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Steekflens B.V. 
Steekflens.NL is in 2010 opgezet als industriële webwinkel voor testmaterialen. In 2013 is 

Steeklens.NL verzelfstandigd tot een onafhankelijke BV. De medewerkers van Steekflens BV hebben 

ieder op hun gebied hun sporen in de Industrie ruimschoots verdiend en staan garant voor 

een succesvolle, originele en nuttige webwinkel voor Industriële professionals. 

 

Wat is Flensveiligheid™ 
Geboute flensverbindingen zijn in potentie een mogelijk lekkagepunt met milieuschade of persoonlijk letsel 

tot gevolg. Steekflens.NL biedt in het programma Flensveiligheid™ een aantal oplossingen om dit te 

voorkomen, en een aantal producten om de schade te beperken. 

 

Voorkomen 

Safe flange™  

(lock&tagout van flenzen)  

De SafeFlange™ is het eerste, en naar wij weten, enige systeem voor Lock Out 

en Tag Out (LoTo) van flensverbindingen. Een Steekflens beveiligd met de 

SafeFlange™ kan niet worden verwijderd zonder dat iedereen zijn slot er af 

heeft gehaald. 

 

Flenslabels™ 

Steekflens.nl biedt een unieke en eenvoudige oplossing om 

per dag op de hoogte te zijn van de voorgang van de 

werkzaamheden. En daarbij de kwaliteit van het geleverde 

werk te controleren en te verbeteren. De Steekflens 

Flenslabels™ 

 

Flens Compliance™ 

Compliancy is het traceren en vastleggen van producten, handelingen en systemen.  

Door het digitaliseren met een QR code ontstaat de mogelijkheid om niet alleen (real 

time) de processtappen te controleren maar ook of de combinatie 

flensverbinding/Steekflens matcht, de juiste kwaliteit gebruikt wordt etc. etc. 

Steekflens levert en ontwerpt de codes, uw systeem, de hardware en de 

bijbehorende software. 

 
Entry Blocker™ 

Tot nu toe bestond er  geen fale-safe systeem om de 

mangaten af te dichten tegen binnengaan en de 

ventilerende werking te garanderen. Door het plaatsen 

van één of meer EntryBlockers™ op de mangaten van 

een tank of een andere besloten ruimte wordt het onmogelijk de ruimte te betreden. Ondanks dat 

door taal of communicatie verschillen de aanwezige signalen niet begrepen 
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Beperken van de (gevolg)  schade  

 

Spray Protector 

Mocht een flensverbinding toch falen dan biedt de SprayProtector™ 

aanvullende bescherming om te voorkomen dat er een (gevaarlijke)  

spuiter ontstaat. De Sprayprotectors kunnen uitgevoerd worden met een 

drain zodat vooraf duidelijk is waar een eventuele lekkage zal uitkomen 

Op dit punt kunnen dan ook aanvullende maatregelen worden getroffen 

(opvang bak). 

SprayProtectors worden geleverd in diverse materiaalcombinaties en afmetingen zodat voor iedere 

leiding  en ieder product een passende oplossing kan worden geboden. 

 

 

Over SteekFlens.NL 
Steekflens.NL is een innovatieve webwinkel gerund door ervaren industriële service leveranciers. 

www.steekflens.nl is de eenvoudigste en voordeligste weg om al uw testmateriaal te bestellen. Alle 

standaard afmetingen zijn in principe op voorraad.  

 

Product Portfolio Steekflens.nl; 

• Steekflenzen in staal en RVS 

• Brilflenzen / Spectacle Blinds 

• Veiligstel steekflenzen 

• Drain Flenzen / Spoel stekers 

• Orifices  

• TA Pallet™ 

• Magazijn rek 
 

 

 

 

! Samen naar een veiliger werkplek ! 

SteekFlens.NL vernieuwers met ervaring 

 

 

• Safe flange™ (lock&tagout van 

flenzen)  

• Bouten sets 

• Smurfflenzen 

• Flenskaarten 

• Test Dummies 

• Entry Blocker™ 


