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Kwaliteitsverbetering door monsternamesystemen 

  
 

Het leveringsprogramma van SAMSON is uitgebreid met een pakket aan industriële 
monsternamesystemen. Deze door SAMSON PFEIFFER ontwikkelde systemen houden de 
kwaliteit van het productieproces in de gaten. 
 
Expertise 
Al lange tijd is bekend dat men voor het regelen van processtromen bij SAMSON in goede handen is. Zowel de 
producten als de werknemers van SAMSON staan midden in deze techniek en ervaren dagelijks de eisen en 
condities, die in deze industrie voorkomen. Door het toevoegen van een pakket aan industriële 
monsternamesystemen breidt SAMSON haar leveringsprogramma uit om haar expertise nog meer in dienst van 
de klant te stellen. 
 
Procesbewaking 
Een goed geregeld proces vraagt ook om een goed bewaakt proces. Door bemonstering houdt men de kwaliteit 
van het productieproces in de gaten. Maar dan wel zodat: 
 Bedieningsfouten zoveel mogelijk voorkomen worden. 

 De apparatuur industrieel en breed inzetbaar is. 

 Gevaarlijke media en/of hoge drukken geen beperkingen geven. 

 De meting representatief is. 

Kenmerken 
De monsternamesystemen van SAMSON kenmerken zich door:  
 Directe montage in de leiding of op de tank. 

 Robuuste constructies, gelijk aan de piping class. 

 Gesloten bemonstering, zonder lekkage of emissie. 

 Handbediening met veerretourhendels.  
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Beurs WoTS 
Op de aankomende beurs World of Technology & Science (WoTS) zal SAMSON deze systemen op haar stand 
(C056, hal 8) presenteren in samenhang met modellen uit het complete leveringsprogramma. De beurs vindt 
plaats van 2 t/m 5 oktober 2018 in de jaarbeurs Utrecht.  
 
Brochure Sampling Solutions (pdf) 
 
 
 

 

  Pagina 2 van 2  
  

 

SAMSON REGELTECHNIEK B.V. 

Signaalrood 10 · 2718 SH ZOETERMEER 

Telefoon: 079 361 05 01 
E-Mail: info@samson-regeltechniek.nl  
Website: www.samson-regeltechniek.nl 

 

 

Contactpersoon: 

SAMSON REGELTECHNIEK B.V. · Marketing & PR 

Eveline Langemeijer · Telefoon 079 361 05 01 
E-mail: marketing@samson-regeltechniek.nl  
Website: www.samson-regeltechniek.nl 

 

   

https://wots.nl/
http://www.samson-regeltechniek.nl/6_Documentatie/PFEIFFER_Sampling_Solutions_EN.pdf
mailto:info@samson-regeltechniek.nl

