Innovatieve producten en technologieën

Er komen regelmatig nieuwe en innovatieve producten en diensten op de markt die kunnen worden ingezet bij aanleg,
onderhoud, reparaties, vervanging en beheer van gasdistributienetten. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan nieuwe
materialen voor leidingsystemen zoals PE 100 RC, reparatiestukken en diverse relining-technieken zoals bijvoorbeeld
het inbrengen van kousen in grijs gietijzeren leidingen.

Doelgroep
Wanneer u engineer, assetmanager of inkoper bent van een beheerder van buisleidingen, of wanneer u leverancier of producent
bent, kunt u bij Kiwa Technology terecht om een onafhankelijk oordeel te verkrijgen over nieuwe technieken.

Meerwaarde
In veel gevallen is het niet eenvoudig om in schatten welke meerwaarde producten bieden. Het is de vraag of het product of de
dienst in de praktijk ook daadwerkelijk tot, bijvoorbeeld, de verwachte kostenbesparing of veiligheidstoename leidt. Door middel van
benchmarking kan de nieuwe techniek objectief worden vergeleken met de huidig bestaande technieken.
Ook voor producenten of leveranciers van nieuwe producten, diensten of technologieën spelen er vragen rond de introductie van een
innovatie. Hierbij gaat het over de vraag of de innovatie werkelijk zo uniek is in de markt en of er überhaupt vraag is naar deze
innovatie. Het heeft een meerwaarde wanneer u de voordelen van uw product aan kan laten tonen door een onafhankelijke en
vakkundige partij.

Ontwikkeling innovaties
Daarnaast kan Kiwa Technology een rol spelen bij het ontwikkelen van innovaties. Dankzij de unieke kennis en marktpositie van
Kiwa Technology kunnen de behoeftes van beheerders van buisleidingen samen worden gebracht met de mogelijkheden van
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fabrikanten.Wanneer u producent of leverancier bent, kan Kiwa Technology u wegwijs maken in de normen en keuringseisen
waaraan uw product moet voldoen. Als uw product dusdanig vernieuwend is dat deze eisen nog niet bestaan kan Kiwa Technology u
assisteren in het formuleren van de normen en eisen. Tenslotte kan het product in de aanwezige onafhankelijke laboratoria worden
getests.
Voor de beheerders van buisleidingen kan Kiwa Technology u adviseren over de voor- en nadelen van nieuwe producten en
diensten. Wanneer u ervoor kiest om met een nieuwe techniek verder te gaan, kan Kiwa Technology begeleiding bieden in pilotprojecten of bij de implementatie.
Een greep uit onze diensten die wij hiervoor inzetten:
• Organiseren van demonstraties van nieuwe producten / technologieën
• Inventarisatie van alle “state-of-the-art” producten voor een bepaalde toepassing (desgewenst wereldwijd)
• Uitvoeren van tests en onderzoek tijdens productontwikkeling en voorafgaand aan certificatie
• Uitvoeren van marktonderzoeken
• Opstellen van productkeuringseisen.
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