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BEMANNING / SERVICETEKNIKER

VENTILSERVICE I VÅR VERKSTAD

ARBETSTOPPAR
Vid arbetstoppar, exempelvis vid planerade underhållsstopp så kan vi ställa upp med personal och utrustning så att Ert stopp flyter på som Ni önskar. Under övriga delen av året har vi också kompetent personal
tillgänglig om behov skulle uppstå. Vi kan komma med kort varsel och vi kan ställa upp så länge det behövs.
GENOMGÅNG AV ERA PRODUKTER
För att Er anläggning inte skall behöva stå stilla längre än nödvändigt, kan vi utföra en genomgång av Era
produkter som är kritiska för verksamheten och se till att Ni har rätt reservdelar hemma.
KARTERING AV ER ANLÄGGNING
Om ni är osäkra och inte vet vad ni har för produkter i Era system och var de sitter, kan vi utföra en kartering
av Er anläggning.
FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL
Har ni ingen FU-plan, kan vi hjälpa till med att ta fram en plan tillsammans med Er.

UTBILDNING

Bild från ventilverkstaden, vi har gott om utrymme och rätt utrustning.

I vår kompletta verkstad i Osby tar vi hand om ventilerna på ett rationellt och seriöst sätt. Varje ventil genomgår alla stegen i vår servicekedja, för en kontrollerad
och dokumenterad service. För att underlätta för Er,
kan vi också ta ett helhetsansvar för Era ventiler. Detta
innebär att vi utför service, kontrollerar och lagerhåller
ventilerna i väntan på avrop från Er.

Vi erbjuder utbildning inom: ventilservice, ventilkunskap samt kundanpassade utbildningar.
Vi har sedan 1994 utbildat både egen och extern personal. Utbildningen sker antingen i Osby eller ute hos Er.

PUMPSERVICE

Vi utför service korrekt och effektivt för att undvika onödiga kostnader och kostsamma driftstörningar
i vår egen pumpverkstad eller ute hos Er på plats. Vi är utbildade av Flowserve för vakuumpumpar, vätskepumpar mm.
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I vår separata avdelning för säkerhetsventiler testar
och kontrollerar vi öppningstryck och täthet.

Lagerhållning av kundventiler.
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VENTILSERVICE HOS KUND

230V
Vi behöver bara få tillgång
till 230V, sen är vi igång
med arbetet.

Vi hjälper till med
reservdelsanskaffning och inköp
av nya ventiler.

Interiörbild från en servicelastbil.
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Tillgång till ett stort lager av olika
produkter, lagerventiler mm som
levereras snabbt.

ONLINETEST AV SÄKERHETSVENTILER

PANNSERVICE

Med TESON kontrollerar vi öppningstrycket på Era säkerhetsventiler på plats och under drift.
Denna testmetod har flera fördelar, bland annat sitter ventilen i
sin rätta miljö under testet.
Med rätt tryck och rätt temperatur kommer det verkliga öppningstrycket fram. Dessutom
behöver man inte stanna pannan
för att kontrollera säkerhetsventilerna.

Vi utför service på biobränslepannor vid planerade och oplanerade driftstopp. För bästa ekonomi utför vi trimning av pannorna under
den kalla årstiden och underhållsservice under den varma årstiden.
Enklast för Er är att teckna ett serviceavtal, då har ni full kontroll på att pannan fungerar på ett optimalt sätt, samtidigt som eventuella
reservdelar blir rabatterade.

SÄKERHETSVENTILER/STYRSKÅP

TRYCKHÅLLNING/ÅTERSTRÖMNING

Med tillsatsbelastade säkerhetsventiler kan man med hjälp
av styrledningar och styrskåp
köra anläggningen närmare
öppningstrycket. Det ställer dock
krav på att man regelbundet utför
service och kontroll på donet och
att man kalibrerar styrskåpet.

Vi utför service på tryckhållningssystem för att se till att systemet
fungerar och fördelar värme och
kyla optimalt.
Återströmningsskydd i klass BA
bör enligt produktleverantören
kontrolleras var 6:e till var 12:e
månad. Vi har kunskapen och rätt
kontrollutrustning för detta.

Vill Ni så kan vi teckna serviceavtal
där vi regelbundet kommer till Er
och kalibrerar/kontrollerar skåpet.
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Enklast för Er är om vi tecknar
serviceavtal så har ni full kontroll
på dessa samtidigt som eventuella
reservdelar blir rabatterade.
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SERVICE MED KVALITÉ

Osby

Mec-Con AB startade redan 1980. Ända sedan starten har vi haft en målsättning att utföra våra
uppdrag på bästa och mest effektiva sätt för Er som kund. Förståelse för Ert behov, kvalitet och att
göra vårt bästa är ledord i alla kunduppdrag.
Personalen är vår viktigaste resurs, och vi genomgår kontinuerligt utbildning för att kunna erbjuda Er
rätt kompetens. Vi skall agera på ett kostnadseffektivt och professionellt sätt, där vi erbjuder mervärde i form av reservdelsanskaffning, nyanskaffning och lagerhållning av kundventiler.
Vi skall vara kundens självklara val när det gäller underhåll och service.
Sedan den 1 februari 2015, är vi ett helägt dotterbolag till Armatec AB. I och med detta har vi stor
tillgång till deras expertis och kunskap på ett nära plan. Vi är en del av Armatecs serviceorganisation.

Mec-Con AB • Box 9 • 283 21 OSBY
Verkstadsgatan 3 • 283 50 OSBY
0479-155 30
info@mec-con.se • www.mec-con.se
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