
Visual Management: 
Maak onderhoudstaken zichtbaar voor iedereen

Maintenance
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Inleiding Inhoud

Altec is met zijn hoogwaardige, industriële 
labeloplossingen actief in diverse markten en waarbij 
elke sector zijn typische processen en kenmerken 
heeft. Het is een uitdaging voor onze mensen om de 
diverse vakgebieden en hun identificatiebehoeften 
zo goed mogelijk te leren kennen. Mits deze aanpak 
kunnen we snel klanten identificeren binnen hun 
specifiek vakgebied en hen met onze technische 
kennis zeer klantgericht benaderen. Dit vertaalt 
zich in een snelle en efficiënte begeleiding rond 
labelmaterialen. Tevens spreken we de taal van de 
klant, wat resulteert in doelgerichte conversaties, 
met de nodige ondersteunende en samenhangende 
gedachtenwisseling. 

Eén van de domeinen waarin we sinds jaar en dag de 
nodige bekwaamheid ontwikkeld hebben is 
‘onderhoud’ of ‘maintenance’. 
Onderhoudsdiensten zijn een belangrijke schakel in 
het gehele productieproces van onze bedrijven. 
Enkel met goed lopende en veilige installaties is 
het mogelijk om kwaliteitsvolle eindproducten te 
produceren. 
De term ‘onderhoud’ is een ruim begrip dat zich in 
verschillende sectoren situeert en waarbij elke sector 
zijn eigen behoeften heeft rond labeling. 
We onderscheiden voeding, energie, farmaceutische 
industrie, havens, proces industrie, etc.

Het verzamelwoord is tevens een cluster van 
verschillende specialismen, waarbij we per activiteit 
zeer specifieke soorten labels kunnen koppelen 
zoals; elektrisch en mechanisch onderhoud, 
werkvoorbereiding, turnarounds, revisies, kalibraties, 
materieelbeheer, periodieke activiteiten, etc.

Wanneer we bij Altec de aanvragen uit de algemene 
maintenancemarkt analyseren, dan komen steeds 
dezelfde aspecten voor:

• Labelresistentie bij hogere temperaturen
• Permanente labels bestand tegen chemische en 

mechanische invloeden
• Klevende of hangende identificatie
• Labels die onuitwisbaar zijn
• Tracering
• Zelf printen, op diverse labelmaterialen, via een 

gebruiksvriendelijk printsysteem

Voor elk van deze criteria kunnen we een oplossing 
bieden. Ons standaard gamma aan diverse 
labelmaterialen in combinatie met een uniform 
printsysteem, inclusief de nodige service voor-
en naverkoop maken dat we dé partner zijn rond 
maintenancelabeling.

Eén uniform printsysteem voor alle toepassingen

MARKERING VAN COMPONENTEN

 KLEVENDE LABELS

 Print & protect labels 

 Resopal labels

 Extreem klevende labels

 Reflecterende labels

 Continu labels voor markeringen, signalisatie en magazijnidentificatie

 Magneetband

 HANGENDE LABELS

 Standaard gekleurde PVC-tags

 3-kleuren revisietag

 Hittebestendige tags en metalen tags

 Heavy-duty tags

MARKERING VAN KABELS EN SLANGEN

 Zelflaminerende labels

 HCM-merkers

 RVS kabelmarkering

LOCKOUT / TAGOUT

OVERIGE OPLOSSINGEN
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1. Presenteer het label. 

2. Plooi de liner doormidden 
door gebruik te maken van de 
perforatiestrook. 

3. Rol het laminaat van de drager. 

4. Breng het eerste gedeelte van 
het laminaat aan op het label, 
zonder de kleefstof aan te 
raken. 

5. Maak de drager gedeeltelijk los 
en breng het label aan op het 
product. 

6. Haal het resterende gedeelte 
van de drager weg.           
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  Markering van componenten

Klevende labels

Eén uniform printsysteem voor alle toepassingen

Belangrijk om weten is dat bijna alle labeltoepassingen zelf te printen zijn a.d.h.v. onze Altec TTP printer.
De TTP 200/300 staat garant voor een duurzame, hoge printkwaliteit en is bovendien extreem veelzijdig. De printer wordt al 
jarenlang met veel succes ingezet in de elektrotechniek, apparatenbouw, telecom, elektronica, labo en heavy-duty industrie. 
Zowel de printer als de bijbehorende labels zijn direct uit voorraad leverbaar.

Altec garantie

• Gratis telefonische support. Onze supportmedewerkers 
geven u telefonische ondersteuning en kunnen via 
Teamviewer meekijken op uw computer om zo printer- 
en labelinstellingen aan te passen. 
  

• 2 jaar garantie op alle onderdelen (exclusief printkop). 
Ongeacht heeft u tijdens deze garantietermijn recht op 
een vervangende printer als deze niet via de telefoon of 
computer weer werkend kan worden gemaakt.  

• Volstaat de ondersteuning via computer of telefoon niet 
om uw printer weer in orde te maken, dan krijgt u op uw 
verzoek één van onze technici op bezoek.  

 

Software

Ook de nodige software-oplossingen hebben we in huis voor een vlotte aansturing van de printer.
De software-interface is uitermate intuïtief en eenvoudig. Plaats in een handomdraai de benodigde objecten op het label 
(teksten, barcodes, afbeeldingen, autovormen etc.). Er is ook een mogelijkheid om objecten te connecteren met databases. 
Zo kan u heel vlot variabele data printen vanuit een opgemaakte labeldesign. Zelfs een simpele Excel sheet kan reeds 
gekoppeld worden aan de software.

Er is ook middleware software beschikbaar. Dit kan een oplossing bieden wanneer u rechtstreeks wil printen vanuit eigen 
(Maintenance Management) systemen. De software is in staat om te zorgen voor een automatische import tussen de data uit 
uw systeem en uw eigen ontworpen label. Het gehele middleware proces gebeurt als service op de achtergrond en is door 
middel van een eenvoudige interface te beheren. De geavanceerde log functies houden nauwkeurig bij wat er geprint wordt. 
Deze oplossing zorgt voor een snelle en efficiënte printflow.

Maak kennis met onze diverse types aan klevende labels. In functie van wat de toepassing vereist,  
begeleiden we graag de klant richting het geschikte materiaal.
Onze waaier aan beschikbare materialen is zeer breed, zodat we zelfs bij de meest moeilijke identificatie-
vraagstukken oplossingen kunnen bieden met standaard, uit voorraad leverbare labels;
hittebestendige, temperatuurindicerende, chemisch resistente, fraudebestendige, verwijderbare, extreem 
klevende, antistatische, lage temperatuur resistente, olie- en UV-bestendige labels etc.
Permanente kleefstoffen in combinatie met een resistente bedrukking zorgen ervoor dat deze duurzame, 
klevende oplossingen gebruikt kunnen worden voor de meest industriële toepassingen.

Print & Protect labels

Via een handige en snelle plooibeweging wordt er een transparant UV-laminaat over het bedrukte label geplooid. Dit laminaat 
zorgt voor een aanzienlijke verlenging van de levensduur van het label. Tevens is de bedrukking extra beschermd tegen 
mechanische en chemische invloeden.

Een Print & Protect label aanbrengen in 5 stappen:
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Uit de praktijk: Permanente identificatie van uitwisselbare onderdelen 

Materiaal in beeld: Bevestigingsmateriaal voor Print & Protect labels

Bij het markeren van kleppen of andere appendages wordt doorgaans gebruik 
gemaakt van hangende labels. Echter het Print & Protect label is hier ook uitermate 
geschikt voor, maar vaak wordt het rechtstreeks kleven van labels op leidingen of 
equipment vermeden omwille van diverse redenen.  
 
Maak kennis met ons gloednieuw accessoire voor deze toepassing, het 
bevestigingsmateriaal voor indirecte montage van graveerplaatwaardige labels op 
leidingwerk. Een montagestartpakket is beschikbaar, alsook de aparte toebehoren 
(profielen, montageband, labels). Vraag gerust meer informatie over dit standaard 
product.

Materiaal in beeld: Altec ChainTag in combinatie met Print & Protect label

Altec is onophoudelijk bezig met de uitbreiding van het gamma aan standaard industriële identificatie-oplossingen voor diverse 
industriële toepassingen. Het vraagstuk rond permanente markering van hijsmateriaal en bewegend activa in veeleisende 
omgevingen is een thema waar we gestaag aan werken. Maak daarom kennis met de Altec ChainTag. Een duurzame houder die 
bevestigd wordt via (RVS) kabelbinders aan de meest lastige stukken. Voor bevestiging van het slijtvaste Print & Protect label 
werd de ChainTag voorzien van een diepe uitsparing. Dit maakt het een ideale tool bij permanente assetmarkering en/of keuring.

Identificatielabels voor periodieke activiteiten

Altec heeft een aantal specifieke labels in het gamma die vallen onder deze noemer.
Om dagdagelijkse activiteiten vlot te laten verlopen worden er vaak ‘routes’ aangelegd zodat het voor een operator/ 
technieker eenvoudig bij te houden is bij welke punten hij dient halt te houden. 

Een aantal frequent voorkomende toepassingen:

• Smeerroutes 
Enerzijds puur om de verschillende punten en hun volgorde aan te geven, maar men zou ook nog begeleidende, 
praktische informatie voor de operator kunnen plaatsen op het label, zoals het type smeermiddel, frequentie, 
hoeveelheid etc. 
Ook gebruik van barcodes bij deze toepassing is een tendens. 

• Routes voor het opnemen van meterstanden 
Laat de operator via de barcodeterminal ook onmiddellijk de meterstand invoeren.

Heel wat onderdelen in een installatie zijn ‘bewegend’. Dit wil zeggen dat men ze niet ter plaatse gaat herstellen 
wanneer ze defect zijn, maar dat er een demontage plaatsvindt van het stuk, waarna er een vervangcomponent 
wordt geplaatst. Het defecte onderdeel gaat op dat moment naar de werkplaats waar er een revisie zal gebeuren.
In dergelijke processen is het zeer belangrijk dat elk stuk voorzien is van een resistent label. Dit label zorgt voor de 
basis van een tracering die zeer belangrijk is wanneer we de beschikbaarheid van bepaalde onderdelen willen 
nagaan. Tevens is die tracering ook van belang wanneer men later inzicht wil krijgen in de historiek rond 
herstellingen en revisies.

Slecht markeren leidt rechtstreeks tot slechte tracering, waardoor diverse problemen kunnen ontstaan, zoals het niet 
beschikbaar zijn van stukken op cruciale momenten. Dit kan op zijn beurt leiden tot down-time van de totale 
installatie en de daaraan verbonden hoge kosten.
Het Print & Protect label is uitermate geschikt voor dergelijke toepassingen die graveerplaatwaardige labels 
vereisen. Het label wordt rechtstreeks gekleefd op het onderdeel , maar u kan eveneens opteren om dit te kleven op 
een metalen plaatje dat apart gehangen kan worden aan het equipment. Op die manier maken we van dit klevende 
label een hangende markering, wat meestal gebruikt wordt voor markering van kleppen.
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Uit de praktijk: Markering van energiepunten

Resopal labels

Graveerplaatjes kent u onder andere uit de automatisatiesector, waarbij deze gebruikt worden als markeringen op 
besturingskasten. In onderhoud worden deze voor allerhande toepassingen ingezet.
Deze zijn mooi, maar duur en vaak is er een lange levertijd voor afgewerkte graveerplaten. We hebben voor u een betaalbaar 
en kwalitatief hoogstaand alternatief dat niet onderdoet voor graveerplaatjes. Deze zijn op elk gewenst moment door u zelf te 
printen en zijn aanzienlijk goedkoper.
U kan deze labels voorzien van een eigen tekst, pictogrammen, barcodes of uw logo. Mooi, blijvend hechtend, blijvend 
leesbaar en blijvend haarscherp.

Bovendien is dit labelmateriaal standaard ook leverbaar in een formaat dat specifiek gemaakt is voor markering van 
drukknoppen.
Bedieningspanelen met switchen, schakelaars en drukknoppen zonder duidelijke identificatie zijn een potentieel gevaar. 
Operatoren met jarenlange ervaring kennen bedieningen uit het hoofd, maar nieuwe personeelsleden niet!

Via het aanbrengen van een label per punt kan men 
duidelijk zien bij welk punt men zich bevindt en wat de 
volgende bestemming is. 
Door middel van aangepaste software op de 
barcodeterminal zou je zelfs perfect een informatieve 
melding kunnen laten verschijnen wanneer de 
betrokkene een halte heeft overgeslagen.
Bij elke scan ter plaatse kan er ook automatisch een 
tijdsregistratie bijgehouden worden.
Dit is een handige tool om na te gaan hoeveel tijd er 
besteed wordt aan een route, iets wat nuttige en 
efficiënte informatie kan opleveren voor de mensen die 
de planningen opmaken.

Bij werkzaamheden aan machines is het van groot belang dat alle energiepunten volgens de beschreven procedures 
vergrendeld worden. Een dergelijk opzet realiseren start bij het duidelijk markeren van de isolatiepunten. Het gebruik 
van gekleurde labels is aangeraden voor de visibiliteit. Per type energie zou u een vaste labelkleur kunnen gebruiken. 
Voor elektrische energie zou men bijvoorbeeld een gele kleur kunnen gebruiken, terwijl pneumatische energie rood 
zou kunnen zijn. Zo kan de persoon ter plaatse kleuren associëren met een type gevaar.

• Routes voor ultrasone diktemetingen 
 
Maak bij deze toepassing ook kennis met de Altec oplossing voor markering van punten voor ultrasone 
diktemeting. Met dit standaard label bent u in staat om de verschillende meetpunten ten velde visueel te 
maken en in kaart te brengen. In het midden van het label zit een ronde boring, die aanduidt waar de taster/
meetkop geplaatst dient te worden. Op deze manier wordt bij elke meting op exact dezelfde positie gemeten.  
Ook barcodes printen zijn mogelijk. Zo kan de technieker na het meten ook scannen. Hierdoor heeft 
u achteraf ook een volledige inventaris van gescande punten en beschikt u tevens over een getrouwe 
tijdsregistratie.
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Uit de praktijk: Barcodelabels als verificatiemiddel bij herstellingen/als hulpmid-
del bij shutdown

Extreem klevende labels

Dit type label bevat een zeer extreme kleefstof, 
waardoor het op de meest ruwe en roestige 
ondergronden een perfecte hechting realiseert. 
Vooraf ontvetten is niet nodig!

Reflecterende labels

Labels die in het donker prima leesbaar 
zijn. Lichtbundels worden weerkaatst, 
waardoor de leesbaarheid in duistere 
omgevingen uitstekend is.

Kalibratie- en keuringslabels

Goede keuringslabels moeten voldoen aan strenge 
eisen. Deze moeten altijd leesbaar zijn, niet gemakkelijk 
verwijderd of gemanipuleerd kunnen worden en voor 
iedereen duidelijk zijn. Altec heeft enorm veel ervaring 
op dit gebied en kan hiervoor ook verschillende 
oplossingen aanbieden. Denk hierbij onder andere 
aan ronde keuringslabels die op een schijfje kunnen 
worden geplakt, keuringslabels die door middel van 
een laminaat permanent leesbaar blijven bij zwaar 
gebruik, full color krasvaste labels of voorbedrukte 
keuringslabels met bedrijfsinformatie. 
De beste oplossing hiervoor wordt samen met u 
vastgesteld, want elke situatie vraagt om een specifieke 
oplossing.

Materiaal in beeld: Bedrukte kunststof kabelbandjes

Omwille van veiligheid of beperkingen in gebruik is het niet altijd 
mogelijk om loshangende markeringen aan te brengen op 

machines of materiaal. Daarom bieden wij u de mogelijkheid om de 
spanbandjes te voorzien van een vaste of variabele bedrukking, al dan niet 
met extra logo. Het is een kant-en-klare oplossingen waarbij de bandjes 
standaard geleverd kunnen worden in het formaat 200x4,8mm en 368x4,8mm 
in een resem aan verschillende kleuren, en bovenal voorzien worden van een 
krasvaste bedrukking in het zwart of wit. Vraag uw gratis samples aan.

Wanneer er een zorgvuldige barcode-asset labelling aangebracht is op installatieniveau en op de verschillende 
componenten binnen machines, dan zouden deze labels ook ingezet kunnen worden als basis van een 
controlesysteem. Voorzie eveneens een barcode op het werkorderdocument, zodat de technieker deze met een 
terminal / device kan scannen wanneer hij ter plaatse is. Wanneer hij vervolgens de barcode op de component 
scant, dan krijgt hij een GO of een NO-GO. Op die manier kan er een aanzienlijke foutenreductie gerealiseerd 
worden.
 
Men zou anderzijds ook kunnen bewerkstellen dat de technieker na het scannen van de barcode op de machine, 
via zijn terminal, een lijst met alle werkorders te zien krijgt die openstaan voor die bepaalde machine. Via die 
terminal zou je ter plaatse zelfs kleine herstellingen onmiddellijk kunnen afmelden.
In de voorbereidingsfase vóór een shutdown worden er vaak tags (hangende markering) aangebracht met een 
beschrijving. Wanneer die tags voorzien zijn van een barcode zou er nog meer detailinformatie visueel gemaakt 
kunnen worden bij het scannen.
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Hangende labelsContinu labels voor markeringen, signalisatie en magazijnidentificatie

Voor het zelf printen van allerhande dagdagelijkse veiligheidssignalering zoals 
veiligheidsprocedures, markeringen op leidingen, identificatie van machines etc., wordt er meestal 
gebruik gemaakt van bedrukbare vinyltape. 
Dergelijke tapes zijn beschikbaar in verschillende standaard kleuren en breedtes en worden op 
continu rol aangeleverd. Via onze software kan de klant zelf kiezen of hij de tape in staande of 
liggende modus wil printen. De labellengte of -hoogte (afhankelijk van de gekozen draairichting) is 
variabel, wat wil zeggen dat u de gewenste labellengte eenvoudig kan instellen in de software.
Diverse types continu tape zijn beschikbaar, afhankelijk van de toepassing. We maken een 
onderscheid tussen tapes voor binnen- en buitengebruik.
Het voordeel van dit onderscheid is dat de klant voor een logistieke toepassing als magazijn-
identificatie geen heavy-duty tapes dient aan te kopen, maar aan de slag kan met een goedkopere 
oplossing. 

Magneetband 

Print via de TTP printer rechtstreeks op continu magnetische tape. Deze tapes zijn standaard leverbaar in meerdere breedtes en 
kleuren. Na het printen kan het label door de optionele cutter automatisch geknipt worden op de gewenste, ingestelde lengte.
 
Een ideale oplossing voor diverse toepassingen:
 
Identificatie van magazijnrekken

• Gebruik op whiteboards bij planning
• Logistieke markering op metalen componenten die gedemonteerd worden
• Tijdelijke identificatie bij Lockout / Tagout
• Signalering op toolboards 

Laat medewerkers een eigen naamlabel aanbrengen op de locatie waar ze een tool wegnemen op het toolbord. 
• Aanduiding van aanwezigen in een (besloten) ruimte: 

De naam van persoon die in de ruimte zit wordt aangebracht aan de ingang van de ruimte. Te allen tijde is er ter plaatse 
snel vast te stellen wie binnen is.

Onder de noemer ‘tags’ brengen we bij Altec labels onder die niet gekleefd worden, maar die opgehangen 
worden. Meerdere toepassingen in onderhoud laten niet toe dat er rechtstreeks labels gekleefd worden 
op stukken. Diverse zelf te printen tagmaterialen zijn voor handen.
Het meest voorkomende gebruik binnen de maintenance sector is uiteraard Lockout / Tagout, waarbij 
voorbereidingstags voor een shutdown geprint worden. Andere toepassingen zijn keurings/inspectie-
tags en permanente identificatie van diverse appendages.

Standaard gekleurde PVC-tags

Altec heeft standaard, uit voorraad leverbare blanco tags in gamma die beschikbaar zijn in 12 verschillende kleuren. 
Deze tags, vervaardigd in een soepel kunststof materiaal, kunnen d.m.v. de TTP printer bedrukt worden. 
Diverse klanten gebruiken de standaard PVC-tag van 70X140mm om via onze labeldesign software of vanuit een eigen 
Maintenance Management systeem vrijgavelijsten of tag-outs te printen. Naast veiligheidsinformatie kunnen er ook variabele 
gegevens geprint worden die meer informatie geeft over de situatie in kwestie.

• Maintenance ticketnummer
• Beknopte werkomschrijving
• Referentie van het te vergrendelen energiepunt
• Gegevens afdeling / verantwoordelijke
• Locatiecodes
• Symbolen
• Datum
• …

Het gebruik van verschillende kleuren komt de visibiliteit ten goede. Via kleur is het voor een technieker bijvoorbeeld 
makkelijker om te schatten in welk stadium een onderhoudsopdracht actueel zit. 
De tags bestaan ook in een iets kleiner formaat 85X50mm en zijn eveneens beschikbaar in 12 kleuren. Dergelijk formaat wordt 
meestal gebruikt als hangende, permanente identificatie van kleppen en andere appendages.



Hersluitbare kabelbandje (kan voorzien 
worden van bedrukking op maat)

Permanent kabelbandje verkrijgbaar 
in verschillende kleuren (kan voorzien 
worden van bedrukking op maat)

Herbruikbare stalen of RVS ring

RVS kabelbandje
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Uit de praktijk: Identificatie van kleppen en andere appendages

Uit de praktijk: Revisietag als tool bij het uitvoeren van werkzaamheden aan flens-
verbindingen

Een permanente identificatie van afsluiters, meetinstrumenten, ventielen en andere appendages is van groot belang 
bij tracering en is bovendien een onmisbare tool in dagdagelijkse onderhoudsactiviteiten. In diverse sectoren gebruikt 
men voor die identificatie al jaren graveerplaten. Zelf graveren of steeds plaatjes bestellen heeft nadelen.
Altec biedt hangende en klevende zelf te bedrukken materialen aan die een oplossing bieden voor dit 
identificatievraagstuk.

Tijdens onderhouds- en plaatsingswerken is opvolging op de voortuitgang van 
de werkzaamheden heel belangrijk. Kwaliteitsinspectie en -controle van het werk 
kunnen opgevolgd worden via de revisietags door middel van kleurcodering.

1. Rood wordt ingevuld als de flens handmatig is vastgezet. Het rode gedeelte 
kan hierna afgescheurd worden en kan bij de verantwoordelijke ingediend 
worden voor bewaring.

2. Geel wordt aangevuld als de flensverbinding met de juiste kracht is 
vastgezet. Na deze fase kan ook dit gedeelte afgescheurd worden.

3. Groen wordt ingevuld na testing, waarna deze laatste kleur verwijderd kan 
worden.

Ander praktijkvoorbeelden waarbij een revisietag kan ingezet worden:

• Herstellingen
• Testprocessen
• Keuringen
• Visuele identificatie van inhoud van gascilinders: VOL – IN GEBRUIK – LEEG

Materiaal in beeld: Er zijn verschillende 
materialen beschikbaar om tags aan te 
brengen

Hangende tags worden in de praktijk meestal 
aangebracht door middel van kabelbandjes. 
Tags ophangen op die manier loopt vlot, maar er zijn 
ook nadelen verbonden aan gebruik van kabelbandjes.
Enerzijds is een afgeknipt kabelbandje scherp en kan 
dus letsels veroorzaken. Anderzijds is er ook de 
problematiek wanneer de tags weggenomen moeten 
worden. Dan worden de tags losgescheurd en blijft de 
kabelbinder bijgevolg hangen aan de installatie.
In andere gevallen worden de bandjes wel verwijderd 
door middel van een kniptang. Op die manier valt 
het bandje gewoonlijk op de grond en blijft het daar 
ook liggen. Om een antwoord te bieden op deze 
problematiek heeft Altec een aantal alternatieve 
bevestigingsmogelijkheden in het gamma. 

3-kleuren revisietag

Deze standaard tag heeft 3 kleuren (groen-geel-rood), die van een perforatie voorzien zijn 
tussen de verschillende kleuren. Op deze manier kunnen verschillende fasen of stappen in 
een revisie- of onderhoudstaak via kleuridentificatie weergegeven worden. 
Tussen de installaties kan aan de defecte of de te reviseren component één markering 
bevestigd worden, om via kleurcodering aan te duiden in welke fase van de 
werkzaamheden men zich bevindt. Zo is het voor het eigen personeel (met eventueel 
verschillende ploegen) en de externe contractor duidelijker om de situatie in te schatten.
Wanneer er bij de voorbereiding van een onderhoud een kleiner defect wordt gedetecteerd, 
dan wordt dit via de onderhoudssoftware geregistreerd. Op dat moment kan er ook een 
revisietag aangebracht worden, die met gegevens uit de software geprint kan worden.

1. De eerste kleur die afgescheurd dient te worden is rood.  
Dit is de kleur die aangeeft dat er een defect werd vastgesteld.

2. De tweede kleur, geel, kan aangeven dat de component in herstelling is. Op dit 
moment is dit ‘ticket’ in behandeling.

3. Na herstelling wordt het gele gedeelte losgescheurd, waardoor de tag zich in fase 
‘groen’ bevindt. Op dat moment wordt er visueel gecommuniceerd dat de in dienst 
name een feit is.

Nood aan meer dan drie afscheurbare kleuren? 
Vraag naar onze andere standaard formaten.
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M
arkering van com

ponenten

Uit de praktijk: Heavy-duty assetidentificatie

Materiaal in beeld: Full-Color Maintenance Tags

Voor klanten die rond visual management nog een stapje verder willen gaan, hebben we tegenwoordig ook 
weersresistente, industriewaardige tags die full-color te bedrukken zijn. Het grote voordeel is dat de klant naast een eigen 
kleurcodering zelf locatie en equipmentfoto’s kan afprinten op de tag. Deze tag wordt niet met de TTP printer bedrukt, maar 
met de Altec ICP printer. Contacteer ons wanneer meer informatie gewenst is.

Hittebestendige tags en metalen tags

Waar er geen isolatie gebruikt wordt rond leidingen of flenzen, kan de oppervlakte in functie van de toepassing mogelijk heet 
worden. Zo zijn er in de praktijk heel wat applicaties waar stoom in contact kan komen met de aangebrachte identificatie. Enkel 
specifieke materialen zullen de periode tussen de voorbereiding en het effectief uitvoeren van de werken/shutdown overleven.
Daarnaast wordt hittebestendige labeling ook regelmatig gevraagd in omgevingen van ovens en installaties waar stoffen 
‘gekraakt’ worden. Voor die toepassingen heeft Altec een gamma aan metalen tags, die met een eigen printsysteem bedrukt 
kunnen worden. 

Heavy-duty tags 

Duurzaam, onscheurbaar, heavy duty, zijn de gebruikte termen bij 
omschrijving van deze tags.
Deze kunnen gebruikt worden in de meest industriële processen en zijn 
zelfs na het doormidden knippen onscheurbaar. Hierdoor kunnen deze 
gebruikt worden voor heel uiteenlopende toepassingen. Van tagout 
toepassingen tot markering van slangen, hijsmateriaal, …

Heeft uw bedrijf een arsenaal aan wisselstukken, flexibels, transportkettingen, hijsbanden of mechanische tools in huis? 
Zijn verfstiften of gegraveerde stalen beugels in uw (uitleen)magazijn de enige opties om industriële stukken te markeren? 
Is vlot uitleenmanagement van deze stukken hierdoor zo goed als uitgesloten? Maak dan kennis met ons gamma 
aan standaard labelmaterialen voor deze toepassingen. Via diverse printbare markeringen kan u de meest moeilijke 
stukken van nummers/barcodes voorzien. We beschikken over tal van media om een professioneel heavy-duty asset 
management op te zetten.
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Lockout / Tagout
  Markering van kabels en slangen   Lockout / Tagout

Naast markeringen op en binnenin elektrische kasten, markeringen van junction boxes en andere 
equipment, is ook kabelmarkering een belangrijk onderdeel van ons gamma voor de elektrische 
onderhoudsdiensten.
In functie van verschillende diameters en de aard van de toepassingen zijn er tal van oplossingen 
beschikbaar. Bepaalde labels voor kabelmarkering worden ook frequent gebruikt voor de markering van 
slangen.

Zelf-laminerende labels

Deze klevende kunststof labels zijn standaard in heel wat verschillende formaten beschikbaar.
Het label bestaat uit een printbaar en een transparant gedeelte.
De gekleurde zone is perfect printbaar met de TTP printer. Dit label wordt rond de kabel of slang gekleefd waarbij het 
transparante gedeelte als een omhulsel over de bedrukking gekleefd komt te zitten. Dit beschermende laminaat zorgt voor een 
extra bescherming van de geprinte tekst.

HCM-merkers

Kunststof robuuste en resistente 
kabelmarkering die bedrukt kan 
worden en achteraf via twee 
kabelbandjes kan aangebracht 
worden. 
Beschikbaar in verschillende 
formaten en kleuren. UV-
resistente laminaten zijn 
beschikbaar voor een extra 
bescherming van de tekst op 
deze labels.

RVS kabelmarkering

Voor de meest extreme toepassingen kan Altec ook RVS 
kabelmarkering aanleveren, op maat afgewerkt volgens 
noden van de klant. De combinatie van een geponste 
identificatie op een RVS drager zorgt ervoor dat dit 
type markering resistent is tegen de meest extreme 
omstandigheden. 

Elk jaar gebeuren er duizenden arbeidsongevallen bij het 
onderhoud aan industriële krachtbronnen en machines. 
Het overgrote deel van deze ongevallen wordt veroorzaakt 
door een onverwachte energietoevoer. In Europa 
bestaan er meerdere wetgevingen waarin wordt gesteld 
dat alle energiebronnen uitgeschakeld en geblokkeerd 
(Locked out) moeten worden tijdens onderhouds- en 
herstelwerkzaamheden.
Lockout / Tagout is een veiligheidsprocedure waarbij 
machines via hun energiepunten veilig worden gesteld 
tijdens onderhouds- en herstelwerkzaamheden. Deze 
procedure moet ervoor zorgen dat onderhoudspersoneel 
beschermd wordt tegen de gevaren van machines die 
plots in werking treden en andere vormen van energie die 
onverwachts ingeschakeld kunnen worden.

Er zijn voldoende redenen om aan Lockout / Tagout te gaan doen:

• De eigen werknemers en contractors behoeden voor gevaarlijke situaties tijdens de uitgevoerde werken. Minder 
arbeidsongevallen zorgen rechtstreeks voor een striktere opvolging van de werkplanning, wat minder tijdverlies betekent.

• Voorkomen van schade aan machines.
• Visuele communicatie rond werken die bezig zijn, zodat iedere afdeling (productie, onderhoud,…), alsook de 

onderaannemers een duidelijk visueel beeld krijgen van de huidige situatie. 
Die duidelijke visuele communicatie, door goed geïdentificeerde energiepunten kunnen onderhoudsactiviteiten 
versnellen. Onderhoudswerk verloopt op die manier efficiënter, down-time wordt beperkt en bijgevolg is er meer productie 
performantie.

Hoe?

Belangrijk dat energiebronnen geïnventariseerd zijn per installatie of machine (zie identificatie van de energiebronnen). Een 
goed georganiseerde en gestructureerde omgeving vormt uiteraard een sterke, maar noodzakelijke basis. 

1. Ontwikkel een procedure 
Werk een plan uit dat toepasbaar is op uw bedrijf. Een dergelijk plan kan bijvoorbeeld omvatten; 
uitwerken van voorbereiding voor uitschakeling, isolatie, aanbrengen van vergrendelingssystemen, vrijlaten van   
opgeslagen energie en controle van de afgesloten toestand van elke component (afschakelprocedure). 

2. Informeren en opleiding van werknemers 
Alle verantwoordelijken en betrokkenen hebben opleiding nodig rond de opgestelde procedures 

3. Implementatie

Altec heeft een ruim assortiment aan 
standaard Lockout / Tagout materiaal, 
en koppelt aan dit gamma een sterke 
technische kennis en begeleidende 
service. 
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  Overige oplossingen

O
verige oplossingen

1. Automatisatie, meet- en regeltechniek en elektrisch onderhoud

Materiaal in beeld: Hulp nodig bij het 
opstellen van uw procedures?

Informatiebeheer is een van de grootste uitdagingen om de 
veiligheid in een bedrijf te waarborgen. Er zijn Lockout / Tagout 
procedures, toegangsprocedures voor besloten ruimten, 
onderhoudsschema’s en andere belangrijke documenten die 
regelmatig geactualiseerd en nagekeken moeten worden. Altec 
biedt advies op maat om de veiligheid van uw werknemers te 
verhogen, net als de productiviteit en de betrouwbaarheid van uw 
machines, zowel vandaag als in de toekomst. Onze cloudsoftware 
om visuele veiligheidsinformatie voor machines en uitrustingen 
te beheren kan hiervoor een passend hulpmiddel zijn. De 
software helpt bij de creatie en het onderhoud van een veiligere 
werkomgeving voor uw werknemers, met behoud van optimale 
prestaties.

• Duidelijke en gemakkelijk te volgen visueel instructieve 
procedures

• Snelle schaalbaarheid en implementatie van 
gestandaardiseerde procedures, tags en controlepunten

Neem gerust contact op wanneer u meer informatie wenst over dit 
thema.

2. Leidingmarkering

3. Markering van drukmeters 4. Temperatuurindicerende labels

5. Vloermarkering
Wire

markers

Cable
markers

Safety & sign
labels

Rating plate
labels

Terminal block
labels

Push button 
labels

Engraved plate 
labels

Component 
labels

Electrical

Electronic / PLC
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MEER INFO?
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