
Alfa Lavalin lämmönvaihtimien huoltokeskus Staffanstorpissa Ruotsissa

Tehokasta ja luotettavaa kunnossapitoa



Asiantuntijatukea  
toimintasi käynnissäpitoon
Alfa Lavalin lämmönvaihtimet on suunniteltu erityisesti 
tehokkaan ja pitkäaikaisen suorituskyvyn turvaamiseksi 
mahdollisimman pienin kokonaiskustannuksin. 
Likaantuminen, korroosio, vuodot sekä muut vastaavat 
ongelmat voivat vaikuttaa hyötysuhteeseen ja siten 
heikentää tuotantoa. Hyvin koulutettujen teknikkojen 
suorittama säännöllinen kunnossapito ehkäisee 
suunnittelemattomia seisokkeja sekä varmistaa, että 
saat laitteistosta täyden hyödyn irti. 

Me pidämme laitteistosi parhaassa toimintakunnossa 
sekä odotuksiasi vastaavalla termisen suorituskyvyn 
tasolla. Pohjoismaisessa huoltokeskuksessamme 
Ruotsin Staffanstorpissa teemme monia erilaisia 
levylämmönvaihtimien toiminnalle kriittisiä huoltoja. 
Pätevien ammattilaisten ja ainutlaatuisten prosessiemme 
ansiosta voimme taata nopean kunnostuksen. 
Varmistamme, että tarvitsemasi laitteisto on jälleen 
toiminnassa heti, kun prosessisi sitä vaativat.

Panostamme laatuun
Varmistaaksemme ensiluokkaisen huoltokokemuksen 
noudatetaan huoltokeskuksissamme globaaleja 
menettelytapoja ympäristöystävällisten, standardoitujen 
prosessien avulla, jotka takaavat koneiden ja laitteiden 
luotettavan suorituskyvyn. Tämän lisäksi huoltotiimimme 

turvallisuus on meille ensiarvoisen tärkeää: 
noudatamme käytäntöjä tarkasti onnettomuusriskien 
minimoimiseksi.

Erityisasiantuntijat
Staffanstorpin tiimimme koostuu pätevistä 
huoltoasiantuntijoista, joista monet ovat työskennelleet 
erilaisten levylämmönvaihdinten parissa jo yli 
vuosikymmenen. He tuntevat laitteistosi läpikotaisin 
ja auttavat sinua vianmäärityksen tekemisessä sekä 
ongelmien selvittämisessä. 

Oikeat työkalut, menettelyt ja osat
Väärin suoritettu kunnostus voi vaikuttaa 
lämmönvaihtimen suorituskykyyn tai jopa vaurioittaa 
laitteistoa. Teknikkomme käyttävät erikoistyökaluja ja 
-kemikaaleja, jotka on suunniteltu varta vasten niille 
laitteille, joihin niitä käytetään. Painetestit ja muut 
menettelyt suoritetaan aina alkuperäislaitteiston 
teknisten tietojen mukaisesti, ja käytämme vain  
Alfa Lavalin alkuperäisiä varaosia varmistaaksemme 
sekä parhaan mahdollisen suorituskyvyn että  
ECC-asetusten noudattamisen. 



Huollettavat laitetyypit:

• Makeanveden kehittimet

• Keskusjäähdyttimet

• LT-jäähdyttimet

• Voiteluöljyn jäähdyttimet

• HT-jäähdyttimet

• Moottorin jäähdyttimet

• Vaihteistoöljyn jäähdyttimet

• Höyryn jäähdyttimet

• Raakaöljyn jäähdyttimet

• Tuotantoöljyn jäähdyttimet

• Kaasujäähdyttimet

• Lauhduttimet

• Polttoöljyn jäähdyttimet

• Säiliön puhdistuksen lämmittimet

• Meriliikenteen kaasuöljyn 
jäähdyttimet

• Ja monta muuta – lisätietoja 
saat ottamalla meihin yhteyttä

Huoltopalveluihin voi sisältyä seuraavaa:

• Vastaanottotarkastus

• Osiin purkaminen

• Tiivisteen irrotus

• Esipuhdistus ja kemiallinen 
puhdistus

• Silmämääräinen tarkastus

• Rungon korjaus ja vuorausten 
vaihtaminen

• Levyjen uudelleenpuristus

• Tiivisteiden uusiminen

• Kokoaminen levypakan 
järjestyksen mukaisesti

• Tunkeumaväritarkastus

• Painetesti

• Lopullinen huoltoraportti

• Levyjen vaihto

Joustavuudella nopeaa ja luotettavaa palvelua 
Staffanstorpin huoltokeskuksemme perustana ovat muokattavat prosessit ja niihin 

sopiva organisaatio. Näin voimme varmistaa, että lämmönvaihdinhuoltomme suoritetaan 

juuri sinun liiketoiminnallesi parhaiten sopivalla tavalla. Pystymme myös pitämään 

läpimenoajan ja siten myös seisokkiajan mahdollisimman lyhyenä. 

Alta saat lisätietoja Staffanstorpin toimipisteessämme tarjolla olevista palveluista. 

Huoltopalvelut Alfa Lavalin lämmönvaihtimille 



Alfa Laval lyhyesti

Alfa Laval on johtava maailmanlaajui-
nen erikoistuotteiden ja teknisten 
ratkaisujen toimittaja. 

Laitteemme, järjestelmämme ja 
huoltopalvelumme on suunniteltu 
auttamaan asiakkaitamme prosessien 
optimoinnissa. Yhä uudelleen ja 
uudelleen.

Autamme asiakkaitamme 
lämmittämään, jäähdyttämään, 
erottamaan ja kuljettamaan erilaisia 
tuotteita, kuten öljyä, vettä, 
kemikaaleja, juomia, elintarvikkeita, 
tärkkelystä ja lääkeaineita.

Maailmanlaajuinen organisaatiomme 
tekee tiivistä yhteistyötä 
asiakkaidemme kanssa lähes 100 eri 
maassa auttaakseen heitä pysymään 
edelläkävijöinä.

Alfa Lavalin yhteystiedot

Eri maiden yksityiskohtaiset 
yhteystiedot on julkaistu osoitteessa 
www.alfalaval.com 
 
Sähköposti:  
partsandservice.fi@alfalaval.com

100000439-1-FI


