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ValveOne
Een innovatief programma voor klepassetbeheer

ZELFNIVELLERENDE 
MACHINES

 + Circulaire zelfnivellerende 
frezen (CSLM en LP-CSLM ) 

 + Extra grote circulaire 
zelfnivellerende frees 
(XL-CSLM) 

 + Zelfnivellerende frees met 
laser (LSLM) 

 + X-Y freesmachines

 + Symmetrische frezen

Met het ValveOne-programma kunnen operators van 
proces-, stroom- en productie-installaties de volledige 
inventaris van veiligheids-/ontlastingskleppen, blok-, MOV- 
en regelkleppen, indien van toepassing, in meerdere 
installaties bijhouden en efficiënt beheren, en de kosten 
tijdens de levensduur helpen verminderen.

TEAM Industrial Services’ innovatieve webgebaseerd 
ValveOne-programma biedt realtime bewaking van alle 
kleppen van een klant (in dienst en in opslag). Toegang van 
de klant via internet zorgt voor een uitgebreide registratie 
van locaties, klepinformatie, onderhoudsgeschiedenis, 
test- en reparatiefrequenties en testrapporten die met één 
druk op de knop beschikbaar zijn. Het systeem is veilig 
toegankelijk voor de klant vanaf elke computer met 
internetverbinding, en aangepaste rapporten kunnen 
worden bekeken of afgedrukt, zodat de volledige voorraad 
van de ontlastkleppen te allen tijde gedetailleerd kan 
worden bewaakt.

Kritische informatie dag en nacht bij de hand

Het ValveOne-programma kan worden gevraagd om te zoeken op klant, 
klep, toepassing of reparatie. In elke situatie kunnen de zoekopdrachten 
worden verfijnd aan de hand van geselecteerde criteria. Binnen de door de 
klant genoemde installatie of installatie-eenheid kunnen kleppen 
bijvoorbeeld worden geïdentificeerd aan de hand van om het even welk 
gegeven: van een label, serienummer, model en fabrikant tot de huidige 
ingestelde druk of opening, of de volgende te verrichten test of reparatie. 
De getoonde informatiekolommen kunnen ook worden aangepast. 
Zoekopdrachten kunnen worden benoemd en opgeslagen.
Voor elke reparatie kunnen de werkgegevens worden bekeken, waaronder 
de locatie, de klepdetails, het niveau of de reparatie die nodig is en de 
reden, evenals de vereisten voor de pre-test. Als alle delen van de 
reparatie zijn voltooid, wordt de reparatiestatus weergegeven.
Als de klep wordt gedemonteerd, wordt de gevonden toestand in het 
programma gedocumenteerd. Dit omvat het registreren van de benodigde 
vervangingsonderdelen, waardoor een onderdelenaanvraag die 
automatisch wordt ingevuld. Deze wordt vervolgens naar het opgegeven 
adres gemaild, met vermelding van een bestelbonnummer dat bevestigt 
dat de onderdelen zijn besteld. Testinformatie, testresultaten en de 
kwaliteitscontrole worden ook gedocumenteerd.
Een volledig historisch rapport met alle onderhoud, testen en certificeringen 
kan op elk moment per klep worden opgevraagd. Naarmate het werk door 
TEAM wordt uitgevoerd, wordt het programma bijgewerkt. De gegevens 
worden door TEAM bijgehouden en gehost en zijn beschikbaar voor 
toegang door de klant voor referentie en toekomstige onderhoudsplanning. 
Het programma heeft ook de mogelijkheid om gegevens te exporteren en te 
importeren, zodat het gegevens kan uitwisselen met andere 
onderhoudsbeheersystemen die in de fabriek in gebruik zijn.

TEAM houdt zich strikt aan 
AWS-, API-, ASME-, ABS- 
en NACE-normen, 
-richtlijnen, -aanbevelingen 
en -specificaties.



Waarom TEAM?

 + Eén leverancier, één 
aanspreekpunt wereldwijd

 + Bedrijfsbrede inzet voor 
veiligheid

 + Opgeleide en gecertificeerde 
technici

 + Compleet aanbod van 
onderhouds- en 
reparatiediensten

 + Engineering, productie en 
technische ondersteuning

 + Kwaliteitsprocessen en 
systemen van wereldklasse

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

Zoek uw lokale contactpersoon op TeamInc.com.

Verbeterde efficiëntie van de fabriek

Het programma houdt niet alleen een efficiënt logboek bij van potentieel 
tienduizenden ontlastkleppen en hun huidige status, toestand en 
geschiedenis, maar het helpt ook bij;
• Het effectief plannen van toekomstige onderhoudsonderbrekingen.

• Het bijhouden van onderhoudsschema’s voor de appendages.

• Het implementeren van een voorspellende/preventieve 
onderhoudsaanpak.

• Het bijhouden van voorraad en het bestellen van reserveonderdelen.

• Het identificeren van terugkerende klepproblemen.

• Het bewaken van kosten die zijn verbonden aan de voorraad.

• Het zorgen voor het realtime bijhouden van de reparatiestatus tijdens 
een onderhoudsonderbreking of ommekeer.

Door een efficiënt beheer van de kleppen te vergemakkelijken, helpt het 
programma om de kosten voor het beheer en het onderhoud tijdens de 
levensduur tot een minimum te beperken. TEAM heeft het ValveOne-
programma ontwikkeld in antwoord op de vraag van de klant, om beter 
tegemoet te komen aan de behoefte aan het beheer van de ontlastkleppen 
en om de kosten te verlagen, en is in overeenstemming met de wettelijke, 
verzekerings- en OSHA-vereisten (Occupational Safety and Health 
Administration).

Zoeken op reparatie

Zoeken op toepassing

Definitieve testresultaten

Zoeken op klep



TeamInc.com 


