard twee terugmeldingen

ü wordt standaard geleverd op de mixproof afsluiter

• type J-Giotto

ü kleinere maat

ü maximaal twee magneetventielen

ü standaard op de vlinderkleppen en kleine zitting afsluiters



HYGIËNISCH MAGNETISCHE 
TERUGSLAGKLEP
• EDF en YSV

• 3A, TÜV, ATEX en PED gecertificeerd 

• Dankzij de gladde afwerking en het ontwerp zonder veer en dode 

hoeken is hij zeer goed te reinigen.

• Ook de Ygros terugslagklep wordt uit een stuk massief RVS 316L 

verwaardigd waardoor deze een minimale gevoeligheid voor 

thermische werking heeft

Uitvoeringen

• Terugslagklep gelast (EDF)

• Terugslagklep tussen flensen (YSV)



DE MBS BUIZENWISSELAARS
• MBS is een toonaangevend leverancier van warmtewisselaars en actief over de hele wereld

• MBS is EHEDG gecertificeerd en ontwikkelt en produceert al zijn producten in eigen huis

• De unieke samenwerking die er sinds 1995 is tussen MBS en de universiteit van Parma, heeft 

geleidt tot een analyseprogramma welke voor vloeistof dynamica de meest efficiënte 

warmtewisselaar voor elke toepassing kan samenstellen

Het Programma

• Crossflo Gespiraliseerde buizenwisselaar met flenskoppeling

• Mixflo Sanitair gespiraliseerde buizenwisselaar

• Hercules Geschraapte warmtewisselaar 



MBS CROSSFLO
• MLI, MLM

• Een industriële warmtewisselaar

• Alle aansluitingen betreffen flenzen

(UNI – DIN – ANSI flens)

• Standaard werkdruk van 10 bar, hogere werkdruk additioneel 

mogelijk

• Door een compensator en gecorrugeerde binnenbuizen zijn hoge 

temperatuurverschillen mogelijk

• Door de gecorrugeerde binnenbuizen ontstaat er turbulentie (geen 

laminaire flow), waardoor er een betere overdracht plaatsvindt 



MBS CROSSFLO
Uitvoeringen

• Multitube Crossflo (onze meest verkochte buizenwisselaar)

Toepassing

• Wanneer er grote temperatuurverschillen ontstaan tijdens het 

verwarmingsproces (LMTD) 

• Wordt veel toegepast in CIP installaties



MBS MIXFLO
• MLW

• Een hygiënische buizenwisselaar 

• Een RA lager dan 0,8

• EHEDG gecertificeerd

• Standaard werkdruk van 10 bar, hogere werkdruk additioneel mogelijk

• De buizenwisselaar kan met alle aansluitingen geleverd worden 

(DIN – CLAMP – SMS – BS - flens 11864)

Uitvoeringen

• Sanitaire Mixflo Multiflo

• Sanitaire Mixflo Monotube

• Sanitaire ringvormige Mixflo



MBS MIXFLO
Toepassing

• Wanneer er grote temperatuurverschillen ontstaan tijdens 

het verwarmingsproces (LMTD) 

• Montube

• Voor viskeuze producten

• Ringvormige Mixflo

• Voor viskeuze producten zoals mayonaise of ketchup

• Ruimte besparend ten opzichte van de Monotube



MBS GESCHRAAPTE WISSELAAR
• Type Hercules

• Door de schrapende werking creëer je een homogene 

temperatuur

• Het ontwerp geeft weinig drukval, een hoog rendement en 

is zeer compact ten opzichte van een Monotube oplossing

Uitvoeringen

• Horizontaal geschraapte wisselaar

ü Hercules 5 0,5 m2

ü Hercules 10 1,0 m2

ü Hercules 15 1,5 m2



MBS GESCHRAAPTE WISSELAAR
• Verticaal geschraapte wisselaar

ü H30 3 m2

ü H45 4,5 m2

Uitvoeringen

• Ideaal voor viskeuze producten die stollen en/of met vaste 

deeltjes zoals jam, vruchtengelei, ketchup, mayonaise, vet, 

chocolade en roomijs



DE OMAC LOBBENPOMP
• OMAC is een vooraanstaande speler die zich heeft toegespitst op de 

lobbenpomp

• De lobbenpomp is de meest toegepaste verdringerpomp in de 

voedingsmiddelenindustrie en dat is niet voor niets. De pomp staat 

namelijk bekend om zijn lange levensduur en lage 

onderhoudskosten

Uitvoeringen

• B-serie:

ü Een modulair ontworpen lobbenpomp. Uitgevoerd met 

dubbele conische lagers en extreem lage toleranties mogelijk



DE OMAC LOBBENPOMP
• BE-serie

ü De BE-serie is een goedkoper alternatief van de B-serie wanneer 

de applicatie minder veeleisender is

• BF-serie

ü Heeft de zelfde eigenschappen als de B-serie, voldoet aan de 

hoogste eisen op het gebied van reinigbaarheid en EHEDG 

gecertificeerd

• C/CF serie

ü EHEDG gecertificeerd

Toepassing

• De lobbenpomp is zeer geschikt voor shear-gevoelige producten zoals 

room, ketchup, tandpasta en gist



CSF INOX GROUP
• CSF INOX Group is een Italiaanse producent van pompen die wereldwijd zijn sporen heeft 

verdient binnen de procesindustrie

• Ze hebben een uitgebreid programma aan hygiënische centrifugaal- en verdringerpompen

specifiek ontworpen voor de voedingsmiddelen- dranken-, zuivel en farmaceutische industrie

• CSF INOX heeft als doel dat de CSF-pomp zich moet onderscheiden in stabiliteit, 

betrouwbaarheid en uitstekend prestaties moet garanderen 

• Alle producten worden in eigen huis ontworpen, geproduceerd en pas verzonden nadat ze 

uitvoerig zijn getest



HET CSF INOX PROGRAMMA

Verdringerpomp

• CS en CSX Series

• CSK Series

• CL en CLC Series

• CN Series

• A en AS Series

• CNH Series

Centrifugaalpomp

• Wormpomp

• Sinuspomp

• Dubbele schroefspindelpomp

• Zuigerpomp



DE CENTRIFUGAALPOMP
• CS en CSX series

• De CS serie is de meest verkocht serie binnen Flowcomm

Uitvoeringen

• De CS serie is direct gekoppeld aan de motor

• De CSX serie heeft de motor ook direct gekoppeld alleen 

is voorzien van een losse lagerstoel

• Maximaal vermogen van 300 m₃ / h

Toepassing

• De CSX serie is een uitvoering die bij uitstek wordt toegepast voor 

hoge belasting



DE CENTRIFUGAALPOMP
• CSK serie

Uitvoeringen

• De CS serie is indirect gekoppeld doormiddel van een flexibele 

koppeling

• Deze uitvoering staat altijd op een basisplaat zodat deze goed 

uitgelijnd kan worden

Toepassing

• De CSX serie is een uitvoering die bij uitstek wordt toegepast 

voor hele grote vermogens



DE CENTRIFUGAALPOMP
Rolled steel (plaat geperste huis)

• CL en CLC series

• Beide hebben een speciale motor met verlengde as volgens CSF 

specificaties

Uitvoeringen

• De CL serie is met een open waaier

ü Heeft een minder hoog rendement, goed reinigbaar

• De CLC serie is met een gesloten waaier

ü Heeft een hoog rendement, maar minder goed reinigbaar



DE CENTRIFUGAALPOMP
Toepassing

• Beide uitvoeringen worden toegepast bij minder 

zware toepassingen

• CL serie

• Vruchtensap, room, ijs, melk, wijn, alcohol en whey

• CLC serie

• Bij niet hygiënische toepassingen en bij sommige 

CIP installaties



DE CENTRIFUGAALPOMP
Rolled steel (plaat geperste huis)

• CN series

Uitvoeringen

• De CN serie heeft geen lager in het lantarenstuk in tegenstelling 

tot de CS Series

• Kan uitgevoerd worden met gepolijst binnenwerk voor onder 

andere farmaceutische toepassingen

• Maximaal vermogen van 80 m₃ / h

Toepassing

• Kan uitgevoerd worden met gepolijst binnenwerk voor onder andere farmaceutische toepassingen

• Voor lage druk toepassingen zoals fruitsap, roomijs, melk room, wijn, alcohol en whey



DE CENTRIFUGAALPOMP
Vloeistofringpomp (zelfaanzuigend)

• A Series

• AS series

Uitvoeringen

• De A series zijn voor industriële toepassingen

• De AS series zijn voor hygiënische toepassingen 

Toepassing

• Voor CIP retour toepassingen

• Voor melkontvangst 



DE CENTRIFUGAALPOMP
Zelfaanzuigend CN pomp

• CNH Series

Uitvoeringen

• Voor de waaier is nog een aparte schroef excentrisch 

geplaats waardoor eventuele lucht verwerkt kan worden

Eigenschappen

• Omdat het ontwerp is gebaseerd op een traditionele 

centrifugaalpomp is de CNH serie in staat hogere drukken 

te kunnen leveren dan een vloeistofringpomp



VERDRINGERPOMP
Horizontale Wormpomp

• MAE series

• MAN series

Uitvoeringen

• Bij de MAE series is de motor direct tegen de flens van de pomp aangebouwd

• Bij de MAN series is deze indirect gekoppeld doormiddel van een flexibele 

koppeling

• Met en zonder trechter en voedingsschroef leverbaar

Toepassing

• De MA series bieden uitkomst bij een hoge viscositeit. Ook schurende vloeistoffen 

kunnen er goed mee verpompt worden



VERDRINGERPOMP
Sinuspomp

• SN series

Toepassing

• Een zelf aanzuigende pomp die heel goed instaat is om vaste delen                         

of shear-gevoelige producten te verpompen

• De pomp heeft geen pulsaties omdat je altijd 

voor en achter je waaier product hebt zitten

• De pomp kan niet tegen slijtende producten 

zoals suiker of zout



VERDRINGERPOMP
Dubbele schroefspindelpomp (zelfaanzuigend)

• TS series

Uitvoeringen

• Bij de MAE series is de motor direct tegen de flens van de 

pomp aangebouwd

• Bij de MAN series is deze indirect gekoppeld doormiddel van 

een flexibele koppeling

• Met en zonder trechter en voedingsschroef leverbaar



VERDRINGERPOMP
Toepassing en eigenschappen

• Een zelf aanzuigende pomp die goed in staat is vast delen te 

verpompen

• Deze dubbele schroefspindelpomp heeft als groot voordeel 

dat hij zowel Viskeuze producten en dunne vloeistoffen kan 

verpompen, waardoor deze erg goed via CIP te reinigen is

• De pomp heeft weliswaar net zoveel slip als een lobbenpomp, 

maar kan op een veel hoger toerental draaien

• Hierdoor kan je meer flow creëren en heb je in veel gevallen geen 

ü extra CIP+ pomp nodig



VERDRINGERPOMP
Zuigerpomp

• PA-AM  series

• PAR series

Uitvoeringen

• De PA-AM series is een heavy duty uitvoering

• De PAR series is een light duty uitvoering en voor 

industriële toepassingen

• Met of zonder volg/schraapplaat 



VERDRINGERPOMP
Toepassing

• Dit type zuigerpomp wordt veel ingezet om vaten of IBC 

tanken van bovenaf leeg te pompen

• Zeer geschikt voor viskeuze producten zoals 

bietenpulp, spijs of kikkererwten in vloeistof 



FCPS is onze zusterorganisatie en biedt klanten en collega bedrijven schaalbare 

merkonafhankelijke ondersteuning op het gebied van service en onderhoud

• Goed opgeleide, Nederlands sprekende servicemonteurs

• Heeft een eigen werkplaats 

• Heeft een mobiele werkplaats voor on-side werkzaamheden

• Lokale voorraad van reservedelen

• Scholing van technisch personeel op locatie of op onze trainingslocatie in Wolvega

• Erkende leeromgeving

FCPS levert onderhoud aan

Pompen – Afsluiter – Platenwisselaars - Buizenwisselaars - Geschraapte wisselaars



Onze werkwijze

• FCPS bedient de eindgebruiker direct, of laat zich inlenen door OEM bedrijven

• Voorafgaand aan de serviceklus vindt er een on-side inventarisatie plaats en worden 

procedures en aanpak besproken

• Afhankelijk van de wensen van de klant werkt FCPS op uurtarief of neemt een project 

aan

• FCPS werkt met een inspectierapport waarin staat vermeldt:

ü Welke servicemonteur het component heeft gedemonteerd

ü Welke servicemonteur het component heeft gereviseerd

ü Welke servicemonteur de montage heeft uitgevoerd

ü En in welke status het component verkeerde met eventuele aanvullende 

opmerkingen

• Na elke serviceklus wordt het inspectierapport samen met de klant geëvalueerd 



DE KRACHT VAN VERBINDING


