ROPE ACCESS

Rope Access is een toegangsmethode van werken op hoogte. Hierbij wordt gebruik gemaakt
van touwen, klimgordels en andere materialen om (moeilijk gesitueerde) werkplekken te kunnen
bereiken. Rope Access is een goed alternatief voor, of aanvulling op het gebruik van conven
tionele systemen zoals steigers en hoogwerkers. Strenge procedures, constante training en
een minimale project-doorlooptijd, dragen bij aan de uitstekende veiligheidsstatistieken 
van Rope Access.
BRAND werkt uitsluitend met IRATA (Industrial Rope Acces Trade Association) en VCA
gecertificeerde specialisten. IRATA is de internationale standaard voor toegangstechniek 
met behulp van touwen en voldoet r uimschoots aan de eisen zoals die door de Nederlandse
wet worden gesteld. Brand Energy & Infrastructure Services is volwaardig lid van
I RATA International.

ROPE ACCESS
Rope Access Academy
BRAND heeft een eigen projectmanagement en stelt het 
Rope Access team samen op basis van de benodigde expertise. 
De Rope Access Academy is een in-house faciliteit van BRAND en
biedt doorlopende verbetertrainingen en opleiding van Rope Access
medewerkers. Tijdens deze trainingen worden situaties uit de praktijk
zo veel als mogelijk nagebootst.

Toepassingen van Rope Access:

We hebben al vele Rope Access projecten toegepast in de
offshore, petrochemie, maritieme sector en de procesindustrie.
Naast ‘standaard’ werkzaamheden (als bijvoorbeeld isoleren,
schilderen en tracen) wordt Rope Access ook ingezet voor lassen,
slijpen, bekabelen, afdichten, montagewerkzaamheden, industriële
reiniging, (NDO-) inspecties, elektrische reparaties en modificaties.
Onze materialen en gereedschappen die hiervoor worden gebruikt
voldoen aan de hoogst haalbare normen.

Onderhoud
Corrosiebescherming & onderhoud | Industriële reiniging |
Schilderen & Coatings | Kleine coating reparaties (spot repair) |
Gebouwonderhoud

De voordelen van Rope Access:
• Eén van de veiligste methoden voor werkzaamheden op hoogte
• Meestal voordeliger dan andere access methoden
• Minder hinder voor bedrijfsprocessen en omgeving
• Minimale opstarttijden
• Korte doorlooptijden projecten
• Eenvoudig uitbreiden van teams
• Goed te combineren met de inzet van steigers
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Installatie & Montage
De-commisioning | Torque & Tensioning (Hot bolting) |
Flensmontage | Rigging & Lifting | Beplating & Isolatie |
Montage en demontage | Laswerkzaamheden |
Snijbranden / Gutsen | Elektrotechnische installatiewerkzaamheden

Veiligheid en toegang
Toegangsoplossingen voor besloten ruimtes | Besloten ruimtes
reddingsteam / stand-by rescue | Hoogte reddingsteam / stand-by
rescue | Installatie tijdelijke/permanente valbeveiliging
Non Destructief Onderzoek (NDO)
Visuele inspecties | Endoscopische inspecties | MPI |
Eddy Current | Wanddikte metingen
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