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OVER RYCOBEL: 3 AFDELINGEN
Al sinds 1950 biedt Rycobel oplossingen voor problemen 

die zich op de werkvloer voordoen. Rycobel is

samengesteld uit 3 afdelingen:

MISSIE: CONCURRENTIEVOORDEEL BIEDEN
Rycobel brengt concurrentievoordeel door het leveren 

en onderhouden van apparatuur voor het meten en 

verbeteren van productkenmerken.

Trouw aan zijn missie, sluit Rycobel partnerships die zijn 

klanten een absolute meerwaarde bieden. Door samen met 

hen een oplossing uit te denken, draagt de onderneming 

bij tot hun succes.

ISO CERTIFICAAT
Sinds zijn oprichting staat Rycobel garant voor kwaliteit.

Deze kwaliteit is bekroond met het kwaliteitslabel ISO

9001.

Naast een professionele dienstverlening met duurzame

toegevoegde waarde biedt Rycobel ook dienst na verkoop.

ISO-gecertifi  cieerd zijn betekent: kwaliteit in advies en

service met snelle en nauwkeurige interventies.

WAARDEN: DE KERN VAN DE
BEDRIJFSCULTUUR
• Integriteit

• Ervaring

• Engagement

• Behulpzaamheid

• Teamwork

SERVICE TEAM
Ons getalenteerd team van ingenieurs werkt nauw samen

om de beste ondersteuning te geven:

• Installatie en opstart

• Onderhoud en kalibratiecontracten

• Onderhoud voor de afdeling ‘verbeteren’ en ‘meten’

• Full-service contract

• Kalibratie van uw testapparatuur

• Hands-on training van toestellen

• Applicatie training

• Telefonische ondersteuning door een productspecialist

Neem contact op met ons service team via 

service@rycobel.com or +32(0)56 78 21 70.

Meten Verbeteren ServiceVerbeteren ServiceMeten

Het managementteam van Rycobel :
Frederik Castelain, Kurt Rommens en Vincent Rius

De hoofdvestiging van Rycobel is gelegen in Deerlijk.
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Verouder ings-  en  verwer ingstestenVerouder ings-  en  verwer ingstesten

• Zonlichtsimulatie
Het principe van versnelde verwering bestaat erin om producten gedu-
rende een bepaalde periode of cyclus bloot te stellen aan één lichtbron 
onder bepaalde omstandigheden en de kritische eigenschappen van het 
product voor en na de blootstelling te evalueren. Hoewel deze testen 
onversneld kunnen worden uitgevoerd, waarbij het product of materiaal 
in de ‘echte’ tijd veroudert, worden vaak versnelde testen uitgevoerd die 
de werkelijkheid simuleren met behulp van testcabines die een cyclus 
versnellen of omstandigheden heftiger maken. De verouderingstesten 
worden met verschillende toestellen uitgevoerd volgens ASTM, ISO en 
DIN normen.

• Natuurlijke verwering
Op expositievelden worden tal van producten getest. De klimaatom-
standigheden van de verschillende regio’s spelen bij deze een belang-
rijke rol. Dergelijke testopstellingen maken het mogelijk de producten 
te testen in de werkelijke gebruiksomstandigheden.

• Klimaatsimulatie
In vele gevallen kunnen materialen worden aangetast wanneer ze aan 
zon, vocht en warmte worden blootgesteld. Het is daarom belangrijk 
dat producten worden ontworpen om bestand te zijn tegen deze be-
lastende omstandigheden. Met klimaatkasten worden objecten bloot-
gesteld aan verschillende gesimuleerde klimatologische condities zoals 
bijvoorbeeld woestijnklimaat, tropisch klimaat enz...

• Corrosie
Corrosie is een alomtegenwoordig natuurlijk proces. Iedereen kent het 
effect van corrosie op staal, in de vorm van roest. Corrosie heeft een 
enorme economische impact. Ongeveer een vijfde van de jaarlijkse 
staalproductie in de wereld is bedoeld voor de vervanging van stalen 
onderdelen die beschadigd zijn door corrosie. Hoewel het aanvankelijk 
meer kost, kan een correcte en doeltreffende bescherming tegen cor-
rosie op lange termijn geld en middelen besparen.  Versnelde corrosie-
testen in het laboratorium zijn een uitstekend middel om de prestaties 
van materialen te evalueren, omdat ze gestandaardiseerde en herhaal-
bare omstandigheden creëren en reeds na een korte testperiode (enkele 
dagen tot weken) tot een diagnose leiden.
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Het kiezen van het juiste ‘licht’ is één van de eerste stappen in het creëren van een 
accuraat en betrouwbaar testprogramma voor verwering. We bieden een breed gamma 
aan lichtbronnen om de effecten van natuurlijk zonlicht te simuleren. 

 • Zonnestraling
 Gemiddeld Miami Zonlicht  
 26º South Direct.

 • Xenonlicht
 

 • UVA-340
 Fluoriserende lamp
 
 • Metal Halide
 
 •  Sunshine Carbon Arc
 Dit werd gebruikt in
 oude Atlas toestellen

Zonlicht versus artifi ciële lichtbronnen
   Een vergelijking van de spectrum verdelingen
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Wat is  het  ju iste  l icht?



54

De Ci Serie Weather-Ometers
De Ci Weather-Ometers zijn een reeks verweringstoestellen die met de nieuwste digitale 
en optische technieken zijn uitgerust. Ze bieden een optimale controle van lichtintensiteit, 
vochtigheid en temperatuur. Deze toestellen zijn bijzonder geschikt om reproduceerbare en 
genormaliseerde testprocedures uit te voeren.
Er zijn drie modellen met verschillende capaciteit beschikbaar: Ci3000+ WOM, Ci4400 WOM 
en de Ci5000 WOM.

XENOTEST 220/220+
Het Xenotest model 220 is de referentie voor het testen van lichtechtheid van textiel en dit 
volgens de meest voorkomende normen. Het toestel kan tot 38 monsters testen en heeft een 
dubbele capaciteit in vergelijking met de Xenotest® Alpha+.

XENOTEST 440
De Xenotest® 440 is een zeer veelzijdig instrument geschikt voor het uitvoeren van 
verweringstesten op verschillende types van materialen. Dit voor textiel, kunststof, coatings, 
automobiel onderdelen, etc. De testkamer met dubbele lampen voorzien van de XenoLogic 
TM technologie maakt het mogelijk om snel testen uit te voeren. Dankzij de twee 2200W 
xenon lampen, bereikt de Xenotest 440 een stralingssterkte van 2-sun met aanzienlijk kortere 
testtijden.

XENOTEST ALPHA+
De Xenotest® Alpha+ voert moeiteloos stabiele en reproduceerbare lichtechtheids- en 
verweringstesten uit. Dit toestel heeft als lichtbron een luchtgekoelde xenonlamp. Deze maakt 
het mogelijk om met een zeer hoge intensiteit te testen.

XENOTEST BETA+ (FD)
Net zoals de Xenotest Alpha+ biedt de Beta+ een antwoord op vragen rond verwering van 
producten. Door het inbouwen van diverse opties, kan de Beta+ zo goed als alle verwerings- 
en lichtechtheidstesten aan. De FD-versie is specifi ek ontwikkeld voor de voedings- en 
drankenindustrie.

Versnelde  verwer ingWat  is  het  ju iste  l icht?



76

XENONLICHT
SUNTEST® Flatbed Xenon Instruments
De SUNTEST® is een onmisbaar instrument voor wie een snelle controle 
wil uitvoeren op de lichtechtheid en de verweringsstabiliteit van zijn 
producten. Er zijn verschillende modellen verkrijgbaar. Het instapmodel 
belicht maximaal de oppervlakte van een A4-formaat.
Alle toestellen uit de Plus-serie bieden een optimale controle van 
de temperatuur en de lichtintensiteit en zijn bijzonder geschikt om 
reproduceerbare testen uit te voeren. Met de hulp van bevloeiing kunnen 
vrijwel alle toepassingen gesimuleerd worden. 
Bij de XLS+ versie kan eveneens optioneel besproeid worden. Bij de XXL+ 
is ook een vochtcontrole ingebouwd.

UV LICHT
UVTest
Dit toestel is innovatief en volgt strenge standaarden. Het biedt nog meer 
toepassingsmogelijkheden, het meet nog fi jner  en is nog veiliger in gebruik. Het is 
het ideale instrument om de reactie van UV-licht, warmte en vocht te testen op een 
grote verscheidenheid van materialen.

Versnelde  verwer ing
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Grootste wereldwijde netwerk van Weathering Testing 
Laboratories

Er is een uitgebreid aanbod van kunstmatige versnelde verweringstesten beschikbaar in 
een volledig uitgerust laboratoria.
De verwerings-en lichtstabiliteitstesten zijn ontworpen om de natuurlijke 
materiaalduurzaamheid nauwkeurig te simuleren en te voldoen aan de globale 
weersomstandigheden.

Snelle resultaten met versnelde laboratoriumtesters

Hoewel een natuurlijke blootstelling de ideale manier is om producten te testen, is 
het soms niet mogelijk om één of twee jaar op de resultaten te wachten. Wij bieden 
u snelle en betrouwbare tests van de weersbestendigheid, de lichtbestendigheid, de 
kleurvastheid en de lichtstabiliteit aan, met ons ruime gamma van Xenon- en UV-
testers. versnelde laboratoriumtesters. De experts van Atlas beschikken over tientallen 
jaren ervaring met deze tests en kunnen u helpen met het ontwerp van een succesvol 
programma van versnelde laboratoriumtesten.

Ons netwerk van laboratoria biedt een uitgebreide 
reeks Atlas versnelde laboratoriumverwerings- en 
evaluatieapparatuur, waaronder:
• Ci3000+ Fade-Ometer®
• Ci4400 and Ci5000
• SUNTEST® XLS+ and CPS+
• SUNTEST XXL+
• UVTest™
• Xenotest® Alpha+, Beta+

Versnelde  verwer ing Versnelde  verwer ing
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Atlas beschikt over enkele tientallen sites verspreid over verschillende 
continenten. Op deze expositievelden worden tal van producten 
getest. De klimaatomstandigheden van de verschillende regio’s 
spelen bij deze een belangrijke rol. Dergelijke testopstellingen 
maken het mogelijk de producten te testen in de werkelijke 
gebruiksomstandigheden.

De site in Sanary sur Mer (Frankrijk) is de standaardzone voor het 
Middelands zeeklimaat. Hoek van Holland (Nederland) herbergt, door 
zijn ligging aan zee, een ideaal testveld om corrosie testen. In Florida 
(USA) en Arizona (USA) vinden we de grootste en meest gebruikte 
testvelden. Daar worden producten vanuit de hele wereld getest.

Natuur l i jke  verouder ingstesten

ATLAS® WORLDWIDE EXPOSURE NETWORK



98

Natuur l i jke  verouder ingstesten
NATUURLIJKE VERSNELDE VERWERING

STATISCHE BLOOTSTELLING IN OPEN LUCHT

De Atlas outdoor testvelden bieden een ruim gamma van verweringstesten die voldoen aan internationale en 
fabrikantspecifi eke testprogrammas. 

Rechtstreekse blootstelling
• De monsters worden blootgesteld aan de natuurlijke omstandigheden in open lucht
• Racks worden in verschillende blootstellingshoeken geplaatst om materialen voor buitengebruik te testen 
• Blootstellingen van kleine tot grote monsters, van auto-onderdelen tot volledige voertuigen

Stat ische b lootste l l ing 

Equatorial Mount with Mirrors for Acceleration (-aqua: with water spray) 

Met de Emmaqua versnelt men de natuurlijke verwering door gebruik te maken 
van hoog refl ecterende spiegels, maximaal 10 en een systeem om de zon te 
volgen. Deze methode is erg populair omdat ze zeer goed correleert met de 
natuurlijke verwering. Men maakt immers gebruik van natuurlijk zonlicht. Deze 
methode laat het natuurlijk verweringsproces tot 8 maal sneller verlopen.
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Zoutnevel testkamers
De zoutneveltests zijn onmisbaar wanneer het erop aan komt om de levensduur 
van materialen en hun oppervlaktelagen te analyseren. Het is een relatief snelle en 
vergelijkende test om te zien of stalen al dan niet volgens de verwachtingen cor-
roderen. 

Een cyclische corrosietest is een middel om een variatie aan corrosieve klimaten 
na te bootsen of te versnellen, binnen het gebruiksgemak van een testkamer. Het 
is een nuttige tool om de levensverwachting van materialen en componenten te 
voorspellen onder gesimuleerde condities. De test is ruim geaccepteerd, voorna-
melijk in de automobielindustrie, waar heel wat producenten hun eigen CCT-
normen hebben ontwikkeld.

De Atmosfär kasten zijn speciaal ontworpen om volautomatisch te testen in 
overeenstemming met de veeleisende laboratorium-versnelde corrosietesten die 
steeds populairder zijn in de automobielindustrie. Deze tests zijn cyclisch van en 
omvatten blootstelling onder gecontroleerde en wisselende omstandigheden van 
temperatuur en luchtvochtigheid, met het periodiek sproeien van een zoutoplos-
sing direct op de monsters, vanuit een hoogwaardige zwenkbare sproeibalk.

Cyclische corrosie testkamers

Cyclische corrosie testkamers met temperatuur 
en vochtcontrole

Corros ie



Wij geloven dat door training en coaching 

iedereen een expert kan worden in zijn of haar 

vak of domein. 

Onze medewerkers zijn gedreven professionals 

die hun passie en ervaring willen doorgeven zo-

dat u op professioneel vlak kunt groeien en met 

succes uw doelstellingen kunt bereiken. 

We stelden een ervaren team van technici en 

experten samen met elk hun eigen vakdomein. 

Met hun sterke product- en marktkennis en 

jarenlange ervaring in de industrie, staan zij 

steevast paraat met deskundig advies om u van 

de juiste apparatuur te voorzien.

Onze andere afdelingen

We helpen u met de best mogelijke service.

Apparatuur voor het verbeteren van productkenmerken

• Installatie

• Kalibratie

• Kwalifi catie: IQ, OQ, PQ

• Analyse van uw productieproces: statische elektriciteit en persluchtverbruik

• Herstelling en service

• Applicatietraining en opleidingen

• Voor al uw technische vragen, neem contact op via onze technische hulplijn: 

+32 56 78 21 79 

www.rycobel.com/service

• Statische elektriciteit

• Energiezuinig drogen en afblazen

• Oppervlaktebehandeling

• Contactloos reinigen

www.rycobel.com/verbeteren

Rycobel academy
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