
Altijd alles overzichtelijk
op een rij: gasvoorziening
met Datafer®.



Datafer® controleert via data-transmissie inhouds- en 
bedrijfstoestanden van stationaire tankinstallaties voor 
gasvoorziening, maar desgewenst ook die van bundels en 
cilinderbatterijen. Het ”Fail Safe” systeem herkent op basis
van vooraf vastgelegde minimum hoeveelheden, wanneer 
een nieuwe bevoorrading geactiveerd moet worden. Automa-
tisch en realtime komt de order binnen op de planningsafde-
ling van Westfalen en wordt hier onmiddellijk uitgevoerd.
Op die manier zijn de leveringen van de door u benodigde 
gassen gewaarborgd. Bovendien vergt een en ander minder 

personeel, in het kader van inhoudscontroles en admini-
stratieve afhandeling. Ook de tot dusver gangbare praktijk 
om veiligheidsreserves, in cilinders, bundels of afzonderlijke 
tankinstallaties beschikbaar te houden, kan met Datafer® 
beduidend worden verminderd. Door de data-transmissie 
worden ook eventuele storingen vroegtijdig opgemerkt. 
Stijgt bijvoorbeeld de druk in een tank ongewoon snel of 
neemt deze snel af, dan wordt onmiddellijk een melding aan 
de technische servicedienst van Westfalen gegenereerd. 
Ernstige bedrijfsstoringen kunnen zo worden voorkomen.

 

Een betrouwbare voorziening met techni-
sche 
gassen is voor veel bedrijven van eminent 
belang: bottlenecks kunnen tot aanmerkelijke 
verstoringen van de bedrijfsprocessen leiden.

Het Datafer®-systeem van Westfalen sluit 
onderbrekingen in de bevoorradingsketen 
effectief uit. Daarnaast levert het belangrijke 
informatie voor optimalisering van de goede-

renstroom en verhoging van de planningsze-
kerheid.
Op afstand bekeken.

Datafer® controleert via data-transmissie 
inhouds- en bedrijfstoestanden van stationaire 
tankinstallaties voor gasvoorziening, maar 
desgewenst ook die van bundels en cilinder-
batterijen. Het ”Fail Safe” systeem herkent 
op basis van vooraf vastgelegde minimum 

hoeveelheden, wanneer een nieuwe bevoor-
rading geactiveerd moet worden: automa-
tisch en realtime komt de order binnen op de 
planningsafdeling van Westfalen en wordt hier 
onmiddellijk uitgevoerd.

Op die manier zijn de leveringen van de 
door u benodigde gassen gewaarborgd. Bo-
vendien vergt een en ander minder personeel, 
in het kader van inhoudscontroles en admi-
nistratieve afhandeling. Ook de tot dusver 
gangbare praktijk om veiligheidsreserves, in 
cilinders, bundels of afzonderlijke tankinstalla-
ties beschikbaar te houden, kan met Datafer® 
beduidend worden vermindert. 

Door de data-transmissie worden ook even-
tuele storingen vroegtijdig opgemerkt: stijgt 
bijvoorbeeld de druk in een tank ongewoon 
snel of neemt deze snel af, dan wordt onmid-
dellijk een melding aan de technische service-

Enorm efficiënt en kinderlijk eenvoudig.

Datafer® is bij uitstek 
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Vereenvoudigd Datafer® 
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verbruikshistorie
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Voortdurende controle van 
de installatie

Preventieve onderhoudsmaatregelen

Op afstand bekeken

Vereenvoudigd Datafer® processchema.

Enorm efficiënt en kinderlijk 
eenvoudig.

Datafer® is bij uitstek geschikt voor statio-
naire gastoevoerinstallaties, maar ook voor 
bundels en cilinderbatterijen.

In totaliteit bekeken

Perfect overzichtelijk: Datafer® levert waardevolle informatie bij de 
verbruikshistorie.

Stipte levering gewaarborgd: Datafer® genereert automatisch een bestelling, zodra een van tevoren vastgelegde minimumstand is bereikt.

Van dichtbij bekeken

„Hoeveel stikstof hebben we in juli verbruikt? Wanneer had-
den we vorig jaar onze verbruikspieken bij zuurstof? Hebben 
we een gegevensoverzicht van ons argonverbruik over een
langere periode?“ De antwoorden op deze en soortgelijke 
vragen worden door Datafer® tegelijk meegeleverd. 
Wachtwoordbeveiligd en veilig gecodeerd is uw verbruikshis-
torie op elk moment online inzichtelijk. Een paar keer „klik-
ken“ en u beschikt over waardevolle en gedetailleerde
samengestelde informatie om uw productverbruik en uw 
productieprocessen te optimaliseren voor een betrouwbare 
bedrijfsplanning of ter ondersteuning van uw kwaliteits-
management. Deze snelle en eenvoudige evaluatie van com-
plexe gegevens via Datafer® is uniek in haar soort. 

Met Datafer® bent u altijd verzekerd van een optimale 
bevoorrading van medische gassen, ook bij sterke schom-
melingen in het verbruik. Het leveringsritme wordt realtime 
aangepast aan uw concrete behoefte. U vermijdt bedrijfssto-
ringen ten gevolge van bottlenecks. U bespaart tijd en kosten 
door een geoptimaliseerd productgebruik en profiteert van 
aanmerkelijk minder personeelsinzet. Technische storingen in 
het systeem worden vroegtijdig gesignaleerd en onmiddel-
lijk verholpen. Ten slotte levert de overzichtelijke evaluatie 
van uw verbruikshistorie bovendien waardevolle, veelzijdige 
en nuttige informatie op. Al met al: Datafer® is bijzonder        
efficiënt en kinderlijk eenvoudig.

Een betrouwbare voorziening met medische gassen is voor 
veel bedrijven van eminent belang: bottlenecks kunnen tot 
aanmerkelijke verstoringen van de bedrijfsprocessen leiden. 
Het Datafer®-systeem van Westfalen Medical sluit onder-
brekingen in de bevoorradingsketen effectief uit. Daarnaast 
levert het belangrijke informatie voor optimalisering van de 
goederenstroom en verhoging van de planningszekerheid.

Datafer®-systeem van Westfalen Medical
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