
Besparende Dataregistratie 
voor Funderingstechnieken

Paal nummer : 607
Paal type : Vibro
Project naam : INPIEQ
Locae : Steenbergen
Klant : Gemeente
Machine nr. : Kraan 3
GPS Start : 63739.09,439353.389,-1.631
GPS Stop : 63739.088,439353.374,-1.60
1e opmerking :

Hamer/boor : S90
Paal diepte : -27,34 m
Schacht diamet : 356 mm
X-as : -0.2°
Y-as : -0.3°

NAP : 0.0 m
Start jd : 09:10
Stop jd : 10:46
Totale jd : 01:36:00

:

Blows Energy (kJ)Blows Energy (kJ)

Depth(m) Blows Energy (kJ)
-22,25 10 64
-22,5 10 64
-22,75 10 65
-23 10 67
-23,25 9 67
-23,5 7 67
-23,75 8 67
-24 7 67
-24,25 9 67
-24,5 9 67
-24,75 10 67
-25 14 68
-25,25 16 66
-25,5 16 66
-25,75 18 66
-26 25 68
-26,25 35 66
-26,5 59 67
-26,75 74 68
-27 81 70
-27,25 80 72
-27,34 31 74
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Het INPIEQ Data Logging System (DLS)
Vanuit de behoefte van bouwbedrijven naar hypernauwkeurige uitvoering van 
 funderingsprojecten, is het innovatieve INPIEQ Data Logging System (DLS) ontwik-
keld. INPIEQ DLS ondersteunt bouwbedrijven bij heien, boren, trillen en drukken. 
 Het systeem registreert de gegevens van elke gemaakte paal – ongeacht het type. 
Vervolgens worden alle gegevens automatisch doorgestuurd naar kantoor. 

Ontlasten personeel
Effi  ciënte en eff ectieve uitvoering van projecten is belangrijker dan ooit. Dankzij  INPIEQ 
DLS wordt personeel ontlast en wordt elke paal continu gemonitord. Met  INPIEQ DLS 
wordt de kans op fouten geminimaliseerd en inzet van tijd geopti maliseerd.

Op maat voor elke installatie
INPIEQ DLS wordt voor elk project op maat gemaakt, waarbij de sky letterlijk de 
 limit is. De specialisten van INPIEQ richten elke installatie op een funderings-
machine volledig naar de behoeften van de gebruiker in. En dat voor zowel de 
 machinist als voor de collega’s op kantoor. INPIEQ DLS is betrouwbaar, compleet 
en gebruiksvriendelijk. 

Rendement bij elk funderingsproject
INPIEQ DLS zorgt voor rendement bij elk funderingsproject:

• Kostenbesparing door foutreductie via koppeling met GPS
• Kostenbesparing door reductie van betongebruik
• Kostenbesparing door reductie van groutgebruik
• Tool voor machinisten: meer informatie en kennis over de palen
• Inzichten voor kantoor: verzameling en verwerking van waardevolle data.

Grout of betonpomp

Funderingsmachine

Gegevens verwerken/uploaden
Paal nummer : 607
Paal type : Vibro
Project naam : INPIEQ
Locae : Steenbergen
Klant : Gemeente
Machine nr. : Kraan 3
GPS Start : 63739.09,439353.389,-1.631
GPS Stop : 63739.088,439353.374,-1.60
1e opmerking :

Hamer/boor : S90
Paal diepte : -27,34 m
Schacht diamet : 356 mm
X-as : -0.2°
Y-as : -0.3°

NAP : 0.0 m
Start jd : 09:10
Stop jd : 10:46
Totale jd : 01:36:00

:

Blows Energy (kJ)Blows Energy (kJ)

Depth(m) Blows Energy (kJ)
-22,25 10 64
-22,5 10 64
-22,75 10 65
-23 10 67
-23,25 9 67
-23,5 7 67
-23,75 8 67
-24 7 67
-24,25 9 67
-24,5 9 67
-24,75 10 67
-25 14 68
-25,25 16 66
-25,5 16 66
-25,75 18 66
-26 25 68
-26,25 35 66
-26,5 59 67
-26,75 74 68
-27 81 70
-27,25 80 72
-27,34 31 74
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Data Logging System: Ren dement voor funderingsprojecten

De kracht van INPIEQ DLS
INPIEQ DLS:

• Biedt krachtige ondersteuning bij heien, boren, trillen en drukken
• Is sterk door eenvoud
• Geeft ontlasting van personeel door continue monitoring en diverse hulpmiddelen
• Elke installatie wordt volledig ingericht naar de behoeften van de gebruiker
• Is een gebruiksvriendelijke tool voor machinisten: meer informatie en kennis over 

de palen
• Is kostenbesparend door reductie van fouten, betongebruik en groutgebruik
• Geeft waardevolle inzichten voor kantoor via snelle toegang tot analyse en 

 kwaliteitscontrole
• Biedt uploaden van gegevens naar locatie

• Geeft controle van de paalkwaliteit en de vergelijking met de CPT.



Geregistreerde parameters

Boren

Trillen

Heien

Jet-grouting / Injectie

Diepte (contactloos) 
Draaimoment
Trekkracht 
Boor toerental
Snelheid
Hoek van paal
Beton/ grout druk
Beton/ grout fl ow
Schraap factor
Vul graad

Amplitude
Frequentie
Werkdruk
Snelheid
Hoek van paal
Grout druk
Grout fl ow

Diepte (contactloos) 
Hamer energie 
Slagen /afstand 
Slagen /min 
Slagen /klap
Snelheid
Hoek van paal

Diepte (contactloos) 
Flow
Consumptie l/mtr
Grout / Injectie druk
Snelheid
Hoek van paal
Draaimoment
Trekkracht 
Boor toerental

INPIEQ DLS registreert de volgende parameters:

Druk-/ Boorregistratie

Tril-/ Heiregistratie

Voorbeeld van sensorenopbouw bij drukken en boren:

Voorbeeld van sensorenopbouw bij trillen en heien:

Inclinosensor

Energiesensor

Betonfl ow

Amplitude/
frequentie sensor

Lengtesensor

Ultrasoonsensor

Inclinosensor

Lengte meting 
nokkenring

Boortoerental-
sensor

Ultrasoonsensor
Druksensor

Flowsensor

Groutdruksensor



Dataregistratie op locatie

Funderingsmachine
Meten is weten. INPIEQ DLS wordt kundig en – indien gewenst – klant-
specifi ek op de machine gebouwd. Door op de correct manier te meten 
en degelijke opbouw, kunnen we garant staan voor een optimale levens-
duur van INPIEQ DLS. Omdat er steeds nauwkeuriger wordt gemeten, 
kan ook de machine worden aangestuurd waardoor het productieproces 
optimaal wordt uitgevoerd. Meten is weten en weten is delegeren. 

Satelliet
Via een 4G-verbinding tussen de machine en kantoor 
kan de data van het verrichte werk draadloos worden 
verstuurd. Ook kunnen extra gegevens vanaf het kan-
toor naar de machine worden doorgezet. Door de com-
municatie vanaf kantoor naar de machine kunnen ex-
tra specifi eke gegevens per paal worden meegegeven. 
Via deze weg kan de machinist op de gewenst momen-
ten van extra benodigde info worden voorzien.

Grout of betonpomp
Door een – meestal draadloze – communicatie op te zetten met de be-
tonpomp kan de machinist perfect de in de grondgevormde paal afstor-
ten. Hierdoor kunnen fouten via onderstort worden voorkomen en kan 
het totaalverbruik van de beton tot het gewenste volume worden weer-
gegeven. Ook de communicatie met de groutpomp zorg voor inzicht in 
het totaalverbruik tijdens het productieproces van ankers, groutinjectie 
en/of boorpalen. Door inzicht in het verbruikproces te creëren, kunnen 
kosten voor grondstoff en tot het optimale verbruik worden weergege-
ven.

Dataverwerking op kantoor

Paal nummer : 9
Paal type : boren_met_injex_
Project naam : Pand Inpieq
Locae : Steenbergen
Klant : Baas
Machine nr. : Kraan 2
GPS Start : 63739.09,439353.389,-1.631
GPS Stop : 63739.088,439353.374,-1.60
1e opmerking :

Hamer/boor : fd50
Paal diepte : -24,62 m
Schacht diamet : 520 mm
X-as : 0.0°
Y-as : -13.2°

NAP : 0.75 m
Start jd : 08:15
Stop jd : 09:54
Totale jd : 01:39:00

:

Torque (tm) Grout / dist (L) Depth (cm)
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Paal nummer : 607
Paal type : Vibro
Project naam : INPIEQ
Locae : Steenbergen
Klant : Gemeente
Machine nr. : Kraan 3
GPS Start : 63739.09,439353.389,-1.631
GPS Stop : 63739.088,439353.374,-1.60
1e opmerking :

Hamer/boor : S90
Paal diepte : -27,34 m
Schacht diamet : 356 mm
X-as : -0.2°
Y-as : -0.3°

NAP : 0.0 m
Start jd : 09:10
Stop jd : 10:46
Totale jd : 01:36:00

:

Blows Energy (kJ)Blows Energy (kJ)

Depth(m) Blows Energy (kJ)
-22,25 10 64
-22,5 10 64
-22,75 10 65
-23 10 67
-23,25 9 67
-23,5 7 67
-23,75 8 67
-24 7 67
-24,25 9 67
-24,5 9 67
-24,75 10 67
-25 14 68
-25,25 16 66
-25,5 16 66
-25,75 18 66
-26 25 68
-26,25 35 66
-26,5 59 67
-26,75 74 68
-27 81 70
-27,25 80 72
-27,34 31 74
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Zeeland
Steenbergen
INPIEQ

Grafi eken / Instellingen / Machines
Door middel van diverse instelvelden kan het datablad zowel projectmatig als persoonlijk worden geconfi gureerd. Via 
instellingen kunnen typefouten uit het veld worden gecorrigeerd en de headeropbouw – naar eigen inzicht – worden 
aangepast. Door de mogelijkheid van grafi eken kunnen zowel de tijdsgrafi ek als de dieptegrafi eken worden voorzien 
van de gewenste parameters. Ook de tabelparameters kunnen naar eigen inzicht worden aangepast en dit geldt ook 
voor de specifi eke diepte grafi eken. 

Met het instelveld machines kan uw machinepark worden toegevoegd zodat u ten alle tijden de gewenste machine 
kan selecteren voor het verwerken van de data. Hierdoor kan er makkelijk van projecten met meerdere machines data 
worden verwerkt. 

Tijdregistratie
Er wordt een duidelijk overzicht 
van het werkproces in tijd gegeven, 
waardoor er scherper kan worden 
gekeken maar het werkproces. 
Door uit te breiden met dagweer-
gave, kan er nauw worden gelet op 
het totaalproces in combinatie met 
stilstand en productietijd.

Datablad
Het datablad zorgt voor een com-
plete presentatie per paal van de 
belangrijke parameters. Het is een 
soort geboortekaartje van de paal. 
Dit zijn de uiteindelijke gegevens die 
u kunt delen met de eindklant. Deze 
gegevens kunnen klantspecifi ek 
worden weergegeven waardoor de 
eindklant in een oogopslag de ge-
wenste gegevens beschikbaar heeft.

Projectregistratie
Hiermee krijgt u een duidelijk over-
zicht van het totale project en wor-
den alleen de parameters weerge-
geven die relevant zijn. Verder is 
het mogelijk om eindtotalen weer 
te geven zoals de totale productie-
tijd, het totale betonverbruik en de 
totale productiemeters.



Kijk ook op www.inpieq.nl

Over INPIEQ
INPIEQ is úw partner voor funderingsmachines en bijbehorend materiaal. In de 
afgelopen jaar 10 jaar is INPIEQ uitgegroeid tot erkend aanbieder van  service, 
onderhoud en doorontwikkeling van uw machinepark en maakt het bedrijf 
onderdeel uit van de wereldwijde top 5 op het gebied van data registratie voor 
funderingstechnieken. 

Onberispelijke service
De experts van INPIEQ staan voor u klaar met uitstekende service voor 
 onderhoud, reparatie, automatisatie en doorontwikkeling. Wij ondersteunen 
u onder andere met:
• Tests van uw hydraulische apparaten (met maximale flow van 800 l/min en 

maximale druk van 400 bar)
• Analyses en oplossingen van storingen in uw funderingsmachines en 

 bijbehorend materieel
• Revisies en aanpassingen van uw bestaande onderdelen zoals lieren, 

 ventielen, boorkasten, lier, rij- en zwenkaandrijvingen
• Preventief onderhoud van uw boor- en heistellingen en bijbehorend 

 materieel.

Automatisatie en doorontwikkeling
INPIEQ gelooft in de kracht van automatisatie. Waarom zou u zaken  handmatig 
uitvoeren als deze ook automatisch uitgevoerd kunnen worden? Bij INPIEQ 
bent u aan het juiste adres voor de automatisatie en dooront wikkeling van 
uw werkprocessen. Leg ons uw uitdaging voor en werk  straks nog efficiënter. 
Ontdek snel wat onze service voor u kan betekenen.

Contact
INPIEQ
Liberatorstraat 3
4651 SC  Steenbergen
Nederland

T: +31 (0)164 687 740
M: +31 (0)620 512 620
I: info@inpieq.nl
W: www.inpieq.nl

Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor fouten of weglatingen in deze publicatie of andere documen-
ten waarnaar wordt verwezen door of die zijn gekoppeld aan deze publicatie. Vanwege verbeteringen en technische 
vooruitgang behouden we de juiste wijziging zonder voorafgaande kennisgeving. Neem contact met ons op voor meer 
informatie voordat u vertrouwt of enige informatie hierin vermeld.


