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VAKKENNIS - OPLOSSINGEN - DUURZAAMHEID

Het kiezen van de juiste afsluiters, stoomappendages, pompen, slangassemblies en afdichtingen vraagt om 

kennis van zaken. Onze specialisten houden zich continu op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de 

techniek. Total System Solutions, advies, levering, reparatie, revisie, energie survey, One Day Stop Service. 

Dit zorgt voor optimalisatie van uw gehele procesomgeving. Door onze multi-brand strategie adviseren en 

bieden wij u vrijheid in productkeuze en prijsbepaling.

Rubix biedt samen met de specialiseerde vestigingen 
Seal Center Benelux en Testcom, in samenwerking met 
onze productspecialisten, ondersteuning en Up-Time 
services.

Wij hebben eigen monteurs die condenspotten meten en 
vervangen. Zij keuren slangen en voeren uw manometer/
thermometer survey uit.

Onze specialisten

FLOW & SEALING
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MECHANICAL SEALS
Seal Center Benelux levert en reviseert alle merken 
mechanical seals en toebehoren. Met professionele test- en 
reparatieapparatuur testen en leppen wij mechanical seals 
van alle voorkomende merken en types. Naast onze 24/7 
service en One Day Stop service geven wij ondersteuning op 
locatie. Gericht op besparingen in uw productieproces door 
optimalisatie van bestaande en nieuwe systemen.

CONDENSPOTMETINGEN
Flinke besparing op energiekosten! Gemiddeld functioneert 
30% van condenspotten niet naar behoren. Onze eigen 
monteurs meten uw condenspotten op locatie met 
ULTRASOON en THERMISCH. Elke locatie wordt gelabeld. 
De resultaten worden professioneel en overzichtelijk 
gerapporteerd inclusief warmtebeelden. Indien gewenst 
kunnen we de potten ook voor u vervangen.

TRAINING & PRODUCT CONSULTANCY
Onze productspecialisten ondersteunen u bij het 
optimaliseren van uw proces en kunnen klantspecifieke 
oplossingen bieden. Of het nu gaat om pomptechniek, 
afsluiters, automatisering, klepstandstellers, veiligheden, 
meet-en regeltechniek of afdichtingen. Wij verzorgen ook 
trainingen op maat en hebben hiervoor diverse modules 
beschikbaar.

KEUREN & CERTIFICEREN
Met behulp van moderne testapparatuur kunnen appendages 
worden getest op lekdichtheid. Ook keuren behoort tot de 
mogelijkheden. Rubix en haar partners verzorgen certificaten 
voor stoomwezen en zijn in staat appendages aan uw eisen 
te modificeren.

Onze merken:

UP-TIME SERVICES




