INDUSTRIAL
SERVICES

Verwater Industrial Services biedt een totaalpakket
aan diensten, waaronder E&I, engineering,
industriële automatisering (PLC/SCADA), mechanisch
onderhoud (Static & Rotating), panelenbouw,
ontwerp en bouw van skids, meet & regeltechniek,
hoogspanningstechnieken, verlichting, beveiliging
en management systemen. We gebruiken
softwarepakketten zoals E-plan, AutoCAD en
In-Tools voor het ontwerpen en berekenen van
aanpassingen aan fabrieken. Als onderdeel van de
Verwater Group bedienen we grote opdrachtgevers in
de Petrochemie, Chemie, Olie & Gas, Tankterminals,
Food & Feed, Pharma en Procesindustrie met zowel
engineering, onderhoud en nieuwbouw. Met ruim
1.000 werknemers realiseert Verwater projecten met
de hoogste veiligheids- en kwaliteitsstandaarden op
diverse locaties ter wereld.

Verwater services:












Tank maintenance
Tank construction
Jacking
Civil
Engineering
Protective Coatings
Piping & mechanical
Valve services
Turnarounds
Electrical & Instrumentation
Engineering & Automation

OUR SERVICES

Wij bieden technische totaaloplossingen voor de
industriemarkt gericht op continue verbetering
van productieprocessen.
Wij zijn met name actief in de sectoren Olie & Gas, Tankterminals,
Chemie, Food & Feed en Farma en verzorgen projectmanagement,
(maintenance) engineering, industriële automatisering,
installatietechniek en inspecties voor onderhoud en projecten.

Engineering & Automatisering
Wij bieden een breed scala aan diensten op het
gebied van Engineering & Automation. Onze diensten
omvatten consultancy, basic en detail engineering,
technische automatisering (PLC en SCADA),
Distributed Control System (DCS), route batch control,
tankterminal automatisering (o.a. PCS7 Route Control)
en instrumentatie.
Onze medewerkers staan bekend om hun uitgebreide
kennis en ervaring om innovatieve technische
oplossingen te creëren voor onze klanten:
van consulting en implementatie tot exploitatie
en onderhoud.

Panelenbouw
Een goed en doordacht besturingssysteem is
de basis voor een efficiënt en winstgevend
productieproces. De kwaliteit van de
besturingskasten en/of schakelpanelen
is de belangrijkste voorwaarde voor de
functionaliteit en betrouwbaarheid.
Wij assembleren panelen in onze eigen
werkplaats en plaatsen deze op uw locatie.
Hierbij houden we natuurlijk rekening met
alle geldende normen. Ook testen, controleren
en keuren wij de systemen volgens de
geldende normen.
Wij bieden ook ondersteuning op het
gebied van engineering, tekeningen
en software voor de bouw van uw
besturingskasten en panelen. Samen met
u als opdrachtgever dragen wij er zorg voor
dat uw project snel, efficiënt en betrouwbaar
wordt gerealiseerd.

Elektrotechniek & Instrumentatie
Een goed geregelde en dus betrouwbare elektrotechnischeof besturingsinstallatie is essentieel voor een vloeiend
productieproces. Wij zorgen daarvoor.
Wij bieden een totaalpakket aan diensten op het gebied van
elektrotechniek en instrumentatie (E&I). Van basic tot detail
engineering, van nieuwbouw tot renovatie en van optimalisatie
tot onderhoud.
Onze specialisten, die verspreid over heel Nederland inzetbaar
zijn, kunnen u begeleiden bij het ontwerp, beheer (volgens de
geldende normen) en modificatie van uw installatie.
Onze diensten omvatten (onderhouds) engineering, meet &
regeltechniek, automatisering (PLC / SCADA), verlichting,
beveiliging en management systemen. We gebruiken
softwarepakketten zoals E-plan, AutoCAD en In-Tools voor
het ontwerpen en berekenen van aanpassingen aan fabrieken.

Piping & mechanical
Ons aanbod omvat onderhoudstechniek (pipingen constructiewerk, prefab, skids, kleppen, rotating
en lastechniek), onderhoudsmanagement (quick
scans, endoscopie, maintenance engineering,
onderhoud en consultancy), piping engineering,
services (o.a. montage, revisie en testen van
pompen, appendages, kleppen, machinedelen
en industriële piping), en projecten (o.a. onderhoudsstops, shutdowns, en verhuizingen van
machines en productielijnen).
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OUR OFFICE LOCATIONS

The Netherlands
Belgium
France

United States

Oman

Singapore

