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TEST AF PLADEVARMEVEKSLERE SERVICE PÅ FLOWUDSTYR



TEST AF PLADEVARMEVEKSLERE
Forebyggende vedligeholdelse 

Vores patenterede testsystem, Accusense, finder ved hjælp af helium huller helt ned til 5 
mikrometer, hvilket gør det muligt at finde hullerne, før de bliver problematiske og fører til 
krydskontaminering af væskerne. Dermed er det muligt at planlægge og udføre præventivt 
vedligehold.

Effektiv og ikke-korroderende
Testen udføres on-site med øjeblikkeligt resultat. Helium er hverken giftigt, antændeligt eller 
korroderende og efterlader ingen restforurening i systemet.

Hurtig og tidsbesparende
Testen viser hurtigt, om der er hul i en plade, og veksleren skal ikke skilles ad inden. Dette 
betyder mindre nedetid i produktionen.

Fordele:
• Hurtig og tidsbesparende
• Mindre nedetid
• On-site test med øjeblikkeligt resultat
• Minimerer risikoen for krydskontaminering
• Sikker i drift

• Forebyggende vedligeholdelse 
• Helium er ikke-giftigt, ikke-antændeligt og 

ikke-korroderende
• Efterlader ingen restforurening i systemet
• Udføres ved lavt tryk - max. 2 bar

An Accusense Systems business operated under licence by Alflow Scandinavia A/S 



Alflow er nu endnu bedre rustet til at udføre 
serviceopgaver.

Vores servicetekniker, Søren, har 15 års 
erfaring med service på flowprodukter - 
herunder pladevarmevekslere.

Han står klar til at rykke ud til serviceopgaver 
i hele landet - både inden for fødevareindus-
tri, farmaceutisk industri og proces-/kemisk 
industri.

Vi tilbyder:
• Test af plade- og rørvarmevekslere
• Service på pladevarmevekslere
• Test af holdecelletemperatur
• Service på pumper
• Service på ventiler

• Service/inspektion af magnetkoblede mixere
• Elektropolering
• On-site elektropolering
• De-rouge
• Passivering og rengøring

SERVICEYDELSER

A03-(S)40 14-10-2016 

TEST CERTIFIKAT Kunde: Mejeriet

Lokation: Søndergade

,

,

Vores job nr. 22587 Test dato 12.10.2016 Kunde indkøb 30755

Teknik HGIT Procedure nr.

Inspektion standard EN 13185 Dato 2016 Inspeceret (%) 100%

NDE TP 020 Revision 1

afsnit 8 System ansvar Kunden

Test resultat

Accepteret/Utæt

HELIUM GAS LÆKAGETEST - 

INSTRUMENT brugt - PHD4 serie nr. IT16014008

Råmælk modtagelse

Fabrikat: SPX

TYPE: N32

Serie nr:  103245

Fra vekslerens frontplade

Sektion 1 Accepteret 0

Sektion 2 Accepteret Pakning utæt 

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

Testresultatet vist ovenfor viser kun om der er lækage mellem medie-siden og service-siden på veksleren.

Testen viser ikke noget om den generelle tilstand af veksleren.

Kvalifikation: Fuldført Accusense træning.

Tekniker

Navn Signatur Dato Stempel

Søren Poulsen 13.10.2016

Teknisk ansvarlig

Navn Signatur Dato Stempel

Morten Kaasen 14.10.2016

                  Denne inspektionsrapport bør IKKE gengives, undtagen i sin helhed, og med skriftlig godkendelse fra udsteder.

Alflow Scandinavia A/S, Industrivej Vest 36, 6600 Vejen

                 Telefon 76962130              alflow@alflow.dk             www.alflow.dk             CVR 28120826

Dette certifikat / rapport er udstedt af Alflow Scandinavia A/S, som er certificeret i forhold til ISO 9001.
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Accept standard

Alflow testcertifikat og inspektionsmærkat



Alflow Scandinavia  |  Box 105  |  Industrivej Vest 36  |  DK-6600 Vejen  |  T: +45 7696 2130  |  alflow@alflow.dk   |   www.alflow.dk

ISO
9001:2008
CERTIFICERET

Alflow Scandinavia servicerer primært danske virksomheder med procesudstyr.                       
Den nødvendige baggrundsviden er ekstremt vigtig i brancher, hvor dokumentationskravene er 
store - det er dét,  der gør Alflow særligt unik. 25 topprofessionelle medarbejdere står på spring 
for at hjælpe dig med dine behov for flowudstyr.

Morten Kaasen
Field-service manager

Søren Poulsen
Service technician
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