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Fittingen, apparatuur en veldiensten  
voor hottapping en lijnstops  
Het online houden van kritische leidingen en drukvaten tijdens reparaties en wijzigingen

Hottapping biedt een veilige, betrouwbare en effectieve manier om een 
aftakking te creëren op leidingen en drukvaten die in gebruik zijn terwijl ze 
in bedrijf blijven. Dit elimineert het verlies aan inkomsten door het 
vermijden van vaak kostbare en vaak lastige onderbrekingen. Hottaps 
worden meestal gebruikt als een aansluitpunt voor nieuwe leidingen, maar 
worden ook vaak uitgevoerd als een middel om instrumenten in te zetten 
zonder de lijn te hoeven uitschakelen. Ze worden vaak uitgevoerd als 
essentiële stap in de voorbereiding op het stoppen van de lijn.
Succesvolle lijnstops zijn de sleutel voor blijvend veilig en effectief gebruik 
van platforms, pijpleidingen en procesfaciliteiten. Een enkele lijnstop kan 
worden gebruikt om een sluiting te stoppen en uit te schakelen. Twee of 
meer lijnstops kunnen samen worden gebruikt om veel kruisende lijnen in 
één keer te isoleren en te omzeilen. De vloeistof in de leiding wordt 
omzeild, waardoor een werkbare dode sectie overblijft om te wijzigen, te 
repareren of een klep aan toe te voegen terwijl de leiding in bedrijf blijft. 
Een goede projectplanning vanaf het ontwerp tot  
de oplevering is cruciaal om de hottap- en lijnstopwerkzaamheden 
naadloos te laten verlopen. Er is zorg vereist bij de inspectie, het ontwerp 
en het testen om ervoor te zorgen dat deze handeling op een veilige en 
betrouwbare manier wordt uitgevoerd. Het is belangrijk om een partner te 
selecteren met een solide geschiedenis, specifieke ervaring, kennis en 
regelgeving op het gebied van hottapping en lijnstops.

Pioniers en innoveerders op het gebied van hottapping
Als 's werelds grootste autoriteit en innoveerder op het gebied van 
ontwerp en installatie van hottap-systemen biedt TEAM op maat gemaakte 
en kant-en-klare oplossingen om aan uw unieke projectbehoeften te 
voldoen. Of het nu gaat om hottapping van drukleidingen, opslagtanks, 
leidingbochten, blindflenzen of mantelbuizen - u kunt vertrouwen op onze 
ervaring om uw project veilig, efficiënt en op tijd te voltooien.
Onze hottap-procedures volgen methodische stappen vanwege de 
specialistische aard van het werken aan systemen onder druk. Goed 
opgeleide en gecertificeerde TEAM-technici voeren een grondige controle 
uit van elke specifieke hottap-toepassing om een veilige, succesvolle en 
betrouwbare implementatie te garanderen.

Voordelen van TEAM’s oplossingen voor hottapping
•  70+ jaren van uitgebreide 

innovatieve kennis op het gebied 
van hottapping en met diverse 
ervaringen.

• Wereldwijde samenwerking om 
expertise en geleerde lessen te 
delen over een breed spectrum 
van sectoren die effectief worden 
gebruikt om levensvatbare 
oplossingen op maat te formuleren 
voor uitdagende kansen.

•  Succesvolle geschiedenis, 
bewezen reputatie, 
hoogwaardige dienstverlening.

• OEM – Oorspronkelijke fabrikant 
van hottap-apparatuur en 
-fittingen.

• Biedt toegang tot de grootste en 
meest uiteenlopende inventaris 
van hottap-apparatuur in de 
branche.

• Elimineert sluitingen en 
onderbrekingen van de dienst.

• Maakt het mogelijk om de 
inkomstenstroom in stand te 
houden.

•  Vermijdt dure herinrichting van 
leidingsecties.

• Verlaagt de planningskosten.
•  Voorkomt uitstoot en verlies van 

product.
• Zorgt voor een snelle levering van  

middelen op uw werkplek.

Hottapping Oplossingen 
aanbieden

 + Aansluitpunten leidingen

 + Omleggen van 
procesleidingen

 + Repareren van 
drukaflaatstations

 + Druk- en vacuüminstallaties

 + Monsternamepunten 
kwaliteitscontrole

 +  Drukmeter/controlepunten

 + Installatie van thermowells

 + Installatie van flowmeters

 +  Installatie van injectieveren

 + Nat tappen

 +  Installatie van sondes en 
meters

 + Hottaps onder een hoek

 + Het monteren van taps 
(bochten, eindkappen, enz.)

 + Hottapping onder water

 +  Mantelbuizen tappen

 + Taps voor opslagtanks

 + Taps voor mangaten

 + Koudetaps

Waarom TEAM?

 + Eén leverancier voor 
oplossingen voor 
assetintegriteitsbeheer 
wereldwijd

 + Bedrijfsbrede inzet voor 
veiligheid

 + Opgeleide en gecertificeerde 
deskundige technici

 + Compleet aanbod van 
onderhouds- en 
reparatiediensten

 +  Engineering, productie en 
technische ondersteuning



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

Zoek uw lokale contactpersoon op TeamInc.com.

Lijnstops Oplossingen 
aanbieden

 +  Lijnstops

 + HiStops® – positieve 
afdichting voor hoge 
temperatuur- en 
drukleidingsystemen (HTHP)

 + Freeze stops

 +  Zakstops

 + Vouwbare kopstops

 + Draaibare kopstops

 + Positieve afdichting voor 
grote diameters

 +  Stops door de klep

 + Stops over de hele kop

 + Stops voor T-stukken

 + Stops over verdeelstukken

 +  Stops voor bochten

 +  Drievoudige lijnstops

 + Speciale stops

 + InsertValve-installatie

 +  Leiding piggy wye

 +  HTP-stop

 + Sure-stop

Veilig en veilige lijnstops, ondersteund door tientallen jaren ervaring
TEAM is wereldwijd marktleider op het gebied van lijnstops en onderhoudt 
al meer dan 70 jaar de lijnen. We bieden lijnstops voor lage-, midden- en 
hogedrukleidingsystemen en vacuümbuizen aan. TEAM’s lijnstopdiensten 
assisteren bij het aansluiten, verplaatsen, repareren, retrofitten en 
routineonderhoud. We bezitten en beheren een grote en gevarieerde 
voorraad aan lijnstopmachines die veilige en effectieve stops kunnen 
maken zonder uw lijn stil te leggen of uw lijnflow kunnen onderbreken. 
Onze lijnstoptechnologie biedt unieke oplossingen voor uw meest 
uitdagende projecten. Met tientallen jaren ervaring in het werken aan 
druksystemen, vanaf de eerste inspectie op locatie tot en met de 
beoordeling en voorbereiding van de engineering, zijn de 
lijnisolatiediensten van TEAM in staat om uw onderhoudsvereisten en 
-verwachtingen te overtreffen.

Voordelen 
•  Elimineert sluitingen en 

onderbrekingen van de dienst.
•  Wijzigt of repareert een leiding 

onder druk op een veilige, 
doelmatige en kosteneffectieve 
manier. 

• Voorkomt uitstoot en verlies van 
product.

• Elimineert de noodzaak om door 
kilometers leidingen tussen 
kleppen te blazen.

• Biedt serviceoplossingen op maat.
• Zorgt voor een snelle levering van  

middelen op uw werkplek. 
• Elimineert sedimentval en 

leidingbeschadiging als gevolg 
van drukverlaging.

Naadloze ondersteuning en service-ervaring: Gecertificeerde 
technici die worden ondersteund door een intern engineerings- en 
productieteam
Als u voor TEAM kiest, werkt u samen met de grootste en meest ervaren 
gespecialiseerde dienstverlener die klaar staat om een ongeëvenaard 
niveau van veiligheid en kwaliteit te bieden. We hebben alleen de beste en 
meest gekwalificeerde technici in dienst om ervoor te zorgen dat elke klus 
volgens de hoogste normen wordt geklaard. Onze technici ondergaan een 
rigoureus en methodisch specifiek, meervoudig certificerings- en 
trainingsproces. Het trainingsproces bestaat uit zowel klassikale als 
praktijkgerichte training met als resultaat deskundige en ervaren technici.
Onze engineerings- en productieteams ondersteunen onze technici in het 
veld en uw personeel met geavanceerde engineeringsoftware, bewerkings- 
en productiefaciliteiten en 24 uur per dag beschikbaarheid. 
Bij TEAM produceren en bevoorraden we onze eigen apparatuur en 
fittingen, hetgeen een snellere reactietijd voor u betekent. We stemmen de 
juiste diensten af op uw specifieke project en leveren de beste oplossing om 
het resultaat te maximaliseren. We kunnen zelfs service verlenen lijnen die in 
bedrijf zijn voor het installeren van hottapfittingen – van onze interne experts 
die de lasprocedure schrijven tot onze gekwalificeerde lasteams die de 
werkzaamheden uitvoeren. Het resultaat is een naadloze servicebeleving. 
Van de technische beoordeling tot en met de implementatie, TEAM kan 
snel en, een compleet engineeringspakket, fabricage- en serviceoplossing 
voor u leveren, altijd, overal.

TEAM houdt zich strikt aan alle van toepassing zijnde 
normen en specificaties; d.w.z: API, NBIC, ASME, AWWA
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