BEERENBERG
TJENESTER OG PRODUKTER

VISJON

Beyond Expectations
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Vår visjon forplikter konsernet og alle dets
medarbeidere til å søke løsninger som
overgår omgivelsenes forventninger.
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Optimalisert
gjennomføring
Med sin tverrfaglige kompetanse i tilrettelegging,
planlegging og utførelse bidrar Beerenberg som
en totalleverandør innenfor en rekke tjenester.
Gjennom en slik organisering bidrar vi til sømløs
gjennomføring med reduserte grensesnitt
– på en måte som bidrar til sikker, forutsigbar
og effektiv gjennomføring.

Synergier og samarbeid mellom fagdisipliner
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TILGJENGELIG PÅ SITE

REDUSERTE GRENSESNITT – SØMLØS

TVERRFAGLIG KOMPETANSE

På anlegg hvor Beerenberg allerede er tilstede gir
tverrfaglig kompetanse mulighet til optimal sammensetning av bemanning, som reduserer behov for
ekstrabestillinger av kapasitet og kompetanse.

G JENNOMFØRING

Tverrfaglig kompetanse bidrar til bedre gjennomføringsmetoder og mer fleksibel planlegging. Eksempel på
dette er kombinasjonen av tilkomstteknikk med ISOtjenester, elektro og mekaniske tjenester.

Som leverandør av flere tjenester bidrar B
 eerenberg
både i tilrettelegging, planlegging og utførelse til
sømløs gjennomføring.

Bærekraft som et
fundament for våre valg
Vår hovedprioritet er kontinuerlig forbedring av sikkerheten og
trivselen til de menneskene som er involvert i våre prosjekter.
Likeledes skal våre produkter og metoder være så skånsomme
for miljøet som mulig.
Beerenberg tror at alle skader og yrkesbetingede sykdommer eller plager, så vel
som skader på materiell, miljø og omdømme kan forebygges. Vi ser derfor på
vårt HMS-arbeid som et langsiktig og nødvendig bidrag til selskapets økonomi,
omdømme og videre vekst. Dette arbeidet innebærer også et ufravikelig krav til
kvalitet, og er et fokus som gjennomsyrer alt vi gjør.
Beerenberg har høyt fokus på bærekraftig drift og vi jakter hele tiden ny teknologi
som skal bidra til mindre belastning på miljø og personell. Vårt mål er ganske
enkelt å være best på helse, miljø, sikkerhet og kvalitet.

LÆRING OG
FORBEDRING
•

•

•
REN ENERGI
TIL ALLE

ANSTENDIG ARBEID
OG ØKONOMISK
VEKST

INDUSTRI,
INNOVASJON OG
INFRASTRUKTUR

ANSVARLIG
FORBRUK OG
PRODUKSJON

STOPPE
KLIMAENDRINGENE

LIVET I
HAVET

•

Gjennomført analyse på hvordan
Beerenbergs ulike
gjennomføringsmetoder påvirker
utslipp av CO2 og mikroplast
Utslippsfaktorer er sentralt i
vurdering av valg av utstyr og
gjennomføringsmetoder

•

BÆREKRAFTIGE
LØSNINGER
•

GOD HELSE OG
LIVSKVALITET

Fokus på læring gjennom bruk av
konkrete data og erfaringsdeling
av anvendelse av nye
gjennomføringsmetoder
Kontinuerlig fokus på å finne
løsninger på identifiserte
forbedringsområder

Personell som foreslår
gjennomføringsmetode har tilgang
på relevante data som gir
grunnlag for valg av bærekraftige
løsninger
Anvendelse av ny teknologi med
fokus på økt grad av oppsamling
av avfall

B
E
V

KUNNSKAP OG
FORSTÅELSE

DATAINNSAMLING
•
•

Har etablert system for å
registrere utslippspåvirkning på
jobber
Data presenteres i dashboard
som er tilgjengelig i
organisasjonen, og skaper
bevissthet, forståelse og
kunnskap for å ta gode
bærekraftige valg
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Innhold
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Benarx isolasjonsprodukter
Created by Stepan Voevodin
from the Noun Project

Total isolasjonsleverandør
Created by Alfredo @ IconsAlfredo.com
from the Noun Project

FROSIO sertifisering
Created by Rockicon
from the Noun Project

3D-scanning
Created by Template
from the Noun Project

Isolering
Beerenberg leverer komplette isoleringsløsninger innenfor alle isolasjonsklasser
i henhold til NORSOK.
I tillegg til å levere isoleringstjenester iht. gjeldende prosedyrer og retningslinjer, kan Beerenberg i
tillegg tilby egne alternative godkjente isolasjonsprodukter. Det inkluderer, men er ikke begrenset
til, passiv brannbeskyttelse, lydisolasjon og værbeskyttelse.
Beerenberg har utviklet kosteffektive løsninger for overvåkning og seleksjon sammen med varige
og HMS-vennlige isolasjonsprodukter som møter bransjens utfordringer med hensyn til korrosjon
under isolering, levetidskostnader og sengekapasitet.
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Asbestsanering
Created by Atif Arshad
from the Noun Project

Blykarbonathåndtering
Created by Mike Rowe
from the Noun Project

Prefabrikasjon
Created by Phonlaphat Thongsriphong
from the Noun Project

3D-scanning
Digitalt design.
Digitale designmetoder gjør det lettere å gjøre tidlig design av
bokser, og tillater designteknikk, kommunikasjon og planlegging
med mindre feil.
• Sporbarhet, etterprøvbarhet og god illustrasjon av situasjon
på arbeidssted og design gjennom hele prosessen. (Unngå
skisser/modeller med mangler, misforståelser basert på
tegninger og uklarhet om hvordan situasjon var på arbeidssted på oppmålingstidspunktet dersom situasjonen endrer
seg)
• Lavere feil-prosent på isolasjonsleveranser
• Tillater standardisering av isolasjonsdesign i mye større grad
ved at design kan rutes gjennom et spesialisert og sentralisert
designkontor hvor design-praksis kan standardiseres og
gjøres «på en måte»
• Åpner for tilfeller hvor det er mulig med «remote survey» og
«remote design», der oppmåling og design ikke nødvendigvis
trenger å mobiliseres for å gjennomføre oppmåling

Digitalisert prosess

Benarx isolasjonsprodukter
Created by Stepan Voevodin
from the Noun Project

Standardisering
Created by Brand Mania
from the Noun Project

Created by Viral faisalovers
from the Noun Project
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Stillas
Beerenberg har mer enn 30 års erfaring med stillasbygging, både
tradisjonelt stillas, hengende stillas, stillas over sjø, r ullestillas med
mer.
Stillas er den foretrukne metoden for å gi tilkomst til et arbeidsområde dersom
det er flere disipliner involvert, arbeidet strekker seg over lang tid, eller dersom
arbeidet medfører en risiko som ikke kan håndteres på en god måte med andre
tilkomstmetoder.
Stillaskonstruksjoner er en midlertidig konstruksjon som kan dekke mange behov.
Eksempler på bruksområder for stillas utover å gi tilkomst til et arbeidsområde
er blant annet; arbeidsbord, reoler, rammer for tildekking og værbeskyttelse,
midlertidige rekkverk, gulv etc.
3D-MODELLERING

Bruk av 3D-modellering av stillas bidrar til å effektivisere planlegging av stillas. Ved
å kunne se et stillas i forkant av utførelse vil man ofte kunne oppdage eventuelle
hindringer og dermed kunne planlegge alternativer måter å bygge stillas på.

Alle stillaskonstruksjoner
Created by Template
from the Noun Project

Created by YuguDesign
from the Noun Project

Sveisolatramme
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Created by Eucalyp
from the Noun Project

3D-modellering

Stillas etter behov

•
•
•
•
•
•
•

Større nøyaktighet ved planlegging av stillas
Bedre kontroll på bestillinger og leveranser
Færre konflikter og ombygginger
Økt forståelse mellom ulike fag og stillasbruker
HMS kontroll i 3D
Låsing av design – samhandling med kunde
Visualisering i anlegg

Overflatebehandling
Beerenberg leverer all overflatebehandling i henhold
til NORSOK M-501, både på landanlegg og offshore-
installasjoner.
Vi utfører det meste av overflatebehandling og har lang erfaring
med k
 orrektivt vedlikehold og installasjon under nybygg.
I tillegg til tradisjonell overflatebehandling, leverer vi også løsninger
innenfor wrapping, overflateinspeksjon og større områdeprogram.
Beerenberg tilbyr en totalleveranse, fra forbehandling med riktig
verktøy til påføring av korrekt malingssystem.

Teknisk rengjøring

Vedlikeholdsprogram
Created
from
theby
Noun
SAM
Project
Designs

Created by Flatart
from the Noun Project

Wrapping

FROSIO sertifisering
Created by Rockicon
from the Noun Project

Robotisering

Bærekraft og HMS
Created
by Phạm Thanh Lộc
from the Noun Project
Created by Adrien Coquet
from the Noun Project

Created by iconcheese
from the Noun Project
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OVERFLATEBEHANDLING

Forbehandlingsmetoder
HT/UHT

Kostnadseffektiv

Created by Nithinan Tatah
from the Noun Project

HT: 300/500/700/1000 bar
UHT: 2000 bar
MEKANISK FORBEHANDLING

Bristle Blaster
Vakuumblåsing
Eductomatic

Miljøbevisst

Tradisjonell sand
Sponge Jet
Holloblast

• Velge riktig forbehandling
med lavest mulig miljøskade
påvirkning
• Vedlikeholde utstyr
• Ta i bruk mer grønne blåse
medier og kjemikalier

VÅTBLÅSING

HMS

BLÅSERENSING

Created by Adrien Coquet
from the Noun Project

WetBlast Flex
KJEMISK FJERNING

Ulike godkjente produkter
ROBOT

UHT
Sandblåsing
Vakuum-oppsamling
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• Rett verktøy til hver enkelt jobb
• Implementering og testing av
ny teknologi
• Erfaringsoverføring på tvers
av vedlikeholdsprosjekter og
installasjoner

Created by Siipkan Creative
from the Noun Project

• Høyt fokus på ergonomi, støy
og vibrasjon
• Kontinuerlig forbedring av PVU
• SJA og risikovurdering utført
før hvert eneste arbeid utført
• Operativt personell med lang
erfaring, r elevant fagutdanning
og sertifisering

OVERFLATEBEHANDLING

Påføring

Fullstendig malingssystem

Maling

Håndpåføring

Tradisjonell påføring, hovedsakelig ved bruk av kost.
I noen tilfeller er det mer hensiktsmessig å bruke rulle.

I noen tilfeller er det vanskelig tilkomst for å påføre
med enten kost, rulle eller sprøyte, da brukes det
håndpåføring.

Belzonering

Der det er utfordringer med tilkomst ved bruk av
stillas, har vi egne tilkomstteknikere med overflatekompetanse.

Stopaq

Created by Adrien Coquet
from the Noun Project

Created by alkhalifi_design
from the Noun Project

Sprøytemaling
Påføre maling ved bruk av høyttrykkssprøyte gjør at
man får en optimal påføringstykkelse og dekkevne.

Created by Edwin PM
from the Noun Project

Passiv brannbeskyttelse
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OVERFLATEBEHANDLING

Teknisk rengjøring
Industriell rengjøring
Beerenberg utfører industriell rengjøring av overflater, dekk, struktur og
større områder, både på offshore og onshore installasjoner. Det brukes
i hovedsak lavtrykksvasker for overflaterengjøring, mens UHT brukes ved
forbehandling av særdeles utsatte områder hvor det ofte skal påføres
nytt overflatebelegg eller fjernes permanent.

Tankrengjøring
Ved tankrengjøring brukes ulike metoder for å oppnå ønsket resultat, avhengig
av tilstand på tank. Vanligvis brukes det en kombinasjon av høyttrykksvasker, kjemisk rengjøring og steaming. Forbehandling ved bruk av robot kan
også utføres i aktuelle tanker hvor det er riktig utforming og tilkomst.
Vi bruker personell med spesialkompetanse på tankentring og rengjøring,
og kan utføre rengjøre på alle typer tanker.
Beerenberg bruker egen BES-vakt på alle tankentringer gjort av Beerenberg
og kan også levere denne tjenesten til andre leverandører.

Rørspyling
Vi bruker ulike typer utstyr ved rørspyling, og tilpasser utstyret til den
enkelte jobb. De mest brukte er tradisjonell HT/UHT med ulike munnstykker/
krypdyser. Dette sørger for en grundig og effektiv rengjøring av de fleste rør.

Tankrengjøringsprogram
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Created by Soremba
from the Noun Project

Rørspyling
Created by Smalllike
from the Noun Project

Kjemisk rengjøring
Created by Three Six Five
from the Noun Project

Høyttrykksrengjøring
Created by ic2icon
from the Noun Project

OVERFLATEBEHANDLING

Wrapping
Arbeidet utføres av eget personell med tverrfaglig
kompetanse på arbeidsstedet, og det er derfor vanligvis
ikke nødvendig med ytterligere mobilisering av personell.
Beerenberg har ingeniører som beregner hver enkelt
jobb, og jobber tett med leverandør. Det er kort gjennomføringstid på arbeidet, som igjen fører til redusert
kost.

Beregning og løsningsforslag
Wrapping kan benyttes på dekk, caissoner, bjelker,
fagverkstruktur, tanker og dreneringsrenner.
Wrapping er kostbesparende både i forhold til løsning
og mobilisering av personell. I tillegg er det enkel installasjon og ingen varmtarbeid. Wrapping kan påføres i
drift og krever heller ingen vedlikehold, samtidig som
det er TR3016 Godkjent og har opptil 20 års levetid.

Created by SAM Designs
from the Noun Project

Utførelse
Created by nareerat jaikaew
from the Noun Project

Rapport ved ferdigstilling
Created by Lil Squid
from the Noun Project
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OVERFLATEBEHANDLING

Robotisering
Beerenberg har høyt fokus på bærekraftig drift og vi jakter
hele tiden ny teknologi som skal bidra til mindre belastning
på miljø og personell. Som en sentral del av dette arbeidet
benyttes det robotløsninger til forbehandling og klargjøring
av overflater.

Sammen med robotene kan det benyttes elektrisk ultrahøytrykkspumpe, bruk
av elektriske UHT har gitt oss mulighet til å effektivisere forbehandling samtidig
som vi forhindrer betydelige CO2 -utslipp. Disse pumpene bidrar også til
redusert støynivå.

Beerenberg har opparbeidet seg stor erfaring med bruk av fjernstyrte
roboter som blåser overflaten ved hjelp av vann under trykk (2500 bar).
I samme operasjon suges alt malingsavfallet opp ved hjelp av vakuum og
samles i beholdere. Dette bidrar til redusert utslipp av mikroplast i områder
der risikoen for utslipp til sjø er stor.

•
•
•
•
•

Det er gode helsegevinster ved å benytte forbehandlingsroboter ved malingsvedlikehold. Personell blir spart for fysisk krevende arbeid, samt eksponering
for vibrasjoner som normalt er en konsekvenser av tradisjonell UHT og blåsemetoder.
Beerenberg har også tilgjengelig roboter for påføring av korrosjons
beskyttelse, henholdsvis maling og Stopaq, som reduserer risikofylte
operasjoner for våre ansatte, og bidrar til en mer effektiv gjennomføring.

Økt kvalitet

Oppsummert gir robotisering:
Store helsegevinster gjennom mindre belastning på kroppen for operatøren
Stor miljøgevinst ved oppsamling av malingsavfall
Reduserte CO2 -utslipp
Svært god kvalitet på forbehandlet overflate
Langt mer effektiv gjennomføring enn tradisjonelle metoder både i fase for
forbehandling og påføring
• Redusert behov for stillas på store overflater
Robotene får stadig større bruksområder hvor Beerenberg kan løse de fleste
oppdrag. Vi tilbyr en helhetlig leveranse med tilrettelegging, planlegging,
utførelse og dokumentasjon.

Redusert støy

Reduserte utslipp

Forbedret ergonomi

Created by iconsphere
from the Noun Project

Created by SBTS
from the Noun Project
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Created by Vectorstall
from the Noun Project

Created by P Thanga Vignesh
from the Noun Project
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Vår allsidige robotpark
Icarus

Helios/ RoboCoat

Rørklatrer med automatisert forbehandling
og påføring av korrosjonsbeskyttelse.

Fjernstyrt robot med elektrisk drift.
Mulighet for utskifting av verktøy.

• Universal robot med flere verktøysmuligheter
• Festes ved hjelp av hydraulikk og kan tilpasses flere
rørdimensjoner
• UHT-spyling brukes sammen med vakuum, noe som
gjør at alt avfallet samles opp
• Fungerer utmerket for rengjøring, inspeksjon og
påføring av korrosjonsbeskyttelse (eks. Stopaq)
• Fungerer utmerket for rengjøring, inspeksjon og
innpakking av rør

Helios

• Roboten kan påmonteres en rekke
verktøy, deriblant verktøy for sand
blåsing, UHT med vakuumoppsamling,
inspeksjon, sprøytemaling og habitat
• RoboCoat – verktøyet er
spesialutviklet for sprøytemaling
Icarus

RoboCoat

Proteus
Fjernstyrt robot med stort utvalg
av utskiftbare verktøy.

Tracker
Helelektrisk fjernstyrt robot med 4-hjulsdrift
og vakuumoppsamling.

Proteus

• Stor forbehandlingsoverflate på 400 mm og 20 dyser
• 4-hjulsdrift sammen med en sterk magnet sikrer god
fremgang også på vertikale overflater
• Kan levere opptil 2500 bar og 40 l/min
Tracker
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• Helelektrisk robot med mulighet for
vakuumoppsamling
• En mobil robot som er lett håndterbar
• Roboten har mange verktøymuligheter og
kan derfor brukes til sandblåsing, maling
og inspeksjon
• Designet for å benytte sensorer for
datainnsamling (KPI) og inspeksjon

Bruksområder
Beerenberg har robotiserte løsninger som dekker
alle områder.
Gjennom utførelse av varierte oppdrag har vi opparbeidet
oss en solid kunnskap for gjennomføring av allsidige robot
prosjekter.
De ulike robotene og verktøyene gir også et bredt spekter av
mulige bruksområder, herunder (men ikke begrenset til) dekk,
vegger, tak, rør, innvendig og utvendig tanker, konduktorer/
caissoner og struktur. Dette gjør det blant annet mulig å utføre
omfattende forbehandlingsjobber uten store stillas. Etter forbehandling kan overflaten males ved hjelp av tilkomstteknikk.
Fra våren 2022 har også teknologiselskapet Remotion blitt
en del av Beerenberg-gruppen. Sammen med Remotion vil
vi videreutvikle våre vedlikeholdstjenester i samsvar med
kundenes forventninger.

Forbehandling og
wrapping av rør

Forbehandling og maling
av dekk, vegg og tak

Tank – Innvendig
og utvendig

Arbeid på struktur
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Tilkomstteknikk
Beerenberg har sertifiserte tilkomstteknikere
fordelt på alle nivåer. Vårt personell løser alle typer
oppdrag i olje- og gassindustrien, høyt og lavt.
Tilkomstteknikk (TT) er først og fremst en sikker, kostnads
besparende og effektiv metode for utførelse av alle fag
disipliner som Beerenberg opererer innenfor. TT-avdelingen
består av personell med ulik og spesialisert fagkompetanse
innenfor ISO-fagene, inspeksjon, mekanisk, rigging,
stålarbeid og elektro.
Beerenberg stiller med eget personell, fra nivå 1 til sikrings
leder som er sertifisert iht. NS 9600 Tilkomstteknikk. Vi er
sertifisert både som utførende virksomhet og opplærings
virksomhet etter samme NS standard.

Montering/
demontering

Inspeksjon
Created
from
theby
Noun
SAM
Project
Designs

Created by Marta Ambrosetti
from the Noun Project

Kompleks rigging

Mekanisk arbeid
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Created by iconcheese
from the Noun Project

Created by Atif Arshad
from the Noun Project

Grating
Beerenberg har etablert egne TT-lag for utførelse
av gratingprosjekter. De har spesialisert seg på
å bytte grating uten behov for stillas eller andre
kostnadsdrivende elementer.
Vi utfører oppmåling, engineering, bestilling, levering og
mottak og ikke minst montering.
•
•
•
•
•
•

Egne lag
Ingen strukturendringer
Monterer nye fester der det er behov
Ikke behov for assistanse
Tilpassede verktøykasser med nødvendig utstyr
Effektive løsninger uten behov for stillas

Kostbesparende

Planlegging

Created by Umer Younas
from the Noun Project

Tilpassede
verktøykasser
Created by Maxim Kulikov
from the Noun Project

Created by NIXX Design
Egne
godkjente
from the Noun
Project

leverandører
Created by Soremba
from the Noun Project
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Sveisolat

®

Sveisolat® ble introdusert på norsk sokkel i 2002 og
viste seg å være overlegent i forhold til eksisterende
habitat-løsninger på en rekke områder.
HMS-gevinsten er stor, særlig med tanke på ulike
aspekter ved sikkerhet. Løsningen er svært kostnadsbesparende ved at nedetid forkortes og i mange
tilfeller elimineres.
Sveisolat®, bedre kjent som habitat, tilfredsstiller alle operatørog myndighetskrav, både offshore og på landbaserte anlegg.
Sveisolat® utvikles og forbedres kontinuerlig i nært samarbeid
med våre oppdragsgivere.
Habitatet består av et overtrykkstelt som tilpasses nøyaktig det
området som skal isoleres.
Habitatet bygges opp av moduler og har blant annet gjennom
føringsduker som kan tres over små og store rørstrukturer. Habitat
kan bygges i de størrelser og fasonger som er mest praktisk for
oppgaven, og som gir størst mulig sikkerhet. Skjørteduker muliggjør sveising på dekk.
MGD-uniten er kontrollsentralen i habitatkonseptet, som styrer
og overvåker alt utstyr. Den kontrollerer alle prosesser og barrierer,
og er i stand til å utløse alarm samt å stenge ned s
 veiseapparater
eller annet verktøy - enten elektrisk eller luftdrevet når det blir
indikert hydrokarboner.
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www.sveisolat.com

Beerenberg kan også levere stand-alone gass
monitorering. Kan anvendes for sonemonitorering,
kontroll og nedstengning av blant annet:
• Brønnvedlikehold
• Pigging
• Områder hvor gassdeteksjon er ute av drift/blokkert
eller fraværende

Habitat kan også brukes som et midlertidig
 entilasjonssystem, slik som for eksempel:
v
• Kan brukes til å flytte luft mellom områder
• Kjøle ned systemer
• Oppvarming av områder ved tilkobling av varmevifte,
f.eks. ved overflatearbeid
• Skape et trygt arbeidsmiljø der skjerming av omgivelsene
er et krav
• Utstyrt med gassdetektor i luftinntak som gjør at
spjeld stenger ved deteksjon av gasser
• Mulighet for å koble til flere gassdetektorer
• Mulighet for å koble til luft og elektrisk drevet verktøy

Varmt arbeid uten
produksjonsstans
Created by Andrejs Kirma
from the Noun Project

Gass-monitorering
og deteksjon
Created by faisalovers
from the Noun Project

Midlertidig
ventilasjonssystem
Created by Andrejs Kirma
from the Noun Project

Stor
HMS-gevinst

Fleksibel
utforming

Created by Siipkan Creative
from the Noun Project

Created by Tomasz Pasternak
from the Noun Project
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Mekanisk
Beerenberg leverer mekanisk personell med multi
kompetanse innen tilkomstteknikk, rigging og kaldkutting.
Dette gir oss fortrinn i å løse tunge mekaniske oppgaver i områder
med liten tilkomst. Beerenberg har lang erfaring med maskinering,
boring og komplekse riggeoperasjoner der lave toleransekrav og
k valitet er i fokus.
Våre metoder og maskiner kan enkelt leveres som kalde løsninger,
slik at produktivitet kan ivaretas der dette er nødvendig.
Vi tilbyr også spesialdesignede prosjekter for alt fra oppstilling av
mekanisk utstyr til krevende løfteoperasjoner.

Created by Studio Stephan Lerou
from the Noun Project

Created by iconcheese
from the Noun Project

Boring og gjenging
• Mobil boring
• Høy toleranse
• Kalde løsninger
Mobil maskinering
• Presisjon maskinering
• Maskinering av alt fra plater til rør
• Enkel oppspenning
• Kalde løsninger
Boltetrekking
• Bolteknekking
• Sertifisert personell og utstyr
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Created by throwaway icons
from the Noun Project

Quickflange™ Weldless Connection
Solutions
Denne enkle, sikre og kosteffektive løsningen kombinerer en modifisert standard
ASME B16.5 flens med hydraulisk verktøy, og raskt utfører montering uten behov
for varmt arbeid og sveising. Quickflange er en permanent kopling, og kan på den
måte sidestilles med en sveiset løsning.
Quickflange glir over rørenden og aktiveres ved bruk av hydraulisk pressverktøy.
Disse to prosessene generer et stort kontakttrykk, som former en tetning og et
grep på røret.
Dette avgir ingen gnist eller varme, og er fullført på 15 minutter på den største
dimensjonen (14’’). Betydelig kortere tid på mindre dimensjoner.
Løsningen er DNV- og ABS sertifisert. Teknologien er godkjent til bruk på 150#
til 900# systemer, og tilgjengelig på de fleste rørmaterialer. Quickflange er
tilgjengelig på rørdiemnsjoner fra 0,75 tommer til 14 tommer.
Beerenberg er sertifisert partner til ICR, som eier Quickflange-teknologien.
www.icr-world.com

Effektiv
utførelse

Kan utføres i
alle områder

Minimalt med utstyr
og rigging

DNV- og
ABS-sertifisert

Created by WEBTECHOPS LLP
from the Noun Project

Created by Wichai Wi
from the Noun Project

Created by Aneeque Ahmed
from the Noun Project

Kaldt arbeid
Created by Adrien Coquet
from the Noun Project

Created by Adrien Coquet
from the Noun Project

25

Elektro
Arbeidet utføres av personell fra Beerenberg, disse er tilgjengelig på kort
varsel og innehar de fleste sertifikater det er behov for.
Vi kan tilby en totalløsning hvor Beerenberg utfører oppgang, beregning, oppbygging av
arbeidsordre og estimerer og utarbeider tilbud. I tillegg utføres det oppfølging underveis,
og rapport ved ferdigstilling eller enkle avrop.
Ved behov har vi egne prosjektledere som kan tilrettelegge arbeidet og koordinere internt
hos kundene våre.
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Elektro
Created by Made
from the Noun Project

Dokumentasjon
Created
from
theby
Noun
SAM
Project
Designs

Tilpasset behov
Created by kendis lasman
from the Noun Project

Tidsbesparende
Created by Pedro
from the Noun Project

Kaldkutting
Beerenberg har utført sine egenutviklede kaldkuttings
metoder siden 2006.
Våre diamantvaiersager er kraftige, fleksible og brukervennlige, noe
som også gjør dem perfekte for både små og store operasjoner.
Kaldkutting er meget egnet metode til fjerning av struktur, moduler
og prosessutstyr. Spesielt egnet om oppdraget skal utføres utenfor
stans og det stilles krav til kalde metoder.
Beerenberg-operatører er i stand til å konstruere og spesialdesigne
hjuloppsett på arbeidsstedet for krevende operasjoner.
Vi kutter de tøffeste materialer i de mest utfordrende miljøer.

Created by Made by Made
from the Noun Project

Høy nøyaktighet
• Kutterflush
• Kontrollerte kuttlinjer
• Kronet kuttforsikring
av rør og plattformbein
• Toleranser ned
til +/- 2mm

Created
from
theby
Noun
Ragal
Project
Kartidev

Kostbesparende
effektivitet
• Ingen vibrasjon
• Kutter gjennom
alle materialer
• Store kuttoverflater
• Mobilutstyr som kan
fraktes uten kran

Studier og

Created by NIXX Design
from
the Noun Project
planlegging

• Våre løsninger
blir nøye planlagt
av ingeniører
og utførende
personell
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Diamantkutter
Green Fox

WRU-17

Mobil sag til rørkutting, struktur
og dekksplater

Kraftig sag til fjerning av hele
moduler

• Fjernstyres på trygg avstand

• Fjernstyres på trygg avstand

• Brukes liggende, stående og invers

• Brukes liggende, stående og invers

• Luftdrevet

• Hydraulisk drevet med mobilt aggregat

• Kan enkelt demonteres i komponenter

• Kan enkelt demonteres i komponenter

som veier mindre enn 25kg

som veier mindre enn 25kg

Hydraulikkaggregat

SB-35

Mobil hydraulikkaggregat

Kraftig sag til fjerning av
hele moduler og kutting av
plattformbein

• Fjernstyres på trygg avstand
• Enkelt å transportere til lokasjon
• Kraftig aggregat i liten forpakning

• Fjernstyres på trygg avstand
• Enkel å transportere på hjul
• Brukes liggende, stående og invers
• Hydraulisk drevet med mobilt aggregat
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Arkitekt
Beerenberg leverer smarte og fremtidsrettede
løsninger innen arkitekt og innredning. Ved å benytte
3D-verktøy for illustrasjon og visualisering, leverer
vi gode og riktige løsninger etter ønske fra kunde.
Vi har arkitektingeniører, sivilarkitekter, operatører og formenn
som utgjør et solid teknisk fagmiljø.
Oppdragene er gjerne multidisipline engineerings- og installasjonsprosjekter som inkluderer anskaffelse og koordinering av
tjenester innenfor andre fagdisipliner som for eksempel elektronikk, instrumentering, telekommunikasjon, rør og ventilasjon.
Arkitektavdelingen ble opprettet i 2004, og sitter dermed med
mye erfaring og kompetanse på alle felt.

Struktur

Totalrenovering
Created by Design Circle
from the Noun Project

Created by Made
from the Noun Project

Design

Interiør
Created by IronSV
from the Noun Project

Created by Shane Willis
from the Noun Project

Belysning
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Created by Stockes Design
from the Noun Project

Ventilasjon
og inneklima
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Produkter

Beerenberg leverer en rekke ulike isolasjonsprodukter, til både landanlegg og offshoreinstallasjoner.
Gjennom Benarx® tilbyr vi innovative isolasjonsløsninger for
passiv brannbeskyttelse, termisk konservering og lydisolering.
Isolasjonsproduktene er prefabrikkerte, og krever ingen til
minimal modifikasjon på arbeidsstedet for installasjon.
Løsningene som tilbys har en forventet levetid som (langt...)
overgår konvensjonelle løsninger per i dag.
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I tillegg tilbyr vi også tilbehør som bidrar til å reduserer risikoen for
alvorlig korrosjon under isolasjon, ved bruk av drain deteksjonsplugg. En slik indikasjonsplugg hjelper å determinere spesifikke
inspeksjonsområder og ikke minst oppdage væske under isolasjon
på et tidlig stadie.
Videre følger det noen av produktene Beerenberg leverer gjennom
Benarx. Flere av isolasjonsproduktene som følger kan brukes i
kombinasjon med hverandre og på tvers av isolasjonsklassene.

Flere produkter og
mer informasjon

Benarx.com
post@benarx.com

Passiv brannbeskyttelse/epoxy

Akustisk serie

Termisk
konservering

KUI

Værbeskyttelse

Tilbehør
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Benarx Epoxy serie
Passiv brannbeskyttelse, isolasjonsklasse 5, har som hovedformål å redusere varmepåvirkningen fra en brann og forlenge tiden det tar før temperaturen
når et kritisk nivå. Med mindre noe annet er spesifisert i gjeldende prosjekt, skal brannbeskyttelsen som et minimumskrav begrense temperaturen til
400 °C i en hydrokarbonbrann som varer 30 minutter (i henhold til ISO 834).
Valgte brannisoleringsprodukt skal branntestes i hovedsakelig disse to hovedkategoriene:
• Motstand mot en pool-brann av hydrokarboner «HC-brann»
• Motstand mot en brann antent av trykksatt gass; jet-brann
Benarx® har et bredt utvalg innen passiv brannbeskyttelse. Produktene er designet for å ivareta strengere krav enn påkrevd i blant annet NORSOK, og
kan motstå mer enn 120 minutter med HC-brann og jet-brann. Produktene er prefabrikkerte og bidrar til å minske installasjonstiden på arbeidsstedet,
og har en lavere livsløpskostnad enn tilsvarende produkter.

Epoxyboks
• Testet for HC-brann i henhold til BS476-20 opp til 180 minutter
• Testet for UL1709 HC-brann opp til 180 minutter
• Testet for jet-brann i henhold til ISO 22899 opp til 180 minutter
• Testet for HHF jet-brann opp til 120 minutter
• Sertifisert og type-godkjent av Lloyds Register
• Testet og sertifisert for CSP (Cryogenic Spill Protection) opp til 60 minutter, for både nedsenket type og jet-type scenarioer
• Testet for både akustisk lydreduksjon i henhold til ISO 15665 for isolasjonsklasse 6 (A), 7 (B) og 8 (C)
Tilleggsisolasjon er påkrevd for isolasjonsklasse 8 (C)
• Kassene er enkle å montere og er avtagbare. Dette forenkler tilkomst for inspeksjon og vedlikehold
• Koffertlåser brukes for å feste de prefabrikkerte komponentene sammen, og alle skjøter fuges
• Epoxykassene ivaretar alle akustiske isolasjonsklasser, og kan også fores med termisk isolasjonsmateriale
ved behov for termiske kombinasjonsklasser
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Structure panel

Pipeshells

• Testet og sertifisert til å motstå jet-brann

• Benarx pipeshell er ideellt egnet som

opp til 120 minutter, i henhold til ISO22899-1 (250kW/m2) og forlenget
jet-branntest (Heat Flux 350 kW/m2)
• Sertifisert til å motstå HC-brann
eksponering opp til 120 minutter
i henhold til EN 13633-2
• Testet og sertifisert for eksplosjonslast

passiv brann beskyttelse på rør
• Pipeshell har lav vekt og har en slank
utførelse av perforerte rustfrie stålplater
med ekspanderende epoxy-belegg
• Høy mekanisk styrke, ikke metallisk
avstandsstykke til rør og enkel montering/
demontering sikrer en lav livssyklus

• Lav livssykluskostnad

kostnad og enkel tilkomst for inspeksjon

• Prefabrikkert design som eliminerer

og vedlikehold

fabrikkering på arbeidsstedet og reduserer
HMS-risikoer
• Strukturpanelet har lav vekt, og består
av perforerte rustfrie stålplater med
ekspanderende epoxy-belegg
• Panelene kan skreddersys og tilpasses
alle utforminger, og kan også leveres
som flate paneler som kan installeres
i tak eller på vegg
• Strukturpanel kan installeres over
eksisterende PBB

• God vanndrenering bidrar også til å
begrense/forhindre KUI
• Testet for HC-brann i henhold til
BS476-20 opp til 180 minutter
• Testet for UL1709 for rapid rise
HC-brann opp til 180 minutter
• Testet for jet-brann i henhold til
ISO 22899 opp til 180 minutter
• Testet for HHF jet-brann opp til
120 minutter
• Sertifisert og type-godkjent av Lloyds
Register
• Testet og sertifisert for CSP (Cryogenic
Spill Protection) opp til 60 minutter,
for både nedsenket type og jet-type
scenarioer
• Antistatiske egenskaper
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Passiv brannbeskyttelse
Cellular Glass XP

Flexiroll XP

• Testet for HC-brann i henhold til BS476-20 opp til 180 minutter

• Testet og sertifisert for jet-brann i henhold til OTI 95634

• Testet for jet-brann i henhold til ISO 22899 opp til 180 minutter

• Testet og sertifisert for HC-brann i henhold til EN 1363-2

• Testet for HHF jet-brann opp til 30 minutter

• Testet og sertifisert for eksplosjonslast opp til 1.2 bar

• Sertifisert og type-godkjent av Lloyds Register
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Epoxy Cable Tray

Stålkasse

• Jet- og HC-brannklassifisert og sertifisert for opp til 120 minutter

• Jet- og HC-brannklassifisert og sertifisert for opp til 60 minutter

• Effektiv og enkel installasjon, som krever lite verktøy

• Eksplosjonstestet

• Høyt ytelsesprodukt som er testet for eksplosjon, elektrostatisk utladning og forvitring

• Høyt ytelsesprodukt som er testet for elektrostatisk utladning og forvitring

• Kan brukes sammen med Benarx drain plug

• Leveres i standardelementer og skreddersydde løsninger
• Enkel og kostnadsbesparende installasjon
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Korrosjon under isolasjon (KUI)
Utvikling av korrosjon er i stor grad forutsigbar og avhenger av velkjente faktorer. Et av nøkkelelementene er tilstedeværelse av vann, ved å hindre vann
fra å entre isolasjonssystemet er det viktigste man kan gjøre for å stoppe/begrense KUI.
Ulike isolasjonssystemer er avhengig av forskjellige metoder for å beskytte mot vanninntrengning. Ofte brukes rustfri stålkapsling, ikke-metallisk
kapsling eller en integrert værbeskyttelse. Felles for alle er at vannbarrieren er utsatt for mekanisk påkjenning, som kan svekke den ytre beskyttelsen.
Hvis vann først har trengt inn i isolasjonssystemet, vil det bli liggende og starte en av de største utfordringene man har på isolerte system, korrosjon
under isolasjon. Den kan være vanskelig å oppdage, men kan gjøre store skader.
Drenering og deteksjon av vann under isolasjon er derfor essensielt for å kunne redusere potensialet for korrosjon og begrense hvilke områder som
har behov for fysisk inspeksjon.

Preformed end cap gasket
• Preformet produkt som reduserer installasjonstid
• Leveres i to utførelser; kuttet (flatt) endestykke og støpt (skrått) endestykke
• Ikke-metallisk løsning
• Sikrer en vanntett endeavslutning på isolasjonssystemer
• Eliminerer skader på overflatebehandling, som reduserer utviklingen av KUI
• Prefabrikkert design eliminerer fabrikkering på arbeidsstedet, og reduserer faren
for alvorlige kuttskader
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WUI drenerings-deteksjonsplugg

Brann-dreneringsplugg

Benarx WUI avløpsdeteksjonsplugg er en avløpsplugg designet for å indikere
tilstedeværelse av vann i isolasjonen, for å hjelpe eiendomsbesittere og
vedlikeholdsplanleggere til å utføre mer presise inspeksjonsarbeider for våt
isolasjon og KUI. WUI-avløpsdeteksjonspluggen er utstyrt med en lysegul
indikatordel som spretter ut hvis flytende vann drenerer gjennom pluggen
i løpet av et par dager.

Ved å bruke en lett installert pakning som ikke krever noen modifikasjoner
for å passe, spares store mengder installasjonstid, og risikoen for å skade
beleggsystemet og varmesporet av røret under installasjonen reduseres.
Dette er avslutningsløsningen som tilbys ved bruk av Benarx Preformed
End Cap Packings. I tillegg vil en ikke-metallisk løsning med bedre vann
tettingsegenskaper bidra til å spare fremtidige vedlikeholdskostnader og
feil forårsaket av KUI.

• Dreneringsplugg designet for å indikere
tilstedeværelse av vann under isolasjon,
slik at inspeksjon kan utføres på et
bestemt område
• Deteksjonspluggen er utstyr med en
gul indikator som kommer til syne ved
kontinuerlig eller sporadisk vanngjennomtrengning i pluggen i løpet av 1–3 dager
• Kan ettermonteres på eksisterende
isolasjon eller monteres ved installasjon
av ny isolasjon
• Deteksjonspluggen er produsert av
holdbar polyamarid materiale
• Indikerer ikke som et resultat av tåke
eller fuktig klima
• Kan tørkes og gjenbrukes

• Brann-dreneringsplugg lar eventuelt vann
under brannisolasjon å renne ut gjennom
pluggen
• Dreneringspluggen er foret med
ekspanderende epoxy, og vil ekspandere
ved branntilfeller og ivaretar dermed
brannk ravet til brannisolasjonssystemet
• Dreneringspluggen er produsert av
SS316 rustfritt stål
• Testet for opp til 120 minutter med
jet-brann
• Kan ettermonteres på eksisterende
isolasjon eller monteres ved installasjon
av ny isolasjon
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Akustisk isolering
Kombinasjonsklasser med akustisk isolering

Stålkasser

Akustiske islolasjonsløsninger kan ofte være tykke, bygget opp av flere lag,
dyre og samtidig tidkrevende å installere. Når rørlinjer i tillegg skal isoleres for
branntekniske eller termiske krav vil løsnigen ofte bli enda tykkere og i noen
tilfeller «dobbelt opp». Beerenberg tilbyr en rekke produkter som dekker
akustiske løsninger i kombinasjon med termisk og brannisolasjon og på denne
måten reduserer tykkelse, kostnad og monteringstid.

Den avtagbare stålkassen for akustisk skjerming er en konstruksjon i rustfritt
stål av tynne plater som dekker den lukkede isolasjonen. Boksen har justerbare eksentriske låser for enkel installasjon og demontering. Alle skjøter er
forseglet med pakninger eller silikon for å sikre at de er vanntette. Bokser er
inspeksjons- og vedlikeholdsvennlige, skreddersydde og individuelt merket.

• Støy reduksjon iht. ISO 15665 klasse A
og B og C
• Akustisk testet som kombinasjonsløsning
for å unngå «dobbelt opp» isolering på
kombinasjonsklasser
• Opptil 70% tykkelse reduksjon sammen
lignet med tradisjonelle lydisoleringer
(på klasse C)
• Prefabrikkerte og hurtigmonterbare
produkter reduserer antall lag og tid brukt 
til isoleringsarbeid på site

• Avtagbare stålkasser med koffertlåser for
enkel montering og demontering
• Alle skøyter kommer med pakning eller fuges
med silikon, for å hindre vanninntrengning
• Hver kasse er skreddersydd og individuelt
merket
• NORSOK R-004 isolasjonsklasse 6 (A), 7 (B)
og 8 (C)
• Akustisk testet i henhold til ISO 15665
• Enkle å installere og demontere
• Lav kost
• Akustiske stålkasser kan brukes i kombinasjon
med brann- eller termiske isolasjonsklasser
• Jet- og HC-brannklassifisert og sertifisert
for opp til 60 minutter
• Eksplosjonstestet
• Høyt ytelsesprodukt, testet for utlading
og aldring
• Leveres i standardelementer og skreddersydde løsninger
• Enkel og kostnadsbesparende installasjon
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Værbeskyttelse
Metallisk kapsling

GRP (Glasfiber Reinforced Polyester)

Beerenberg tilbyr et utvalg av tradisjonelle kledningsprodukter som rustfritt
stål, aluminium eller galvanisert kledning, samlet kalt Benarx plater, som
oppfyller disse kravene. Benarx platerbekledning er tilgjengelig i en rekke
forskjellige monteringstyper, materialspesifikasjoner, tykkelser og konfigu
rasjoner - i form av standardkomponenter.

Beerenberg tilbyr standard GRP-kledning og GRP-beslag, designet for å møte
alle relevante kledningskomponenter i et isolasjonsprosjekt. GRP-kledning er
tilgjengelig i forskjellige monteringstyper, materialtyper og konfigurasjoner - i
form av standardkomponenter.

• Godkjent til alle isolasjonsklasser
• Anbefales til bruk på offshoreinstallasjoner
og ved kystanlegg på grunn av høy
korrosjonsbestandighet, og lang levetid
i saltutsatte områder
• Tilgjengelig i ulike materialer; SS316,
aluzinc, aluminium, galvanisert stål,
perforert/ikke-perforert
• Tilgjengelig i ulike tykkelser ut ifra
g jeldende prosjektspesifikasjoner

• Godkjent til alle isolasjonsklasser
• GRP er kun begrenset av operasjons
temperatur i de tilfeller hvor GRP cladding
kommer i direkte kontakt med rør eller
utstyr. I disse tilfeller er maks. overflatetemperatur 80°C
• Tilgjengelig i flere materialgrader
• Prefabrikkerte standardkomponenter
for alle typer fittings og vannavrenningsretning
• Grundig testet og godkjent mot alle
relevante NORSOK standarder
• Testet som en del av brannbeskyttelsessystem for High Heat Flux (HHF) jet-brann
opp til 45 minutter
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Termisk konservering
Aerogel
Varme- og kuldekonservering spiller en viktig rolle i å bevare temperaturen i aktuelt medie, redusere energitap eller unngå kondensering og frost
dannelse på kaldt medie. Isolasjonsklassene 1, 2, 4 og 9 spesifiserer termisk isolering i henhold til NORSOK R-004.
Benarx® tilbyr en rekke produkter for termisk isolering, som er designet for å redusere energitap i prosessutstyr, bevare kuldemedie eller beskytte
medie mot frostskader.
Aerogelbaserte isolasjonsløsninger gir markedets beste termiske isolasjonsegenskaper, i tillegg til å være vannavstøtende og begrenser/forhindrer
dermed KUI.
• Lav tykkelse
• Lav vekt
• Fleksibel løsning
• Vannavstøtende og absorberer ikke vann
• Kan anvendes for alle isolasjonsklasser og kombinasjonsklasser
• Enkelte produkter er produsert av resirkulert materiale
og har et lavt miljøavtrykk
• Tilgjengelig i flere format; rull, preformet rørstykker eller
fittings
• Aerogelprodukter kan brukes for alle isolasjonsklasser
med temperaturer mellom -165°C og +650°C

Eksempel på aerogel-løsning

Oryza-Sil-650/Oryza-LTG
• Lavt støvutslipp
• Klasse A – ikke brennbart materiale
• Kan brukes for alle isolasjonsklasser med temperaturer
mellom -165°C og +650°C
• Høye termiske egenskaper
• Høy temperaturbestandighet
• Absorberer ikke vann eller fukt
• Ekstremt hydrofobisk og pustende materiale
• Testet i henhold til ASTM C1728
• Sikker i bruk
• Miljøvennlig

42

Ordering Portal
Den enkle måten å bestille standardiserte produkter for
prefabrikkert isolasjon, brannsolasjon og kledning på nett.
Standardisering
Med minimal begrensning på dimensjonsvarianter har vi klarte å
 tandardisere mange av våre prefabrikkerte løsninger, noe som gjør
s
det enklere og raskere å velge og konfigurere produktene.

Online
Gå til Benarx.com for å bli kjent med alle våre produkter. Derfra kan
du enkelt gå inn i bestillingsportalen og enkelt velge og konfigurere
dine behov for standard prefabrikkert isolasjon og kledning.

Digital behandling
Gjennom bestillingsportalen og ved visualisering av p
 roduktene kan
du velge og konfigurere produkter digital for å lage RFQ-er, få tilbud
og gjøre endringer. Registrerprosjektene dine og følg med på alle
RFQ-ene og b
 estillingene dine. Automatiske statusoppdateringer.

benarx-ecommerce.com
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Digitalisert løsning korter ned
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