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ALLT I ÅNGA

KONTROLL AV ÅNGFÄLLOR
Kartera era ångfällor idag
för att få koll på
energiförlusterna

Värna om naturen samtidigt
som ni bidrar till en säkrare
arbetsmiljö
PHOTOGRAPHED BY NICHLAS STABERG

Funktionskontroll med
marknadens enda
Lloydcertifierade
ultraljudsinstrument
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KONTROLL AV ÅNGFÄLLOR
Det kostar den svenska industrin otaligt
många miljoner kronor varje år att
framställa ånga i en enkel men
energikrävande process. Följaktligen är
processen att framställa ånga ett stort
utlägg som bör tas på allvar och noga
följas upp. Då ånga oftast enbart anses
vara en energibärare till primär
processerna har vi på SteamTeam dock
märkt att utläggen för att framställa ånga
både glöms bort och ignoreras. Läckande
ångfällor kostar inte enbart en pengar
utan kan skapa kapacitetsproblem och
vara en direkt fara för driftpersonal. Vi
anser det av yppersta vikt att hålla koll på
sina ångfällor då det minimerar risken för
oväntade driftstopp, minskar
energibehoven, sparar pengar och värnar
om miljön.
Kartering och fällmätning
Vi på SteamTeam erbjuder oss att hjälpa
er att få kontroll på era ångfällor. Vi hjälper
till med kartering för att få dokumenterad
överblick och historik av samtliga
ångfällor i systemet och tar därefter fram
och monterar märkbrickor på era ångfällor
och utför en fullständig funktionskontroll.
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Som resultat erbjuder vi kunden full
insyn på rapporterat material och
möjlighet till uppföljning.
Vi baserar vår funktionskontroll på
mätinstrument typ TLV TrapMan TM5,
marknadens enda certifierad
ultraljudsinstrument som eliminerar den
subjektiva tolkningen från operatören.
TM5 är ett kombinerat ultraljuds och
temperaturinstrument baserat på en
bedömningsmetod uppbyggt på en
databas med över 4500 ångfällor från
världens alla tillverkare.
Kondensatavledarna har mätts upp
under olika tryck och temperatur i ett
testlaboratorium i korrekt funktion såväl
som i olika stadier av läckage. All
mätdata har samlats och bearbetats i en
databas där varje typ och modell har
registrerats. Vid fältmätning jämförs
mätvärdet med databasvärdena och
funktionen hos kondensatavledaren
bestäms.
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UTBILDNINGAR I ÅNGTEKNIK
Därigenom fås en fullständig objektiv
bedömning av funktionen hos varje
uppmätt kondensatavledare. Kunden får
direkt svar på om en kondensatavledare
uppfyller rätt funktion eller till vilken grad
funktionen är nedsatt.
Vidare laddas all mätdata in i en mjukvara
som grafiskt sammanställer resultatet från
er fabrik. Kunden får en tydlig historik över
sina förluster och ett resultat, i kronor och
ören, på hur mycket förlusten av
färskånga kostar per år.
Få en god översikt över era
kondensatavledare idag, vi har hjälpt
företag i decennier att spara miljontals
kronor och jobbar med den här
problematiken dagligen. Var inte rädd för
att kontakta oss för mer information om
hur vi kan hjälpa er. Vi möter er gärna ute
på plats i er fabrik för bästa möjliga
lösning.
MVH SteamTeam Nordic AB
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På nästa sida finner ni certifieringen av
det ultraljudsinstrument vi använder oss
utav vid kontroll av era ångfällor.
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