KLINGER FLANGE MANAGEMENT

Een goede flensverbinding bestaat uit meer dan een goede pakking.
Problemen met lekkage of emissie bĳ flensverbindingen worden door
meerdere factoren veroorzaakt. KLINGER Flange Management omvat een
compleet concept waarin de gehele flensverbinding wordt bekeken.
Met KLINGER Flange Management bieden wĳ u ondersteuning op maat
om problemen te voorkomen of op te lossen.

HET KLINGER TOTAL FLANGE
MANAGEMENT CONCEPT OMVAT:

»
»
»
»
»
»

Gecertificeerde opleidingen volgens EN1591-4.
Ondersteuning bĳ selectie en berekening van afdichtingen.
Identificatie van kritische verbindingen met ‘active tagging system’.
Onderzoek naar oorzaken bĳ falende verbindingen.
Advies bĳ procedures voor montage / inspectie en beoordeling / nazorg.
KLINGER Asset Management database, waarmee u full traceability van
alle gegevens van een flensverbinding waarborgt.

»

Seminars waarin de laatste ontwikkelingen in flensverbindingen
worden besproken.

Flens- en boutontwerp
Pakkingontwerp
Kwaliteit tĳdens uitvoering
Kwaliteitscontrole QA/QC
Boutkracht Management
Emissie Management
Flens Data Management
Continue Verbetering

OORZAKEN LEKKAGE OF EMISSIE FLENSVERBINDINGEN
afdichtingen@klinger.nl
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KLINGER
EXPERT

WĲ DELEN GRAAG ONZE KENNIS
Als producent met meer dan 100 jaar ervaring beschikt KLINGER over gedegen
kennis. Kennis die nodig is om de kwaliteit, veiligheid en betrouwbaarheid van uw

Met dit unieke pakkingcalculatie

bedrĳf te continueren én te waarborgen.

programma maakt u efficiënt
berekeningen voor uw

Deze ervaring en kennis delen wĳ graag met onze klanten. De voordelen spreken

specifieke afdichtingen en

voor zich: KLINGER kan beter aan uw wensen voldoen en u kunt uw problemen

productdocumentatie.

oplossen en het rendement van uw installatie verbeteren.

»
»
»

Benadrukt de grafische
analyse van de pakking

TRAININGEN EN OPLEIDINGEN

Inclusief documentatie

Voor een goede flensverbinding zĳn gekwalificeerde monteurs en toezichthouders

afdichtingsmaterialen

een vereiste. Ook leidinggevenden en engineers moeten zich bewust zĳn van alle

Stap voor stap selectie naar

voorwaarden waaraan een dichte flensverbinding moet voldoen.

de meest geschikte pakking

»
»

Automatische update

In onze moderne en goed uitgeruste trainingscentra en bĳ Kempchen

Beschikbaar in meerdere talen

Dichtungstechnik in Oberhausen geven onze deskundige instructeurs unieke
opleidingen die geheel voldoen aan de NEN EN-1591-4. Wĳ bieden opleidingen

KLINGER Expert is te verkrĳgen

voor leidinggevenden en toezichthouders en opleidingen voor de monteurs.

als software voor uw computer en
als app voor uw telefoon, tablet of

Doel van de opleiding is het overdragen van kennis die nodig

iPod touch (ook voor Android).

is om een goede flensverbinding te maken en bewust te
worden van wat er fout kan gaan indien niet aan alle
voorwaarden wordt voldaan. Onze opleidingen worden
afgesloten met een officieel examen. Deelnemers die het
examen met goed gevolg afleggen ontvangen een erkend
door TQcert afgegeven certificaat.
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www.klinger.nl

010 - 455 75 55

APP VOOR BEREKENEN
VAN FLENSVERBINDINGEN
Kempchen Dichtungstechnik biedt u
met deze iPhone app direct toegang
tot de online service ‘KemProof’ en de
catalogus in het Duits en Engels. De
installatie van deze app vereist iOS 5.1
of hoger. Geschikt voor iPhone, iPad,
and iPod touch.

SEALING CONFERENCES
Deze conferentie vindt plaats bĳ Kempchen Dichtungstechnik in
Oberhausen. Tĳdens dit congres delen wĳ (KLINGER en Kempchen) onze
kennis over de ontwikkelingen in de pakkingtechnologie en regelgeving.
Wĳ presenteren innovatieve producten en informeren u over specifieke
trainingen en opleidingen. Er wordt oplossingsgericht ingegaan op
de actuele problematiek binnen de industrie en er is ruimte voor
bedrĳfsspecifieke vraagstukken. Het is een waardevolle bĳeenkomst en
draagt zeker bĳ aan een efficiëntere bedrĳfsvoering.

afdichtingen@klinger.nl
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