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TenCate en Roctest bundelen krachten in unieke oplossing voor monitoring
met geotextiel
‘s Werelds grootste fabrikant van glasvezelsensoren voor civiel-technische
toepassingen en de wereldmarktleider in geosynthetics werken samen bij de
ontwikkeling van een unieke oplossing voor monitoring met geotextiel – TenCate
GeoDetect® – dat zorgt voor zeer gedetailleerde informatie over taluds, hellingen,
muren, dijken, wegen, rails en andere grondstructuren. Klanten zullen profiteren van
de real-time monitoring van deformaties, zoals verschuivingen, bodemerosie,
inklinking en andere veranderingen in de bodem.
Roctest Ltd – via haar dochteronderneming SMARTEC SA – en TenCate
Geosynthetics werken aan de technische en commerciële ontwikkeling van
geotextiel dat is uitgerust met glasvezelsensoren en de bijbehorende
dienstverlening voor monitoring. Het samenwerkingsverband zal profiteren van de
sterke punten van beide bedrijven. TenCate Geosynthetics heeft een wereldwijde
reputatie op het gebied van innovatieve oplossingen voor complexe civiele en
geotechnische problemen. Roctest / SMARTEC levert expertise en vernieuwing ten
behoeve van apparaten voor dataverzameling, bediening en software.
TenCate is enkele jaren geleden begonnen met de ontwikkeling van geotextiel
gekoppeld aan monitoring. Sindsdien is een aantal proefprojecten gestart, onder
andere met de Franse spoorwegen (SNCF) en door de Nederlandse regering
gefinancierde waterbeheerprojecten (o.a. IJkdijk). TenCate GeoDetect® is het
eerste met sensoren uitgeruste geotextiel dat bodemversterking, structurele
bewaking en een systeem voor vroegtijdige waarschuwing ineen biedt. Roctest /
SMARTEC biedt een scala aan (glasvezel en conventionele) sensoren, systemen
voor dataverzameling en software voor gegevensbeheer en analyse. De combinatie
van beide levert een ongeëvenaard pakket van middelen voor data-analyse ten
behoeve van civiele en geotechnische toepassingen.
Deze technologieën kunnen worden opgenomen in een geïntegreerde gebruikersinterface ontwikkeld door Roctest / SMARTEC, genaamd SHMLive. Het SHMLive
platform is ontworpen voor het monitoren door middel van continue dataoverdracht
via een beveiligde online database, en kan worden gebruikt voor het opslaan en
delen van alle documenten met betrekking tot een project, waaronder rapporten,
plannen en andere nuttige informatie. SHMLive wordt aangeboden voor een vast
maandelijks bedrag en omvat alle sensoren, dataverzameling-units, uitleesapparatuur,
netwerkverbindingen, beveiligde opslag in databanken, real-time analyses,
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internettoegang tot gegevens en rapportage, met gegarandeerde prestaties voor de
contractduur.
Francois Cordeau, President en Chief Executive Officer van Roctest Ltd licht toe:
"De samenwerking met TenCate Geosynthetics vergroot voor Roctest het
vermogen om klanten te voorzien van de meest geïntegreerde en innovatieve
producten voor structurele monitoring. Het versterkt onze strategie om onze
klanten de meest complete oplossing te bieden.”
Dave Clarke, Group Director van TenCate Geosynthetics reageert: "De toekomst
van TenCate Geosynthetics gaat minder over producten en meer over het leveren
van systeemoplossingen voor geotechnische uitdagingen. Koppeling van onze
expertise met de sensortechnologie van Roctest biedt civiel-ingenieurs een
innovatieve en gedifferentieerde aanpak voor het opsporen van eventuele
deformaties."

Koninklijke Ten Cate nv
Almelo, dinsdag 16 maart 2010
Voor meer informatie:
Digitaal beeldmateriaal van TenCate GeoDetect® is op aanvraag beschikbaar via
media@tencate.com.
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TenCate Geosynthetics ontwikkelt en produceert synthetische weefsels, nonwovens, grids en ontwerpt oplossingen en systemen voor infrastructuur, civiele
techniek en weg- en waterbouw. TenCate Geosynthetics heeft
productievestigingen in Europa, Noord-Amerika en Azië.
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Koninklijke Ten Cate nv (TenCate) is een multinationale onderneming die
textieltechnologie, chemische processen en materiaaltechnologie combineert bij de
ontwikkeling en productie van functionele materialen met onderscheidende
eigenschappen. De producten van TenCate worden wereldwijd verkocht.
Systemen en materialen van TenCate zijn onder te verdelen naar vier
toepassingsgebieden. Veiligheid en bescherming; luchtvaart en ruimtevaart;
infrastructuur en milieu; sport en recreatie. TenCate bezit leidende posities in
veiligheidsweefsels, composieten voor lucht- en ruimtevaart, antiballistiek,
geosynthetics en kunstgras. TenCate is genoteerd aan NYSE Euronext (AMX).
Roctest Ltd
Roctest ontwerpt, produceert en verkoopt sensoren en hoge precisiemeetinstrumenten voor de inframarkt en toepassingen in de energiesector, de
gezondheidszorg en procesbeheersingindustrieën. Het bedrijf staat bekend om zijn
geavanceerde technologie, de kwaliteit van zijn technische expertise en de
productontwikkelingsmogelijkheden voor uitdagende en veeleisende omgevingen.
De producten worden voornamelijk internationaal verkocht. De aandelen van de
vennootschap zijn genoteerd aan de Toronto Stock Exchange onder het symbool
RTT.
Roctest Ltd is te bereiken via: www.roctest.com.

