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Leak testing

Goede gronden om lektesten uit te laten voeren

Storingen in uw proces kunnen leiden tot productieverlies, verminderde productkwaliteit,
milieuschade en gevaarlijke situaties. Dus is het zaak om deze te voorkomen of tot een
minimum te beperken. DCI Meettechniek laat wat dat betreft niets aan het toeval over.
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tracergas (helium, waterstof en halogenen).

informatie om uw proces te optimaliseren.
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DCI Meettechniek: specialisten in lektesten
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Het rendement van uw meting
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Bovendien stellen de metingen u in staat
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Opdrachtgevers in de (petro-)chemie,
offshore, procesindustrie en in de
conventionele en nucleaire energie-

Lektesten levert een schat aan gegevens

Wat DCI Meettechniek voor uw activiteiten

DCI Meettechniek
in het kort
DCI Meettechniek is expert
in lektesten, afsluitertesten
en pijpinspecties. Wij bieden
meerwaarde op het gebied van
continuïteit, rendement, kwaliteit
en veiligheid. Daarbij laten we
niets aan het toeval over.
DCI werkt wereldwijd voor
toonaangevende organisaties.

U kunt rekenen op gedegen
advies en zekerheden.

...nothing escapes us.
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