
Leidingbeheer in gas, water & energie

Intelligente  
oplossingen voor: 



Veiligheid voor mensen, middelen en mileu
Je bent bij Imbema thuis in een wereld waarin er steeds meer eisen worden gesteld 

aan techniek. Onze klanten hebben behoefte aan efficiënter en effectiever inzetten 

van assets met een voortdurende verbetering van veiligheid en controle, tegen lagere 

kosten. Met een steeds verdergaande digitalisering, de juiste middelen en innovaties 

geven we inzicht in processen en het beheer van operationele assets. 

Wij helpen je graag met de beste producten, van energie-

meters en dataloggers tot aan fittingen en afsluiters in groot 

formaat. Voor het verbinden of beschermen van iedere 

leiding hebben wij een oplossing voor je.

“De meeste voldoening haal ik uit het samenwerken met klanten.  Adviseren, 
meedenken in oplossingen en het aanbieden van de juiste materialen en  
systemen. Daar stop ik veel energie en enthousiasme in.”  Henk Esvelt 
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Wat wij doen
Onze flexibele instelling en de optimale kwaliteit die wij leveren, maakt ons een 

ideale partner voor jouw leidingnetwerk. Vanzelfsprekend is samenwerking 

binnen de keten hierin belangrijk; producent en leidingspecialist worden vaak bij 

elkaar aan tafel gezet. Dit werkt prettig, vanuit een transparante werkwijze komen 

de mooiste oplossingen tot stand.

Imbema en leidingnetwerken
Wij hebben een passie voor gas, water en energienetwerken; het realiseren van 

een optimale, betrouwbare verbinding. Het verbinden en beschermen van jouw 

leidingen betekent dat wij betrokken zijn binnen het gehele project; van design tot 

installatie én bij het onderhouden of controleren hiervan. 

Verbinden en beschermen van leidingen
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Leidingnet
aanleggen, onderhouden, 
repareren en vervangen

Beheren van een leidingnet
Het excellent beheren van een leidingnet is een belangrijke taak. Leveranties zijn voor 

jouw klanten onmisbaar en daarom zoek je continu naar verbetering. Met nieuwe 

methodes helpt Imbema je in het realiseren van optimalisatie en kostenbesparing.

Wij zijn thuis in warmte-, water-, stroom- en gasnetten en helpen je graag met het 

juiste advies of aanlevering van materialen passend bij de situatie waarin je op dat 

moment zit. Dit doen we in het aanleveren van tools voor metering, het uitvoeren van 

inspecties in het leidingnet of het leveren van producten die passen in jouw toepassing.
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Leidingnet 
aanleggen

Deskundig advies, van design tot snelle levering van hardware
Bij de voorbereiding en planning van aanleg van leidingwerk schuiven de specialisten 

van Imbema graag aan. Op basis van hun kennis van de producten en materialen en 

hun jarenlange ervaring adviseren zij over de oplossing voor jouw leidingnet. 

Het begeleiden van een veilige en efficiënte installatie/ implementatie van de hard-

ware zorgt voor een optimaal resultaat. Door onze vakmensen al vroeg in het project 

in te schakelen realiseren we samen met onze opdrachtgevers het beste resultaat.

Volledige projectbegeleiding
Op het moment dat opdrachtgevers, ingenieursbureaus, project-

ontwikkelaars en ontwerpers om tafel gaan, brengen wij onze 

praktijkervaring mee om een veilig ontwerp te realiseren.  

Imbema helpt ook om de realisatie van een project veilig te laten  

verlopen. Wij delen onze expertise graag., bijvoorbeeld tijdens werk-

voorbereidingsgesprekken met aannemers of andere uitvoerende  

bedrijven. 

Voordelen
 9 Meer efficientie in jouw processen

 9 Kostenbesparend door tijdswinst

 9 Onderbouwd kiezen voor de juiste oplossingen

 9 Samen met technisch specialisten overleggen
 

Meer informatie? 
www.imbema.com/gas-water-en-energie

Bekijk online onze 
instructievideo’s en klantcases

Scan de QR-code 
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Leidingnet 
onderhouden
Monitoren van condities en preventief onderhoud
Beheer jouw leidingnet met meetoplossingen voor warmte, water, stroom en gas. 

Imbema biedt keuze uit energiemeters en het plaatsen hiervan. Naar wens adviseert, 

installeert, certificeert en configureert Imbema de meters en integreert de data binnen 

jouw netwerk.

Dit helpt je bij het inzichtelijk hebben van de staat van jouw leidingnet. Vanuit deze  

wetenschap voer je preventief onderhoud uit, wat de kwaliteit van het leidingnet 

bevordert.

Haal het maximale uit jouw bestaande netwerk
Met de slimme producten van Imbema realiseer je meer inzicht in  

het gedrag van jouw leidingnetwerk. Daarmee ontdek je vroegtijdig 

potentiele problemen en kun je snel ingrijpen of automatisch  

afsluiten wanneer het nodig is.

Voordelen
 9 Snel ingrijpen en beperken van calamiteiten

 9 Inspecteer en regel automatisch het leidingnet

 9 Dalende kosten aan schade, reparatie en risico’s  

door preventief onderhoud;

 9 Afsluiters automatisch sluiten bij calamiteiten

 9 Werking onafhankelijk van het elektriciteitsnet

 9 Meer inzicht in bestaand leidingnetwerk.

Meer informatie? 
www.imbema.com/gas-water-energie

Bekijk online onze 
instructievideo’s en klantcases

Scan de QR-code 
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Leidingen 
repareren

Grote of kleine calamiteit?
Vanuit een breed productenpalet hebben wij een oplossing voor elke 

praktijksituatie. Zo levert Imbema maatwerkoplossingen voor ieder type 

leiding  (staal, RVS, PVC, PE en beton) met een zeer snelle levertijd.

Voordelen
 9 Snel schakelen

 9 Efficiënte oplossingen

 9 Permanente oplossing

 9 Voor iedere leiding toepasbaar

Meer informatie? 
www.imbema.com/gas-water-energie

Bekijk online onze instructievideo’s en klantcases

Scan de QR-code 
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Leidingen herstellen
In hersteloperaties waarbij een sectie van een leiding moet worden vervangen, 

bieden wij veelzijdige oplossingen voor een verscheidenheid aan verschillende 

leidingmaten en -materialen. Ons assortiment biedt antwoord op iedere situatie.

Leidingen 
vervangen

Efficiënt voorraadbeheer
Vanwege de diversiteit binnen ons assortiment, de maattoleranties in onze  

koppelingen en ons distributienetwerk kunnen we ook jouw voorraadniveau 

verlagen. Daarmee bespaar je kosten en grijp je nooit mis bij calamiteiten.

Voordelen
 9 Minder verbindingstukken nodig tov andere leveranciers 

 9 Grote maattolerantie

 9 Trekvaste en niet-trekvaste uitvoering

 9 Verschillende materialen met elkaar verbinden  

(zoals beton, staal, gietijzer, asbest AC, PE en PVC)

 9 Snelle, eenvoudige montage onder alle weersomstandigheden

Meer informatie? 
www.imbema.com/gas-water-en-energie

Bekijk online onze 
instructievideo’s en klantcases

Imbema heeft een breed scala aan producten voor 
het verbinden van leidingen. 

Scan de QR-code 
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Veiligheid voor mensen
Met ons detectiesysteem bekijk je live op afstand de situatie van jouw assets en 

collega’s. In geval van calamiteit weet je direct wat er op welke locatie gebeurt, zodat 

je snel en effectief hulp kunt inschakelen. 

Onze veiligheidsadviseurs adviseren je graag over de mogelijkheden en assisteren 

desgewenst bij het voldoen aan gestelde eisen of keuringen. Bij de inspectiewerk-

zaamheden die wij uitvoeren werken onze medewerkers met de juiste middelen en 

materialen. 

Bescherming van het materiaal en het wagenpark   
Voor iedereen die ook onderweg zijn assets wilt beschermen, ontwikkelt Imbema 

nieuwe innovaties. Bij ons vind je alles om de veiligheid van jouw wagenpark, lading 

en mensen op de weg te vergroten. 

Meer weten over ladingbeveiliging, ladingzekering of bedrijfsswageninrichting? 

Onze collega’s  helpen je graag!

Veilig werken Veilig onderweg
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Onze praktisch ingestelde specialisten begeleiden deelnemende partijen in de 

keten, van opdrachtgever tot verwerker. Kennis delen is hierbij belangrijk en dat 

doen we graag! We geven demo’s/workshops of maatwerktraining bij jou op locatie.

Demo’s en 
trainingen

Bekijk de video’s over onze klantcases online.  
www.imbema.com

Scan de QR-code 

Veiligheid en bescherming 
van mensen, middelen 
en milieu. 



Meer weten? 
Vraag een gesprek aan en ontdek de 

mogelijkheden voor jouw situatie! 

+31 (0)88 130 6030 

info@imbema.com 

www.imbema.com


