Effektivt och tillförlitligt underhåll
Alfa Lavals servicecenter för värmeväxlare i Staffanstorp

Experthjälp som håller din
verksamhet igång
Alfa Lavals värmeväxlare är speciellt konstruerade
för att garantera långsiktig prestanda till lägsta totala
ägandekostnad. Föroreningar, korrosion, läckor och
liknande kan däremot påverka effektiviteten och
försämra din produktivitet. Därför är det viktigt med
regelbundet underhåll som utförs av kompetenta,
välutbildade tekniker för att du ska få ut mesta
möjliga av din utrustning och minimera risken för
oplanerade stopp.
Vi förbinder oss att hålla din utrustning i toppskick
för drift, med den termiska prestanda du förväntar
dig. Vid vårt nordiska servicecenter i Staffanstorp utför
vi en mängd kritiska servicearbeten. Vår kvalificerade
yrkespersonal och våra unika processer gör att vi
kan garantera snabb rekonditionering, så att verksamhetskritisk utrustning kan vara i drift igen med minimalt
stillestånd.

Fokus på kvalitet
Vi säkerställer servicekvaliteten från vårt servicecenter
genom att vi följer globala procedurer med miljövänliga
och standardiserade processer. Det leder till tillförlitligt
effektiva maskiner och utrustning. Vi sätter dessutom
hela tiden säkerheten främst för vårt serviceteam, och
följer strikta riktlinjer för att minimera olycksrisken.

Engagerade specialister
Vårt team i Staffanstorp består av kunniga
servicetekniker, varav många har över tio års
erfarenhet av att arbeta med flera olika produkttyper
och generationer av plattvärmeväxlare. Du kan lita
på att de kan din utrustning utan och innan. De kan
hjälpa dig med gedigen kunskap i felsökning och lösa
nästan alla problem.

Rätt verktyg, procedurer och delar
Om rekonditioneringen görs på fel sätt kan det
påverka värmeväxlarens prestanda eller till och
med skada utrustningen. Våra tekniker förlitar
sig på de specialverktyg och kemikalier som har
tagits fram till den utrustning de används för.
Provtryckning och andra procedurer utförs alltid
enligt originalspecifikationerna för utrustningen,
och vi använder enbart originalreservdelar från
Alfa Laval för att både garantera högsta prestanda
och se till att EEG-bestämmelserna efterlevs.

Flexibilitet ger snabb och tillförlitlig service
Vårt servicecenter i Staffanstorp är uppbyggt kring flexibla processer och en tillika
organisation. Det hjälper oss att se till att vi kan utföra service på värmeväxlare på det
sätt som bäst motsvarar kraven inom din specifika verksamhet. Det gör också att vi
kan erbjuda korta servicetider så att ditt driftavbrott blir så kort som det bara är möjligt.
Nedan kan du läsa mer om de olika servicearbeten vi erbjuder vid vår anläggning i
Staffanstorp.

Service för plattvärmeväxlare från Alfa Laval
Enhetstyper som servas:
• Färskvattengeneratorer

• Kylare för produktionsolja

• Centralkylare

• Gaskylare

• LT-kylare

• Kondensorer

• Kylare för smörjolja

• Värmare för bränsleolja

• HT-kylare

• Värmare för tankrengöring

• Motorkylare

• Kylare för marin dieselbrännolja

• Kylare för växelolja

• Och många fler – kontakta oss

• Ångkylare

om du vill veta mer

• Kylare för råolja

Servicen kan omfatta:
• Inspektion vid mottagandet

• Montering av nya packningar

• Demontering

• Montering enligt plattpaketets

• Borttagning av packningar
• Förrengöring och kemisk

rengöring

utformning

• Färgpenetreringstest
• Provtryckning

• Okulärbesiktning

• Slutgiltig servicerapport

• Reparation av värmeväxlarstativ

• Byte av plattor

och byte av foder
• Ompressning av plattor

Kort om Alfa Laval
Alfa Laval är en ledande global leverantör av specialiserade produkter
och processtekniska lösningar.
Vår utrustning, våra system och vår
service hjälper till att optimera
prestandan i våra kunders processer
Om och om igen.
Med vår hjälp värmer, kyler, separerar
och transporterar våra kunder
produkter som olja, vatten, kemikalier,
drycker, livsmedel, läkemedel och
stärkelse.
Vår världsomspännande organisation
arbetar nära kunderna i nästan 100
länder och hjälper dem att ligga i
framkant.

Kontakta Alfa Laval
Vår hemsida blir kontinuerligt
uppdaterad med upplysningar om
Alfa Lavals kontaktuppgifter världen
över. Besök gärna www.alfalaval.com
för att få tillgång till informationen.
E-mail:
partsandservice.se@alfalaval.com

100000439-1-SV

