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Warmtebehandelingsdiensten   
Revolutionaire warmtebehandelingsprocedures met de 
nieuwste thermische verwerkingstechnologie

Oplossingen aanbieden

 +  Elektrische weerstand

 + Verbranding

 +  Inductie

 +  Draadloze 
warmtebehandeling

 +  Voorverwarmen lassen

 +  Warmtebehandeling post 
lassen

 +  Lijn ontdooien en uitsmelten

 +  Verwijdering van waterstof

 +  Warmtebehandeling  
(gloeien en normaliseren)

 +  Ontsmetting

 +  Vuurvaste materialen 
uitdrogen

 +  Turbinerotor ontstapelen

 +  Verwijderen van borgring

 +  Verwarmen van roterende 
delen

 +  Verwarmen van turbinebout

 +  Fenolische oplossingen

 +  Coatingsoplossingen

 +  Vaste en tijdelijke ovens

 +  Waarschuwingssystemen

 +  Productie van OEM-
apparatuur

 + Kalibratie en onderhoud

 + Verkoop en verhuur van 
apparatuur

Warmtebehandeling is het gecontroleerd verwarmen en 
koelen van metalen om hun fysische en mechanische 
eigenschappen te veranderen zonder de vorm van het 
product te veranderen. Het wordt vaak geassocieerd met het 
verhogen van de sterkte van het materiaal, maar het kan ook 
worden gebruikt om bepaalde productiedoelstellingen te 
veranderen, zoals het verbeteren van de bewerking en 
vervormbaarheid, of het herstellen na een koude bewerking. 

TEAM levert complete warmtebehandelingsdiensten voor sectoren 
wereldwijd. Als grootste warmtebehandelingsbedrijf ter wereld combineren 
we de expertise van ons professionele, zeer ervaren 
warmtebehandelingpersoneel met een ongeëvenaarde service en de 
modernste apparatuur om precies de juiste oplossingen te leveren voor uw 
warmtebehandelingstoepassingen en budget. Onze mogelijkheden bieden 
onze klanten de zekerheid dat we vrijwel elk mogelijk 
warmtebehandelingsproces kunnen aanpakken, ongeacht de temperatuur 
en/of de toepassing.

Engineering in eigen beheer ter ondersteuning van alle aspecten van 
uw opdracht
Met de enige fulltime, ondersteuningsgroep voor de engineering in eigen 
beheer in de sector, zorgt TEAM ervoor dat uw opdracht betrouwbaar, 
professioneel, tot in de kleinste details, volledig gedocumenteerd en in de 
kortst mogelijke tijd wordt uitgevoerd. Onze ingenieurs analyseren de 
structurele integriteit en de warmteoverdracht om de meest geschikte en 
kosteneffectieve thermische processen te ontwikkelen. Ze zijn ook 
beschikbaar tijdens een project ter ondersteuning van interne 
engineeringsgroepen. Als toegevoegde waarde ontwerpen en produceren 
we ook apparatuur op maat, waaronder tijdelijke, ovens op locatie die een 
volledige procesinstallatie kunnen behandelen.

Methode-specifieke, meervoudig getrainde technici bieden het 
hoogste niveau van service
Bij TEAM hebben we alleen de beste en meest gekwalificeerde technici in 
dienst om ervoor te zorgen dat elke klus volgens de hoogste normen 
wordt geklaard. Al onze warmtebehandelingstechnici ondergaan een 
rigoureus en methodisch specifiek, meervoudig certificeringsproces dat 
bestaat uit zowel klassikale als praktijkgerichte training. Naast onze 
trainings- en ingenieursteams worden onze technici ondersteund door een 
kader van zeer ervaren directeuren, managers, productie-, veiligheids-, 
verkoop- en ondersteuningspersoneel, wat tientallen jaren ervaring 
oplevert voor elk project.

Geavanceerde draadloze technologie vermindert kosten en risico’s
TEAM’s lange geschiedenis van het bouwen van de meest krachtige, 
nauwkeurige en duurzame warmtebehandelingsapparatuur ter wereld gaat 
door met de ontwikkeling van ons geavanceerde SmartHeat®, XTX en XTR 
Wireless draadloos warmtebehandelingssysteem met voordelen waaronder:
•  Verminderde behoefte aan mankracht
• Betrouwbare dossiervorming
• Nauwkeuriger temperatuurregeling



TEAM-experts zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week en  
365 dagen per jaar beschikbaar.

Zoek uw lokale contactpersoon op TeamInc.com.

Waarom TEAM?

 + Eén leverancier voor 
oplossingen voor 
assetintegriteitsbeheer 
 wereldwijd

 +  Bedrijfsbrede inzet voor 
veiligheid

 + Opgeleide en gecertificeerde  
deskundige technici

 +  Compleet gamma van  
warmtebehandelingsdiensten

 +  Engineering, productie en 
technische ondersteuning

 + Kwaliteitsprocessen en  
-systemen van wereldklasse

Onze draadloze warmtebehandelingsconsoles kunnen tegelijk meerdere 
machines laten draaien vanaf een veilige locatie binnen of buiten de 
bedieningsfaciliteit. Er is slechts één operator nodig om meerdere 
warmtecycli van de complexe regelaars met ingangen voor thermokoppels 
en verwarmingsstroom te regelen en te bewaken. Meerdere eenheden 
kunnen worden beheerd met behulp van een computer met TeamScada™-
software. 

Vanuit dit draadloze systeem kunnen we niet alleen het 
warmtebehandelingsproces veilig bewaken, maar ook duidelijke, beknopte 
documentatie voor klanten leveren en tegelijkertijd de nauwkeurigheid van 
de grafieken garanderen. Klanten en TEAM-ondersteunend personeel 
kunnen realtime gegevens van laptops, desktopcomputers en mobiele 
apparaten binnen hetzelfde netwerk bekijken.

Veiligheid en kwaliteit

VGM en kwaliteit zijn de sturende kernprincipes achter alles wat we bij 
TEAM doen. We onderhouden beheerssystemen die zijn ontworpen om de 
naleving van alle toepasselijke wet- en regelgeving en interne eisen te 
waarborgen en om de voortdurende verbetering van onze processen, 
producten en personeel te vergemakkelijken. TEAM is een NUPIC-
goedgekeurde leverancier overeenkomstig 10 CFR 50 Appendix B en lid 
van het Nuclear Industries Assessment Committee (NIAC). We voltooien 
routinematig opdrachten volgens de strenge kwaliteits- en 
veiligheidsnormen van de nucleaire sector.

Voordelen 

• Biedt toegang tot de nieuwste thermische verwerkingstechnologieën, 
ondersteund door engineering in eigen beheer en technische 
ondersteuning.

• Analyseert de structurele integriteit en de warmteoverdracht om de meest 
geschikte en kosteneffectieve thermische processen te ontwikkelen.

•  Zorgt ervoor dat uw opdracht betrouwbaar, professioneel, tot in de 
kleinste details, volledig gedocumenteerd en in de kortst mogelijke tijd, 
op basis van de planning door onze eigen ingenieurs wordt uitgevoerd.

•  Is uitgerust met de allernieuwste branders voor verwarming — 100 °F 
boven de omgevingstemperatuur tot 2.600 °F.

•  Beheert de warmtebehandelingsstroom en de temperatuur die nodig is 
voor uw hardware en apparatuur met uiterste precisie.

•  Maakt gebruik van NIST-traceerbare recorders en thermokoppels.

•  Biedt maatwerk in het ontwerp en de productie van apparatuur.

•  Waarborgt kwaliteit, veiligheid en productiviteit in uw kritieke 
componenten, apparatuur en processen.

TEAM is een NUPIC-goedgekeurde leverancier 
overeenkomstig 10 CFR 50 Appendix B en lid van het 
Nuclear Industries Assessment Committee (NIAC). 
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