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Valve testing

Veiligheid boven alles

Afsluiters en regelkleppen mogen niets te wensen overlaten. Zeker niet op het gebied
van veiligheid en milieu. Daarom dienen ze aan de hoogste eisen te voldoen. Van DCI
Meettechniek kunt u dan ook meerwaarde verwachten. Wij zijn experts in afsluiters.
En testen op functionaliteit, emissie, lekkage en veiligheid. Hiermee kiest u voor
zekerheden die niets aan het toeval overlaten. Iedere afsluiter kan getest worden
volgens uw projecteisen en de internationale speciﬁcaties.

Bij iedere druk en temperatuur

gedegen advies en een objectief oordeel

DCI inschakelen betekent samenwerken

om speciﬁcaties, testplannen en procedures

met een onafhankelijke autoriteit.

te ontwikkelen. Met een eigen laboratorium

En daarmee heeft u toegang tot een

en een hogedruk-bunker beschikken we

ongekende expertise op het gebied van

over alle faciliteiten om te testen.

afsluiters, speciﬁcaties en aanverwante

Desgewenst op maat.

zaken. Producenten, handelaren en

Conform de meeste speciﬁcaties:

eindgebruikers doen regelmatig een

ISO, API, ASME, BS, TA Luft, Shell

beroep op ons. Zij kunnen rekenen op

Testdruk: 1E-2 mbar tot 1500 bar

DCI Meettechniek: experts in afsluitertesten

Temperatuur: –196 °C tot +800 °C

testen op maat scheelt dit behoorlijk in

Duurtesten: tot duizenden keren open

de kosten.

en dicht.

Voor nagenoeg iedere toepassing

Meer weten?

Wat DCI Meettechniek voor uw

In DCI Meettechniek herkent u een

activiteiten kan betekenen, ontdekt u in

veelzijdige dienstverlener. U kunt bij

een bondige presentatie. Daarin lichten

ons terecht voor testen van nieuwbouw,

we onze werkwijze nader toe en tonen

prototypes en gereviseerde afsluiters.

we u onze referenties. Voor een afspraak

Inclusief steekproeven.

richten we ons graag naar uw agenda.

Aantrekkelijk kostenplaatje

Afsluiters kunt u tegen een scherp tarief
laten testen. Hoe dat kan? DCI biedt
pasklare oplossingen aan. Normaliter
komen er voor een test geen ontwikkelingskosten bij kijken. In tegenstelling tot

DCI Meettechniek
in het kort
DCI Meettechniek is expert
in lektesten, afsluitertesten
en pijpinspecties. Wij bieden
meerwaarde op het gebied van
continuïteit, rendement, kwaliteit
en veiligheid. Daarbij laten we
niets aan het toeval over.
DCI werkt wereldwijd voor
toonaangevende organisaties.

U kunt rekenen op gedegen
advies en zekerheden.

...nothing escapes us.

Leak testing • Valve testing • Tube testing
DCI Meettechniek • Stationsstraat 51 • P.O. Box 86 • NL-4420 AC Kapelle • Tel: +31 (0)113 344110 • Fax: +31 (0)113 344100
email: info@dci-meettechniek.nl • www.dci-meettechniek.nl

