NEWSLETTER 2015-1: Swissi PS BIEDT ZIJN EXPERTISE AAN
Swissi Process Safety GmbH (hierna
Swissi PS genoemd, een lid van de TÜV
SÜD groep) is een toonaangevend adviesbureau voor risico management en
bedrijfsveiligheid. Swissi PS werkt hand
in hand met de zakenwereld, verzekeringsondernemingen en overheden om
ongelukken en schadegevallen tot een
minimum te herleiden.

Swissi PS is altijd neutraal en objectief in
zijn werk. Veiligheidsconcepten worden
specifiek ontworpen voor de klant, geoptimaliseerd voor hun kosten en gebruiken
state of the art technologie. Ze voldoen
niet alleen aan huidige wetgeving en/of
Europese richtlijnen alsook aan de operationele en economische omstandigheden
van het betreffende bedrijf.

Swissi PS is oorspronkelijk begonnen met
het bijstaan van bedrijven in het domein
van brandveiligheid. Momenteel zijn onze
kerncompetenties verschoven naar thermische stabiliteit van chemische processen, SEVESO en ATEX richtlijnen
(ATEX 95 en ATEX 137).
De chemische risico’s worden geclassificeerd volgens werkwijzen ontworpen door
Swissi PS welke erkend zijn als een internationale standaard door de chemische
industrie. Bij elke klasse horen specifieke
veiligheidsmaatregelen.

Wanneer de veiligheid niet 100% gegarandeerd kan worden, helpt Swissi PS bij
het bepalen en berekenen van materialen
die de schadelijke gevolgen beperken in
geval van een explosie (o.a. Explosiebestendige constructies, breekplaten,
veiligheidskleppen, ...).
Swissi PS is in 1997 opgericht uit de veiligheidsafdelingen van 2 Zwitserse bedrijven, Ciba en Sandoz. Swissi PS is actueel
gebaseerd op 3 peilers: een adviesbureau, een training center en een gecertificeerd laboratorium. Ons ervaren team
beschikt over de nodige expertise en
kennis van de laatste verandering van de
normen en wetgevingen om de problemen
van onze klanten op te lossen.
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Swissi PS werkt nauw samen met verscheiden onderzoeksinstellingen en internationale veiligheidsorganisaties door het
uitwisselen van gegevens. Swissi PS is
zeer actief in het helpen definiëren van
Europese en internationale normen in het
gebied van elektrostatica en explosie
preventie.
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Ons trainingscenter geeft verschillende
opleidingen in het domein van explosie
preventie, elektrostatica, proces veiligheid
en thermische stabiliteit. Het niveau en
doel van de opleiding, de locatie en de taal
(Nederlands, Engels, Frans, Duits,
Spaans) kan overeengekomen worden
afhankelijk van de eisen en verwachtingen
van de klant. Wij bieden in Zwitserland ook
demonstraties aan van gas- en stofexplosies op ware schaal samen met de bijhorende beschermende maatregelen.

Wanneer u werkt in het gebied van veiligheid en u hebt technische ondersteuning
nodig, aarzel niet om ons te contacteren.

Swissi Process Safety
GmbH
Mattenstrasse 24
CH-4002 Basel
Zwitserland
Kurt Verheyden
Tel: +33 (0)6 47 79 84 03
E-mail: kurt.verheyden@tuev-sued.ch

Meer informatie over onze diensten kan
u vinden op:
www.tuev-sued.ch/ch-en/

Swissi Process Safety GmbH
A member of TÜV SÜD Group
Mattenstrasse 24
CH-4002 Basel
Switzerland

