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INHOUD
Beste lezer,
U weet het al langer: PRODUCA Consultancy kan bogen op
jarenlange procestechnische ervaring, is actief bij de
normencommissie NEC65, stond aan de wieg van het SIL Platform,
is gecertificeerd Functional Safetey Professional, traint en heeft
(inter)nationale ervaring met de implementatie van SIL, ATEX, CE
en FF. Precies daarom denken wij te weten waar u behoefte aan
heeft. U leest het allemaal – en meer – in deze nieuwsbrief.
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Nieuw concept: PCC
Loopt u regelmatig, maar vaker nog onregelmatig, aan tegen
onduidelijkheden op het terrein van SIL implementatie, ATEX
applicatie, over de toepassing van PE, over de praktijk van CE en
de machinerichtlijn of over het gebruik van veldbussen? Niet direct
‘core business’ of procesbedreigend, maar wel essentieel voor de
bedrijfsvoering. Precies voor die situaties introduceert Produca
Consultancy een nieuw concept: het PRODUCA Consultancy
Contract, dat u de mogelijkheid biedt om ad hoc een x aantal
adviesuren in te kopen voor een beperkte periode. Klik hier voor
meer informatie.
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Cluster (Proces)veiligheid
De drive om te blijven innoveren en om daarbij alleen te willen
werken met de beste experts binnen de verschillende
procestechnologische vakgebieden hebben geleid tot de oprichting
van het Cluster (Proces)veiligheid, een pact van perfectionisten,
van vakidioten en tomeloze technici. Aangenaam kennis te maken:
Produca Consultancy (CE, ATEX, SIL), Fusacon (machineveiligheid
en CE), Desus (risicomanagement en procesoptimalisatie) en
Continuous Integrity (CE en PED). En de groep breidt nog verder
uit. We houden u op de hoogte.

Machineveiligheid
Alle machines moeten zijn (of worden) voorzien van een CEmarkering. Ook in de procesindustrie. De richtlijn Machineveiligheid
biedt een eenvoudig en duidelijk instrument om alle dimensies
van veiligheid omtrent machines in kaart te brengen. Dit thema
was nog nooit zo actueel, de noodzaak nog nooit zo nijpend. Om de
industrie goed te kunnen bedienen, is PRODUCA Consultancy BV
overeengekomen met FUSACON B.V. om gezamenlijk de
procesindustrie te gaan ondersteunen bij de invulling van de
Machinerichtlijn en andere EG-richtlijnen.
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Wilt u iemand
aanmelden of
afmelden voor de
nieuwsbrief?
Mail naar:
allen@produca.nl

Safety tools
In negen van de tien gevallen is het opstellen en bijhouden van een
RI&E een lastige klus die oneindig en onoverzichtelijk lijkt. Zelfs
voor de meest ervaren technici blijft het een opgave die veel
concentratie, kennis en inzicht vergt. PRODUCA Consultancy biedt
uitkomst. Wij hebben enkele softwarematige gereedschappen,
safety tools, ontwikkeld die dit karwei een stuk eenvoudiger
maken. Meer informatie? Klik hier.

SIL Platform
Bent u in enig verband betrokken bij de toepassing van SIL? Wilt u
deel uitmaken van het klankbord voor de Nederlandse inbreng in
het (inter)nationale relevante normenwerk? En wilt u
geïnformeerd worden over alle ontwikkelingen op het gebied van
SIL? Word dan lid van het SIL Platform, dat opereert onder de
normcommissie NEC65. De bijeenkomst van 31 maart 2011 stond
in het teken van faalkansen van instrumenten. Voor een
verslag of meer informatie en/of aanmeldingen, neemt u contact
op met Bart Wams (secretaris): T 015 269 02 44 of Klik hier.
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Nieuwe trainingen
1. ATEX en IECEx cursus (10 & 11 mei): in twee dagen wordt u
bijgepraat over ATEX, explosieveiligheid en intrinsieke veiligheid
in de praktijk. Klik hier voor meer informatie en/of
inschrijvingen.
2. SIL praktijktraining (6 & 7 juni): in twee dagen wordt u
voorbereid op de verplichting van SIL, zodat u zorg kunt dragen
voor een juiste implementatie en hogere
installatiebeschikbaarheid. Klik hier voor meer informatie en/of
inschrijvingen.

Nieuwe consultancy projecten
1. Toepassing HAZOP bij Trespa (Weert): RI&E door middel van
Hazard & operability study, waardoor Trespa beter in staat is de
risico's in de productie te beheren en waar nodig te verlagen.
2. Toepassing CE op flow skids bij ABT (Tilburg): verzorgen van
veiligheidsverklaring en samenstelling van het
veiligheidshandboek.
3. Toepassing SIL Classificatie en Verificatie bij EEW (Delfzijl):
beoordeling van de eisen aan en de integriteit van
veiligheidsystemen.
4. Toepassing ATEX bij RSE Bakkerijmachines (Oosterhout):
onderzoek naar de risico's ten aanzien van stofexplosiegevaar.

Vaktijdschrift
Lees voor de laatste ontwikkelingen in industriële automatisering in
de proces- en productieindustrie het vakblad AUTOMATIE/PMA.
Vraag een proefexemplaar aan door hier te klikken.

Toestemming nieuwsbrief
U staat bij ons ingeschreven voor
onze nieuwsbrief. Mocht u deze in
de toekomst niet meer willen
ontvangen dan verzoeken wij u,
dit bericht te beantwoorden met de
tekst ‘afmelden nieuwsbrief’.

