
Water en afvalwater
Technische oplossingen voor  

leidingen zonder sluitingen
Hottapping/nat tappen + lijnstopping + klepplaatsing



We werken het beste
onder druk

Met meer dan 75 jaar ervaring is TEAM Industrial Services 
de erkende leider voor het in bedrijf houden van kritische 
leidingsystemen tijdens aansluitingen, onderhoud, 
retrofitting, reparaties, aanpassingen, noodgevallen en 
nieuwbouw. Ons breed aanbod van diensten en 
gepatenteerde technologieën zijn vaak essentieel voor het 
succesvol en ononderbroken functioneren van 
waterleidingbedrijven en waterzuiveringsinstallaties over de 
hele wereld. TEAM ontwikkelt en produceert 
onderhoudsoplossingen, apparatuur en fittingen in het veld 
met als resultaat een ononderbroken watertransport en 
waterlevering aan eindgebruikers.

TEAM heeft de meest complete en veelvuldige beproefde apparatuur voor 
hottapping/nat tappen en lijnstopping ter wereld ontworpen, ontwikkeld en 
geproduceerd. Met een verleden van tal van primeurs binnen de branche 
zorgen wij ervoor dat wij onze positie als marktleider in  technologie en 
beste werkwijzen behouden. Onze verkoop-, engineering-, productie- en 
buitendienstmedewerkers kunnen uit tientallen jaren ervaring en kennis 
putten om u oplossingen te bieden voor elk type leidingprobleem, zonder 
stillegging of onderbreking van de dienstverlening.
 
Met meer dan 8.000 medewerkers en 220 locaties in 40 landen hebt u bij 
TEAM de lokale ondersteuning die nodig is voor de routinediensten en de 
ondersteuning van een wereldwijde organisatie voor het plannen en 
uitvoeren van de meest complexe projecten. Onze diensten voor 
hottapping/nat appen en lijnstops zijn 24 uur per dag, 365 dagen per jaar 
beschikbaar.
 
Verantwoordelijk waterbeheer is nog nooit zo belangrijk geweest
Als leider op het gebied van hottapping/nat tappen, lijnstopping en 
klepplaatsing heeft TEAM unieke oplossingen ontwikkeld voor vele 
leidingsituaties zonder sluiting. TEAM's engineeringafdeling maakt gebruik 
van de nieuwste ontwerptechnologie om oplossingen te analyseren en te 
ontwikkelen die voldoen aan de eisen van de klant. Onze ingenieurs en 
veldmedewerkers hebben een geschiedenis van het combineren van 
processen voor hottaps/natte taps en lijnstops en het ontwikkelen van 
nieuwe technologieën op korte termijn om uw systemen in bedrijf en 
operationeel te houden. Stel TEAM op de proef en u zult zien waarom 
“We het beste onder druk werken.” 

Drinkwatertoepassing

De betrouwbare levering van schoon drinkwater aan ziekenhuizen, hotels, 
scholen, restaurants, commerciële gebouwen, fabrieken en grote 
woonwijken is nog nooit zo belangrijk geweest als nu. Elke onderbreking 
van de dienstverlening kan een enorme financiële impact hebben en 
potentiële gezondheids- en veiligheidsrisico’s met zich meebrengen. 
TEAM’s technologieën voor hottapping/nat tappen, lijnstopping en 
klepplaatsing kunnen zorgen voor een continue systeemstroom en 
dienstverlening tijdens reparaties of aanpassingen aan het leidingsysteem.



Afvalwatertoepassing

Naarmate de wereldbevolking groeit en de hulpbronnen schaarser worden, 
wordt er meer nadruk gelegd op verantwoord afvalwaterbeheer en 
milieubescherming. TEAM’s toepassingen voor tapping en lijnstopping 
kunnen effectief de onnodige lozing van afvalwater, vaste stoffen en natte 
weersomstandigheden in het milieu elimineren. Door de continue 
doorstroming van het leidingsysteem door onze tijdelijke of permanente 
bypass wordt het sluiten en aftappen van grote delen van het systeem 
geëlimineerd en kan ook een mogelijk desastreuze systeemophoping 
worden voorkomen.

Een vroege tap in werking, aangedreven  
door een stoommachine.

Een originele tapploeg bereidt een  
48”tap voor.

GESCHIEDENIS

De techniek van het tappen gaat terug tot het Romeinse Rijk, toen 
aquaducten werden ontsloten door het plaatsen van houten 
wijntaps in vrijlopende distributiesystemen werden geplaatst. 
In de loop der jaren is de technologie verder geëvolueerd.

Al meer dan 75 jaar probeert TEAM de evolutie van deze 
technologie te bevorderen. Het resultaat van deze inspanning is 
de meest complete en betrouwbare apparatuur voor hottapping/
nat tappen en lijnstopping ter wereld ontworpen, ontwikkeld en 
geproduceerd.

TEAM’s overname van Furmanite brengt twee bedrijven samen die 
bekend staan om hun aanzienlijke mogelijkheden op het gebied 
van hottapping/nat tappen en lijnstopping. Onze positie in de 
waterleidingbedrijven- en afvalwatersector is ongeëvenaard met 
wortels in beide organisaties die teruggaan tot de jaren ‘40 met de 
bekende Advance Valve Installations, IPSCO en Marbo. 
De waardevolle lessen die we tijdens dit lange en rijke erfgoed 
hebt geleerd, helpen u om uw kritische projecten veilig, succesvol 
en efficiënt uit te voeren.

Van eenvoudige, kleine diameter hottaps/natte taps, lijnstops en 
klepplaatsing, tot de technisch meest uitdagende 
utiliteitsaanpassingen en reparaties van alle soorten onder druk, 
waaronder hoge druk en/of grote diameter leidingenverplaatsingen.



Hottapping/nat tappen maakt gebruik van een druk 
bevattende boormachine om een gat in een werkende 
leiding te snijden, waardoor een nieuwe aftakking van de 
oorspronkelijke lijn ontstaat. Dit proces vindt plaats zonder 
dat er gemorst wordt of dat de stroom onderbroken wordt. 
TEAM voert hottap-/natte tapdiensten uit, variërend van 
12,50 mm (1/2") tot 2134 mm (84”), met drukwaarden tot 
3200 psi en temperaturen tot 700 °F als standaard op alle 
soorten leidingen. Speciale toepassingen zijn op aanvraag 
beschikbaar.

De componenten voor een typische toepassing van hottaps/natte tappen 
zijn onder andere: een fitting die ontworpen is om de systeemdruk te vast 
te houden, een klep die gebruikt wordt om de nieuwe verbinding te 
regelen, en een boormachine die gebruikt wordt om de hottap/natte tap te 
maken. Hieronder volgt de basisprocedure voor het uitvoeren van een 
hottap/natte tap:

Basisprocedure

• Installeer de fitting en de klep op bestaande leiding.

• Installeer de hottap/natte tap-machine.

• Voer de hottap/natte tap door de geopende klep (speciaal apparaat 
houdt de “coupon” verwijderd tijdens de uitvoering).

• Ingeschoven snijder.

• Gesloten tapklep.

• Hottap/natte tap-machine verwijderd om aansluiting op nieuwe leiding 
mogelijk te maken

Tapvolgorde betonnen leidingen

Het uitvoeren van hottaps/natte taps op voorgespannen betonnen 
cilinderbuizen is een gespecialiseerde werkwijze en vereist grote zorg.  
Een goede planning, voorbereiding en training zijn essentieel voor een 
succesvol project. TEAM heeft langer dan welk ander bedrijf dan ook 
betonnen drukleidingen getapt. We hebben veel van de technieken en 
procedures die gebruikt worden voor het uitvoeren van betonnen 
drukleidingtaps over de hele wereld ontwikkeld en verfijnd.

Hottapping/nat tappen
Technologie

Hottapfitting

Tapklep

Hottapmachine

Ontluchtingsklep

Aannemersdiensten voor 
hottaps/natte taps en lijnstops 
worden gebruikt in de 
volgende gemeenschappelijke 
toepassingen, alle 
uitgevoerd zonder sluiting, 
stroomonderbreking of verlies 
van de dienst.

 + Hottaps/natte taps voor 
nieuwe leidingaansluitingen 
(aftakkingen)

 + Plaatsing van nieuwe 
kleppen – Lijnstops of 
inzetstukken

 + Plaatsing van sonders, 
bemonsteringslijnen of mets

 + Verplaatsingen van leidingen

 + Reparatie van leidingen

 + Afblinden van 
leidingaftakkingen

 + Vervanging van leidingdelen

 + Hottaps/natte taps voor 
betonnen muren, tanks en 
reservoirs

 + Afvalwater- en rioolby-pass 
(persleiding)

 + Hoofdaansluitingen of 
-vervangingen hydranten



 

Betonnen tapkoker gemonteerd Mof gevoegd en vastgezet 
rond de leiding

Hakpistool verwijdert mortellaag Gescoord en verwijderd beton

Stalen cilinder- en betonijzer 
blootgelegd

Snijbrander verwijdert 
wapeningsstaal

Wartel geïnstalleerd en mof 
getest op druk

Tap uitgevoerd

36” snijder, coupon en proefboormachine 
voor hottaps/natte taps

Voorbereiding 60” hot tap/natte tap

48” coupon voor beton hottaps/natte taps

16”X16” tap op gietijzeren leiding

60” ysp op SP-12 betonnen pijp30” hottap/natte tap op nodulair 
gietijzeren leiding

84”x60” natte tap en 84” lijnstop

Verwijdering van de coupon



Lijnstopping

De lijnstoptechnologie werd voor het eerst ontwikkeld door 
de engineeringgroep van de Standard Oil Company in de 
jaren ’30 van de vorige eeuw als middel om delen van de 
leiding tussen de kleppen te isoleren, zodat grote delen van 
de leiding niet hoeven te worden afgetapt. TEAM was de 
eerste die deze technologie toepaste op andere markten en 
was de eerste die het proces specifiek voor de water- en 
afvalwatersector aanpaste.

TEAM gebruikt deze technologie in het veld al langer dan 
enig ander bedrijf.

Wat is lijnstopping?

Lijnstopping is een middel om tijdelijk 
lijnen te stoppen. Lijnstopping kan worden 
gebruikt om leidingsystemen te isoleren 
voor reparaties, aanpassingen of 
verplaatsingen, zonder dat het afsluiten of 
verlies van dienstverlening aan de 
eindgebruikers nodig is. In combinatie met 
bypasslijnen kan de productstroom rond 
het geïsoleerde deel van de te repareren 
eenrichtingsleidingen worden voortgezet.

Basisprocedure

• Installeer de lijnstopfitting en voer de pas de hottap/natte tap toe zoals 
beschreven op de vorige pagina’s.

• De lijnstopapparatuur wordt geïnstalleerd op de tijdelijke tapklep en de 
klep wordt geopend.

• De lijnstopkop wordt de leiding ingevoerd door de hottap/natte  
tap-aansluiting.

• De tijdelijke afdichting wordt bereikt en de doorstroming van de leiding 
wordt stopgezet.

• De reparatie, wijziging of verplaatsing wordt uitgevoerd.

• De lijnstopkop wordt verwijderd uit de leiding via de hottap/natte 
tap-aansluiting.

• De tijdelijke klep is gesloten en de lijnstopapparatuur wordt verwijderd.

• De voltooiingsplug wordt geïnstalleerd op de tapmachine.

• De tapmachine wordt geïnstalleerd op de tijdelijke tapklep.

• De klep wordt geopend, de voltooiingsplug wordt in de aftakking  
van de lijnstopfitting geïnstalleerd en vergrendeld.

• De lijnstopapparatuur en tijdelijke tapkraan worden van de lijnstopfitting 
verwijderd.

• De blindflens wordt geïnstalleerd op de lijnstopfitting.

VOUWBAAR KOPSYSTEEM Reeks van 
36” (nominale diameter 900 mm) vouwbare 
kop geïnstalleerd in stalen cilinder in een 
testleiding van gewapend beton



Vouwbare koplijnstops

Het vouwbare koplijnstopsysteem, dat gebruik maakt van een 
gereduceerd aftakkingsfitting, is een kosteneffectieve methode van 
lijnstopping. TEAM maakt gebruik van de vouwkoplijnstop bij water-/
afvalwatersystemen met een grote diameter evenals 
lagedruktoepassingen in de transport-, olie-, gas- en 
procesleidingmarkten. Maten variëren van 356x254 mm (14”x10") tot 
2362x1372 mm (93"x54") met een gemiddelde druk van minder dan 
150 psi. Grotere maten worden geoffreerd en zijn op aanvraag 
verkrijgbaar.

Draaibare koplijnstops

De draaibare koplijnstop is de oorspronkelijke methode die gebruikt 
wordt voor lijnstopping. TEAM maakt al meer dan 50 jaar gebruik van dit 
proces binnen de water- en afvalwatersector. Het vereist dat er een 
hottap/natte tap met volledige grootte wordt gemaakt en zorgt over het 
algemeen voor een zeer positieve sluiting, ongeacht afwijkingen of 
afzettingen en ophopingen aan de binnenkant van de leiding. Draaibare 
koplijnstops worden over het algemeen gebruikt bij lijnverbindingen met 
een kleinere diameter en bij hogedrukleidingen voor het transport van 
water (boven 150 PSI). Draaibare koplijnstops zijn beschikbaar vanaf 
8x122 cm (3"x48") en tot een druk van 1000 psi. Lijnstopkop in positie

Blindflens geïnstalleerd

Voltooiingsplug geïnstalleerd

72” lijnstop

16” lijnstop

12” lijnstop op gietijzeren hoofdwaterleiding 24” lijnstops (klep ingesneden)24” draaibare kop geïnstalleerd in de leiding

36” hoofdlijnstop voor krachten met 
interne 24” by-pass



InsertValve™

Een echte klep, geplaatst 
onder volledige lijndruk 

 + Voldoet aan de 
materiaalnormen van  
ANSI/AWWA C515 

 + Kan op een volledige reeks 
aan leidingmater en -types 
worden geïnstalleerd 

 + De klep is permanent aan de 
leiding bevestigd om de 
integriteit van de leiding te 
behouden 

 + Biedt onmiddellijke isolatiezones 
voor veiligheid en gemoedsrust 

 + Elimineert 
terugstromingsverontreiniging, 
zuivering en terugslag 

 + Maakt het mogelijk om een 
stroomafwaartse leiding op elk 
moment te verwijderen/
vervangen 

 + Maakt in gebruik zijnde, onder 
druk reparatie van alle 
bewegende onderdelen 
mogelijk 

 + Zorgt voor een schone 
klepzitting na het 
installatieproces 

TEAM's gepatenteerde InsertValve™ levert waarde, 
betrouwbaarheid en prestaties die ongeëvenaard zijn.  
Deze in de praktijk beproefde klep wordt onder druk 
geïnstalleerd, zodat er geen leidingen hoeven te worden 
afgesloten in het geval van geplande of 
nooduitschakelingen van de klep. 

Ontworpen voor een breed scala aan leidinggroottes en 
-types, de wigvormige schuif van de InsertValve zit op het 
klephuis, niet op de bodem van de leiding. Deze unieke en 
voordelige eigenschap voorkomt dat de zitting in contact 
komt met de gesneden leidingranden om de levensduur van 
de kleppen aanzienlijk te verlengen. TEAM InsertValve™ kan 
onder druk gerepareerd worden.  

TEAM’s InsertValve™ is verkrijgbaar in 4 inch tot 12 inch maten met 
handwiel- en tandwielbediening. InsertValve™ is getest en heeft bewezen 
een betrouwbare service te leveren bij drukken van vacuüm tot 250 psig en 
temperaturen tot 180 °F. In tegenstelling tot andere ontwerpen voor 
klepplaatsing die zijn afgeleid van de lijnstoptechnologie, is de InsertValve™ 
ontworpen om de volledige hydraulische krachten van het water- en 
afvalwatersysteem die gewoonlijk worden toegepast, te verwerken. 
Robuuste InsertValve™ kan in vrijwel elke stand worden georiënteerd op 
een verscheidenheid aan leidingtypes, waaronder nodulair ijzer, gietijzer, 
staal en pvc.  
 
TEAM’s uitgebreide netwerk van filialen en geautoriseerde installateurs 
verzekert professionele installatiediensten door getrainde en gecertificeerde 
technici. Daarnaast hebben eigenaren van leidingsystemen ook de 
mogelijkheid om een kant-en-klaar installatiesysteem aan te schaffen voor 
het zelf uitvoeren van installaties en reparaties aan InsertValve™ in hun 
leidingsysteem door InsertValve™ aan hun leidingsysteem toe te voegen, 
wat resulteert in een klep die voldoet aan de erkende sectorvereisten of 
deze overtreft en voldoet aan alle gezondheids- en veiligheidsregelgevingen. 

Een InsertValve-installatie onder volledige 
leidingdruk. 

InsertValves op wisselstroomleiding voor 
hoofdregeling en hydrantvervanging om 
te voorkomen dat asbestvezels in de lucht 
terechtkomen

De InsertValve kan in elke richting op elk 
type leidingmateriaal worden geïnstalleerd.

Een InsertValve met positie-indicatieplaatje. 
De klep kan worden uitgerust met een 
tandwiel- of handwielbediening. 



Productie

TEAM InsertValve voldoet of overtreft de meeste erkende sectornormen, 
samen met de lokale gezondheids- en veiligheidsregelgevingen.

Tappen en lijnstopmoffen

TEAM is de fabrikant en wereldwijd distributeur van de hoogste kwaliteit  
tappen en “Close-Sure” geflensde lijnstopfittingen en moffen die vandaag 
de dag op de markt verkrijgbaar zijn. Deze tappen en lijnstofmoffen zijn 
verkrijgbaar in verschillende maten en ontwerpconfiguraties voor 
toepassingen van hottapping/nat tappen en 
lijnstopping. Fittingen zijn beschikbaar voor 
toepassingen op maat of voor gereduceerde 
aftakkingen van 50 mm tot 2362 mm (2” tot 
102”). Op maat gemaakte fittingen zijn op 
aanvraag verkrijgbaar. 

Basisprocedure

Omdat elk project met betrekking tot tappen en lijnstopping een unieke set 
van bedrijfsomstandigheden biedt, is het noodzakelijk om het type tapmof 
zorgvuldig te kiezen. Een paar dingen om te overwegen:
• Het materiaal van de leiding die wordt getapt.

• De grootte van het gat dat wordt gesneden in verhouding tot de grootte 
van de hoofleiding en hoeveel wapening er rond de aftakking moet 
worden toegevoegd.

• De bodem- en milieuomstandigheden in het gebied waar de 
werkzaamheden worden uitgevoerd.

• De ontwerpdrukken, ontwerptemperaturen en het potentieel voor grote 
drukgolven of drukschommelingen. 

Onze fittingen zijn ontworpen 
en geproduceerd volgens de 
AWWA-, ANSI- en ASME-
normen. Op verzoek wordt 
aan andere normen voldaan.

Close-Sure voltooiingsplug 

Een van de meest interessante 
elementen van een lijnstop is 
het herstel van de klep uit de 
onder spanning staande 
leidingen. TEAM’s Close-Sure 
voltooiingsflens- en 
voltooiingsplugsysteem maakt 
het mogelijk om de tijdelijke 
klep te verwijderen zonder het 
systeem af te sluiten of de 
doorstroming te onderbreken. 
De Close-Sure voltooiingsflens 
wordt nu beschouwd als de 
sectorstandaard, na bijna 
50 jaar met succes te zijn 
toegepast.

Lijnstopmof TEAMOnderhoudszadel    

Tapmof voor kierafdichting 
bovenste kier

Installatie van een mechanische 
verbindingslijnstop

Roestvrij stalen tapmofMet staal bekleede mechanische  
verbindingstapmof

Tapmof voor betonnen 
drukleiding



Lijnstopping 
en tapmachines

Flostop II-systeem

TEAM heeft het meest geavanceerde, lichtgewicht en duurzame hottap/
natte tap- en lijnstopsysteem ontwikkeld dat momenteel beschikbaar is 
voor de water-/afvalwatersector. TEAM’s FloStop II biedt in de sector 
geaccepteerde cilindrische rubberen afdichtingselementen of traditionele 
draaibare koppen. Lijnstops kunnen worden uitgevoerd op 100 mm (4”) tot 
300 mm (12”) lijnen, met een druk tot 250 psi. Dit gebruiksvriendelijke, 
kostenconcurrerende systeem voldoet niet alleen aan de meeste eisen en 
specificaties van de sector, maar overtreft deze zelfs.
Het FloStop II-pakket is beschikbaar voor aankoop door gemeenten of 
aannemers die hun eigen hottap/natte taps of lijnstops vanaf 4”-12” willen 
uitvoeren. FloStop II heeft vele unieke ontwerpkenmerken die het meest 
robuuste, intuïtieve en faalveilige systeem op de markt maken. Het is 
ongetwijfeld de keuze van aannemers. We beschouwen dit als een 
belangrijke onderschrijving van mensen die hun eigen zuurverdiende geld 
uitgeven en op zoek zijn naar een langetermijninvestering.
We laten u zien waarom het FloStop II-systeem de meest betrouwbare 
tap- en lijnstopapparatuur is die vandaag de dag op de markt  
verkrijgbaar is. 

12” (nominale diameter 300 mm) FloStop II  
draaibare koplijnstop op waterleiding. Druk 
tot 17 bar (250 psi).

Model IP-142 hottap/natte tap-machine 
voor hoofdwaterleiding

FloStop II draaibare koplijnstopapparatuur 
met optionele by-pass

Rechtsboven: Cilindervormige rubberen 
lijnstopmachine gemonteerd met klep en 
fitting. Cilindrische rubberen stop staat in  
de lijnstoppositie. Druk tot 7 bar (100 psi).

TEAM’s FloStop II zware lijnstofittingen 
zijn verkrijgbaar in de maten  
4” (nominale diameter 100 mm) tot  
12” (nominale diameter 300 mm).  
4” (nominale diameter 100 mm),  
6” (nominale diameter 150 mm) en  
8” (nominale diameter 200 mm) fittingen 
zijn vervaardigd van roestvrij staal.  
10” (nominale diameter 250 mm) en  
12” (nominale diameter 300 mm) fittingen 
zijn vervaardigd van koolstofstaal.



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

Zoek uw lokale contactpersoon op TeamInc.com.

Kwaliteitsborging
TEAM heeft met succes het ISO 9001-kwaliteitsbeheerssysteem 
geïmplementeerd. De scope van TEAM’s certificaat omvat het ontwerp en 
de productie van gespecialiseerde apparatuur voor hottapping/nat tappen, 
lijnstopping en lekreparatie voor leidingsystemen in raffinaderijen, 
chemische fabrieken, openbare nutsbedrijven, onshore en offshore 
leidingen en gastransport- en distributiesystemen.

Engineering
TEAM's eigen ontwerp- en engineeringafdeling biedt de flexibiliteit om aan 
uw specifieke eisen te voldoen. Onze engineeringafdelingen beoordelen 
alle orders, standaard of speciaal, om er zeker van te zijn dat de juiste 
ontwerpnormen, fabricagetoleranties en veiligheidsfactoren in 
overeenstemming met de AWWA-, ANSI- en ASME-normen worden 
nageleefd.

 Veiligheid vooropstellen
Bij TEAM is niets belangrijker dan de veiligheid van onze medewerkers en 
klanten. We ontwikkelen, handhaven, evalueren en verbeteren voortdurend 
ons veiligheidsbeleid en onze -procedures. We weten dat veiligheid ook 
voor onze klanten erg belangrijk is en we streven ernaar de veiligste 
aanbieder te zijn. Als gevolg daarvan heeft TEAM een indrukwekkende 
reputatie op het gebied van veiligheid in deze sector en voegt daarmee 
een enorme waarde toe aan al onze technische en engineeringdiensten.

OP MAAT GEMAAKTE TOEPASSINGEN 
zoals de installatie van een 24” vlinderklep 
tijdens het tappen.



TeamInc.com 


