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Een introductie
Hanwel Nederland
Hanwel Nederland maakt deel uit van Indutrade Benelux B.V.
en is opgericht in 1967. Als importeur en servicegroothandel
verzorgen wij al decennia lang de import, opslag en distributie van een pakket van hoogwaardige leidingcomponenten in
Nederland. Naast ons uitgebreide assortiment kenmerkt onze
dienstverlening zich door de hoge servicegraad en een persoonlijke klantbenadering.
Onze verkooporganisatie
Als klant staat u bij ons centraal. Persoonlijk contact en een
goede bereikbaarheid zijn daarbij belangrijke uitgangspunten.
Op basis van uw specifieke productverbruik heeft u in principe
één aanspreekpunt. Één contactpersoon en één telefoonnummer voor al uw vragen met betrekking tot ons brede leveringsprogramma: afsluiters, compensatoren, leidingondersteuningen, fluorkunststoffen en installaties. Door deze werkwijze is
onze medewerker op de hoogte van uw bedrijfssituatie en de
producten die u bij ons afneemt, waardoor een optimaal persoonlijk advies mogelijk is.
Kennis
Om de serviceverlening te optimaliseren hebben wij per productgroep specialisten in huis die u graag van dienst zijn. Zij
zijn volledig toegerust om u te adviseren over specifieke technische eigenschappen en de toepassingen van de producten
uit ons leveringsprogramma. Wij streven ernaar om voor u een
deskundige gesprekspartner te zijn. Om dit te bewerkstelligen
wordt er binnen onze firma grote aandacht besteed aan kennisdeling en opleidingen. Verder zijn wij toegerust met de modernste communicatiemiddelen.

Buitendienst
Naast onze medewerkers in de binnendienst kunt u ook een
beroep doen op ons team van buitendienstmedewerkers. Zij
kunnen u persoonlijk adviseren over onze producten, diensten
en marktontwikkelingen.
Servicecentrum
Ons leveringsprogramma is zo omvangrijk dat het verdeeld is
over meerdere productgroepen. Wij betrekken dagelijks artikelen van onze partnerbedrijven in Europa en een groot deel
van ons leveringsprogramma is uit voorraad leverbaar. Op deze
wijze kunnen wij een uitgebreid assortiment aanbieden met
korte levertijden.
Spoedbestellingen
Spoedbestellingen voor voorraadartikelen die wij voor 14.00
uur hebben ontvangen worden binnen 24 uur geleverd zonder
dat wij u daar extra kosten voor in rekening brengen.
Kwaliteit en milieu
Hanwel Nederland wil voor u een betrouwbare partner zijn en
daarom investeren wij voortdurend in de kwaliteit van onze organisatie en medewerkers. Door de implementatie van een ISO
9001 kwaliteitsborgingsysteem is er binnen onze organisatie
een integraal systeem, dat niet alleen zeker stelt dat onze producten en diensten aan uw eisen voldoen, maar dat er ook zorg
voor draagt dat onze interne processen en diensten continu
verbeterd worden om zo goed mogelijk aan uw verwachtingen
te kunnen voldoen. Hanwel Nederland is gecertificeerd volgens
ISO 9001.
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Afsluiters
Of het nu gaat om het afsluiten van een gasvormig, vloeibaar of vast medium, het
leveringsprogramma van Hanwel biedt afsluiteroplossingen van eenvoudig tot (zeer)
complex. De afsluiters worden ingezet in uiteenlopende industrie; van papier tot chemie, van voeding tot farmacie, van energie tot biogasinstallaties.

Plaatafsluiters, meskant afsluiters en vacuümafsluiters

Vlinderkleppen

Terugslagkleppen

Kenmerken
Drukklasse
DIN PN10, ANSI 150lbs
Doorlaten
DN50 – DN2000, 2“ – 80”
Materialen	GG25, GGG40.3, staal, RVS, duplex, Hastelloy,
kunststof
Bediening	Handbediend, pneumatisch, elektrisch, hydraulisch
Specificaties
Vacuümdicht
		Gasdicht
		Snelsluitend
		ATEX95
		Penstocks
Kenmerken
Drukklasse	DIN PN10 – PN64, ANSI 150lbs – 2500lbs
Doorlaten
DN50 – DN4000, 2“ – 120”
Materialen	GG25, GGG40.3, staal, RVS, duplex, Hastelloy,
Incoloy
Bediening
Handbediend, pneumatisch, elektrisch, hydraulisch
Specificaties
Centrisch
		Dubbel excentrisch
		Triple excentrisch
		PTFE afdichting
		AWWA
Kenmerken
Drukklasse
DIN PN10 – PN64, ANSI 150lbs – 2500lbs
Doorlaten
DN50 – DN4000, 2“ – 120”
Materialen	GG25, GGG40.3, staal, RVS, duplex, Hastelloy,
Incoloy
Specificaties
Duo-Check
		Dubbel excentrisch
		Hydraulisch geremd
		AWWA
		

Membraam terugslagkleppen
Kenmerken
Drukklasse
DIN PN10 – PN16, ANSI 150lbs
Doorlaten	DN40 – DN600, 2.½” – 24”
Membramen Nitril, Fluor Carbon, Silicone, Ethyleen-Propyleen
Specificaties
Tussenbouw
		Geflenst
		
BSP, CIP, RJT of IDF aansluitingen

Rookgaskleppen

Regelkleppen

Kenmerken
Drukklassen
≤ 1000 mbar
Temperaturen ≤ 950°C
Doorlaten
DN50 – DN5000, 2“ – 160”
Materialen
GGG40.3, staal, RVS, duplex, Hastelloy
Constructies
Gegoten, gesmeed, gelast
Bediening
Handbediend, pneumatisch, elektrisch
Specificaties
Enkele klep of schuif
		Jalousiekleppen
		
Rond, vierkant, rechthoekig
		
Sperlucht (100% afdichting)
Kenmerken
Drukklassen
DIN PN16 – PN40, ANSI 150lbs – 300lbs
Doorlaten
DN15 – DN150, ½” – 6”
Materialen
Staal, RVS, brons
Uitvoering
2 weg, 3 weg
Bediening
Pneumatisch, elektrisch
Specificaties	Unieke trim voor regeling van druk, temperatuur,
niveau en stroming

Kogelkranen, plugafsluiters en bodemafsluiters
Kenmerken
Drukklassen
DIN PN10 – PN420, ANSI 150lbs – 2500lbs
Doorlaten
DN10-900, ½” – 36”
Materialen	GG25, GGG40.3, staal, RVS, duplex, Hastelloy,
Incoloy
Uitvoering
2 weg, 3 weg, 4 weg
Bediening
Handbediend, pneumatisch, elektrisch
Specificaties
Top- en side entry
		Floazting ball
		Trunnion mounted
		Cryogeen
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Venturi Fluid Jets
Leverbaar in diverse uitvoeringen, materialen volgens klantspecificatie.

Producten
Plaatafsluiters

Rookgaskleppen

Vacuümafsluiters

Regelkleppen

Meskantafsluiters

Kogelkranen

Vlinderkleppen

Plugafsluiters

Terugslagkleppen

Bodemafsluiters

Membraam terugslagkleppen

Venturi Fluid Jets
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Compensatoren
Compensatoren of expansiestukken worden als flexibel leidingdeel toegepast in leidingsystemen. De compensator wordt voornamelijk toegepast voor het opvangen
van: thermische uitzetting, bodemverzakking en trillingen. Door de toepassing van
een compensator worden de leidingen en de aangesloten apparatuur ontlast waardoor er minder spanning (stress) op de betreffende delen komt te staan.

Ontwerp en selectie:

Onze dienstverlening:

EN 13445		
U-stamp
EJMA			ASME
AD Merkblatt		
PED

- Advies en hulp bij het leidingontwerp.
- Ondersteuning tijdens de stresscalculatie.
- Inbouwcontrole.
- Levensduurcontrole van rubbercompensatoren.
- Voorlichting en advies m.b.t. de toepassing van
compensatoren.
- Montage of montagesupervisie.

Onze compensatoren worden volgens
de laatste stand der techniek ontworpen

Rubbercompensatoren
Kenmerken
Compensator met rubberbalg en stalen of roestvaststalen flenzen.
Temperatuur Max. 110°C
Druk		
PN 2,5 tot PN 25
Range		
DN 20 t/m DN 3600
Eigenschappen Uitstekende trillingsdemping
		Uitstekende geluidsreductie
		
Zeer flexibel op een korte inbouwlengte
		Uitstekende corrosiebestendigheid

Roestvaststaalcompensatoren
Kenmerken
Compensator met roestvaststalen balg en stalen of roestvaststalen
flenzen of laseinden
Temperatuur Max. 1100°C
Druk		
PN 1 tot PN 100
Range		
DN 15 t/m DN 20.000 of rechthoekig
Eigenschappen Uitgebreide mogelijkheden m.b.t. maatwerk
		
Ruime keuze in uitvoeringen en afmetingen
		
Geschikt voor hoogtemperatuur toepassingen
		
Geschikt voor hoge drukken
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PTFE compensatoren
Kenmerken
Compensator met PTFE balg en stalen of roestvaststalen flenzen.

Weefselcompensatoren

Draaikoppelingen

Temperatuur Max. 200°C
Druk		
PN 1 tot PN 16
Range		
DN 32 t/m DN 1000
Eigenschappen Uitstekende chemisch bestendigheid
		
Zeer flexibel op korte inbouwlengte
		
Geschikt voor temperaturen tot 200°C
		De drukbestendigheid neemt af bij hogere
temperaturen
Kenmerken
Compensator met balg uit weefseldoek en stalen of roestvaststalen
klemflenzen.
Temperatuur Max. 1100°C
Druk		
+/- 0,3 barg
Range		
Maatwerk, rond of rechthoekig
Eigenschappen Alleen voor lucht of rookgassen
		
Goede chemisch bestendigheid
		
Zeer flexibel op korte inbouwlengte
		
Geschikt voor hoge temperaturen
		
De drukbestendigheid is laag
Kenmerken
Stalen of roestvast stalen huis.
Temperatuur Max. 260°C (HT versie max. 400°C)
Druk		
PN 64 - PN 480
Range		
DN 20 t/m DN 800
Eigenschappen Hoge druk bestendigheid
		Stabiel
		Inwendig glad
		
Leverbaar incl.flenzen, laseinden of bochten

Producten
Rubber-Compensatoren
Roestvaststaal-Compensatoren
PTFE-Compensatoren
Weefsel-Compensatoren
Draaikoppelingen
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Leidingondersteuningen
Ons leidingondersteuningsprogramma bestaat uit een compleet programma leidingsondersteuningen zoals constanthangers en supports, veerhangers en supports en
pijpbeugels.

Constantsupport

Hanwel kan u helpen bij de ondersteuning en begeleiding van apparaten en leidingwerk die
door thermische expansie en trillingen bewegen. Van ontwerp met behulp van geavanceerde
tekenprogramma´s tot en met de implementatie van complete ophangingen is een team van specialisten uw directe aanspreekpunt. De toepassingsgebieden van deze producten zijn bijvoorbeeld de
(petro)chemie en energie-installaties.

Lastbereik
Standaard tot 500 kN
Wegbereik
Tot 900mm
Inst. Lastbereik	40 – 100% van de nominaal load
		
Eenvoudige selectie d.m.v. Licad software
		
Complete lastketting ontwerp
		
Diverse coatingen mogelijk

Veersupport
Lastbereik
Wegbereik
		
		
		

Standaard tot 500 kN
Advies: max. 50mm weg gebruiken
Eenvoudige selectie d.m.v. Licad software
Complete lastketting ontwerp
Diverse coatingen mogelijk

Shock absorber
Lastbereik
Nominaal tot 5000 kN
Wegbereik
Tot 300mm
		
Niet corroderende materialen
		
Speciaal afdichting systeem
		
Vibratie bestendige geleiding systemen
		
Levensduur 40 jaar
		Onderhoudsvrij
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Pijpbeugels
Kenmerken
Uitvoering 	Volgens gangbare normen of volgens (Uw)
eigen ontwerp
		
Materiaal te specificeren
		
Coating te specificeren, ook duplexcoating etc.
		
Iedere gewenste maat mogelijk, ook GRP beugels

Rollagers en zadels
Kenmerken
Lastbereik
Standaard tot 120 kN
		
Rolweerstand max. 4%
		
Laterale last max. 35% van de nominale last
		Rollagers zijn voor corrosie beschermd d.m.v.
thermisch verzinken
		Onderhouds vrij
		
As uitgevoerd in RVS

Verbindingsstukken
Kenmerken
		Universeel toepasbaar
		
Gemaakt uit smeedijzer
		
Heeft een warmtebehandeling ondergaan
		Oppervlakte behandeling d.m.v. electrolytisch of
thermisch verzinken.

Structurele bevestigingselementen
Kenmerken
		Universeel toepasbaar
		Oppervlakte behandeling d.m.v. electrolytisch of
thermisch verzinken, primer

Ondersteuning bij trilling
Uitvoering
Veer-, visco- of visco met veerdemper
Medium		Visco massa is temperatuur afhankelijk
		
Type RRD-TU is temperatuur onafhankelijk
Uitvoering	Afhankelijk van trillingsamplitude, frequentie,
temperatuur en gewenste demping

Ondersteuning bij glijden
Materiaal behuizing
Staal, RVS, brons etc.
Coating			
Primer, electrolytisch verzinken, thermisch
			verzinken, duplex coating
Belasting		
10 kN – 1000 kN (std programma)
Frictie coëfficiënt
0,06 – 0,1
			PTFE – RVS
Temperatuur		
Tot 600 ºC
PTFE modificatie		
Kool, grafiet, glas, brons

Productgroepen
Pipe supports

Glijlagers

Constanthangers

PTFE glijlagers en glijplaten

Veerhangers
Veersteunen
Shock absorbers – snubbers
Pijpbeugels
Pijpsteunen
Traversen

Trillingsdempers
Rubber trillingsdempers
Rubber machinevoeten
Stalen trillingsdempers
Visco dempers

Draadstangen

Constructiedelen

Scharnierstangen

Klemstukken

Rolopleggingen

U-beugels

Ketelophangingen

Leidingbrug toebehoren

Cryogene supports

Modulaire bouwsystemen

Hoge temperatuur isolatieplaten

Montagerails
Secundair staal
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Leidingsystemen
Wij leveren PTFE of PFA beklede leidingen uit staal, roestvaststaal en glasvezel
versterkt kunststof in zowel DIN als ANSI uitvoering.

Voor elke leiding is er een oplossing, Hanwel levert deze oplossingen op maat.
Onze rijke projectervaring biedt ons kennis voor pragmatische oplossingen.
De juiste componenten worden gebruikt om het leidingsysteem te maken dat u als klant nodig heeft.

PTFE of PFA bekleed leidingwerk
Drukklasse 		
PN10 t/m PN 25
Diameter		
DN 15 t/m DN 500
Materiaal leidingdelen Stalen of roestvaststaal
Materiaal bekleding
PTFE of PFA
Componenten		
Rechte leiding delen
			Bochten
			T-stukken
			Reduceerstukken
			Kijkglazen
			Vuilvangers

Wij leveren PTFE of PFA beklede leidingen uit staal, roestvaststaal
en glasvezel versterkt kunststof in zowel DIN als ANSI uitvoering.
Tevens hebben wij de mogelijkheid om bestaande apparaten en
leidingen te voorzien van een coating op basis van PTFE, Halar of
ETFE.

flexible leidingen
ophang- en oplegsystemen

HANWEL NEDERLAND

Jacketed piping
Een jacketed pipe is een dubbelwandige pijp waarin vloeistoffen stromen die te viskeus zijn om door een pijpleiding te stromen bij een normale
temperatuur. De vloeistof stroomt door de binnenste pijp die wordt omgeven door een tweede pijp waarin warme of koude vloeistoffen circuleren.
Hanwel heeft een compleet leveringsprogramma bestaande uit pijpen, fittingen, flenzen, moffen en accessoires. Met 12 verschillende elementen bouwt U een complete leiding!

Kenmerken
In allerlei verschillende materialen m.b.t. temperatuur en
medium
Geen koude spots
Flensen ook verwarmbaar
Gestandaardiseerde, op elkaar afgestemde, dubbelwandige buizen en fittingen
Standaard dubbelwandige leidingklasse (DIN / EN, ANSI /
ASTM) in drukniveaus PN6-400 en klasse 150-2500
Geen oversized flenzen vereist, voldoende ruimte voor het
bevestigen middels bout/moer verbindingen
Systemen voldoen aan de technische voorschriften, b.v.
AD2000, PED 97/23/EC, EN 13480 en ASME B31.1/31.3
De verbinding tussen binnen- en buitenpijp wordt
uitgevoerd volgens regelgeving. (geen blindflenzen!)

Producten
PTFE beklede buizen
Jacketed Piping
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De service van Hanwel
Vanaf uw aanvraag tot aan onze after sales service heeft u bij Hanwel uw eigen vaste cantactpersoon. Zo leren wij u, uw
medewerkers en uw bedrijf steeds beter kennen. Uw vaste contactpersoon bij Hanwel regelt dat uw vragen, offertes en
orders snel en nauwkeurig worden afgehandeld.

De service van Hanwel samengevat:
Klantondersteuning
• Persoonlijk contact
• Meer dan 40 jaar ervaring
• Vakkundig personeel
• Uitgebreide technische documentatie
• Betrouwbare partner
• Eén aanspreekpunt, vanaf aanvang tot after sales service
• Persoonlijke advisering door onze buitendienst
Kennis
• Specialisten per productgroep
• Deskundige gesprekspartner
• Begeleiding bij projecten
• Aandacht voor kennisdeling en opleidingen
• Brede kennis van markten en toepassingen
Servicecentrum
• Ieder productgroep heeft zijn eigen specialisten
• Dagelijkse aanlevering van producten
• Groot deel van ons leveringsprogramma uit voorraad leverbaar
• Spoedbestellingen uit voorraad worden binnen 24 uur geleverd
• Snelle adequate leveringen
• Inspectie op site
• Eigen voorspan inrichting

No.: NL7000110

Kwaliteit en milieu
• Continue investering in kwaliteit
• Certificering volgens ISO 9001
• Arbozorgssysteem
• Voortdurende controle van bedrijfsprocessen
• Gecertificeerde leveranciers

Kwaliteit
binnen
handbereik!

www.hanwel.com
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