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Tube testing

Inspecties van moeilijk bereikbare pijpen

Betrouwbaarheid is een groot goed. Dat geldt in het bijzonder voor moeilijk bereikbare
pijpen. Zoals pijpen van warmtewisselaars en ondergrondse leidingen. Deze dienen
conform uw verwachtingen te functioneren. DCI Meettechniek helpt u daarbij door
pijpinspecties uit te voeren. Degradatie, zoals erosie, corrosie, wanddikteafname en
scheurvorming, wordt in kaart gebracht. Direct na de inspectie beschikt u over een
rapportage met alle essentiële informatie.

Zo maakt u kwaliteit en
onderhoud beter beheersbaar

Bij nieuwbouw werpen pijpinspecties

Pijpinspecties bieden zekerheid.

uit te voeren kunt u uw installatie

Onze bevindingen geven u inzicht in de

opleveren conform de afspraken en uw

conditie van uw pijpen. Aan de hand van

werk garanderen. Reguliere inspecties,

ons onderzoek kunt u gericht preventief

eventueel in combinatie met een nulmeting,

onderhoud laten uitvoeren, zoals het

ondersteunen de prognose van de

afstoppen of vervangen van pijpen.

resterende levensduur.

eveneens vruchten af. Door een nulmeting

DCI Meettechniek: betrouwbaar in pijpinspecties

Breedste pakket van
inspectietechnieken

alles in huis om toeval uit te sluiten en

DCI Meettechniek beschikt over het

met u bepalen we welke techniek of

breedste pakket technieken om pijpen te

combinatie van technieken toegesneden is

inspecteren. Het leent zich onder meer

op uw vraagstuk. Waardoor uw inspectie

voor warmtewisselaars, condensors,

op maat wordt uitgevoerd.

gevinde pijpen, onderwaterpijpen, ondergrondse leidingen en andere moeilijk
bereikbare pijpen. De technieken die we

zekerheden in te bouwen. In samenspraak

Meer weten?

Pijpinspecties leiden tot verbeteringen en

voor inspecties toepassen zijn wervel-

besparingen. Hoe deze voor uw

stroomonderzoek (Eddy Current),

activiteiten uitpakken, ontdekt u in een

verzadigingstechniek (PSEC), Remote

bondige presentatie. Daarin lichten we

Field Techniek (RFT), ultrasoon (IRIS)

onze werkwijze nader toe en tonen we u

onderzoek, magnetic ﬂux leakage (MFL)

onze referentieprojecten. Voor een

en high frequency wervelstroomonderzoek

afspraak richten we ons graag naar uw

(HFEC). Met deze technieken hebben we

agenda.

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.
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