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De EngiProces bestellen?

Bel 020-531 88 88 of stuur een e-mail naar 
info@smc.nl.

Het artikelnummer van de EngiProces is 
PAN-SDW0263.

SMC en onderwijs

Als wereldmarktleider in pneumatiek is SMC 
toonaangevend op het gebied van industriële 
automatisering. SMC heeft daarnaast een uitgebreid 
programma van didactische materialen ontwikkeld. 
Met de Engibox beschikt SMC al over een serie 
zelfbouwpakketten die studenten helpen om kennis 
op te doen over diverse pick & place technologieën 
in geautomatiseerde processen. Kijk voor meer 
informatie over SMC en wat we voor het onderwijs 
kunnen betekenen op www.smc.nl



Een nieuwe dimensie voor uw onderwijs

In de industrie worden naast vaste stoffen uiteraard 
ook vloeistoffen verplaatst. In het mechatronica- 
onderwijs heeft het verplaatsen van vaste stoffen 
altijd veel aandacht gekregen. Bij vloeistoffen is 
echter kennis van andere technieken noodzakelijk. 
De EngiProces laat studenten kennismaken met 
deze specifi eke technische materie. Daarnaast laat 
de EngiProces zich ook aansturen vanuit zowel een 
PLC als een µprocessor zoals een Arduino. 

Bij de EngiProces gaat het om het verplaatsen 
van vloeistoffen en de aspecten die daarbij komen 
kijken. U geeft uw studenten een nieuwe uitdaging 
door ze kennis te laten maken met verschillende 
soorten sensoren om vloeistofniveaus te meten. 
De sensoren in de EngiProces werken met digitale 

en analoge signalen. Het werken met vloeistoffen 
is bovendien een interessant onderwerp vanuit 
de natuurkunde. De EngiProces heeft een 
membraanpomp (diafragmapomp) die op perslucht 
werkt. Door de vele technische aspecten van de 
EngiProces biedt deze blikvanger een aantrekkelijke 
meerwaarde binnen uw huidige onderwijsaanbod. 
Door de opbouw en de begeleidende leerstof kunt u 
eenvoudig differentiatie in het leerproces toepassen. 
De EngiProces is daarmee zowel in het VMBO PIE 
als in het MBO te gebruiken.

Bouw de EngiProces zelf

De EngiProces is een zelfbouwpakket dat bestaat 
uit solide en bewezen SMC componenten. Het 
zijn precies dezelfde componenten die SMC aan 
industriële bedrijven levert. Uw studenten werken 

dus in een realistische context. In de handleiding 
met technische tekeningen wordt precies uitgelegd 
hoe zij de EngiProces kunnen bouwen met de SMC 
componenten en de bijgeleverde andere materialen. 
Daarnaast levert SMC een duidelijke handleiding met 
bijbehorende opdrachten.

Moderne draadloze bediening

Met de EngiProces kan de student ook ervaring 
opdoen met draadloze aansturing via Bluetooth 
door middel van een app en een Arduino. 
In de handleiding vindt u een uitgewerkt voorbeeld 
van de communicatie via bluetooth en de hierbij 
benodigde materialen. Draadloos werken maakt 
de EngiProces nóg interessanter voor uw studenten. 
U kunt natuurlijk ook kiezen voor een andere vorm 
van aansturing. 

Geleverde componenten

• Aluminium onderplaat (500 mm x 240 mm)
•  3 doorzichtige reservoirs (hoogte 245 mm) met 

toebehoren
• Membraanpomp
• Flowmeter
• Verschildrukmeter
• Capacitieve sensor
• 2 Magneetsensoren
• 6 Proceskleppen
• Klemmenstrook
•  Handleiding met voorbeeld van besturing en 

overzicht van benodigde componenten voor 
draadloze besturing


