Inspektion
Undvik oplanerade och dyra driftsstopp

Utmana oss gärna!
Produktsortiment

Nordic Bellows AB

• Stålkompensatorer

Telefon: +46 (0) 40 42 61 50

• Vävkompensatorer

info@nordicbellows.se

• Gummikompensatorer

www.nordicbellows.se

• Industrifläktar

Larsgatan 3, 235 31 Vellinge

• Spjällventiler
• Fjäderhängare
• Montage

Håll produktionen igång utan avbrott
Nordic Bellows AB grundades 1993 och har i snart över 30 år försett den svenska industrin med
kompensatorer i stål, väv & gummi, spjäll, industrifläktar och rörupphängningar. Ett par år efter vi
grundades märkte vi att våra kunder inte regelbundet inspekterade, framför allt vävkompensatorer,
vilket ofta ledde till oplanerade och dyra stopp. Då tog vi fram tjänsten med inspektioner, vilket
har uppskattats sedan dess.
Vi inspekterar alla produkter och då inte bara de vi själva levererat utan även komponenter som
våra kunder köpt av andra leverantörer.
Våra produkter finns i många olika branscher, allt från kraftproduktion till stålverk, pappersbruk och
livsmedelstillverkning och vi utför naturligtvis inspektioner i alla branscher som efterfrågar vår kompetens.
Idag är många kunder underbemannade och har inte tid att inspektera alla komponenter i en
anläggning, då är det utmärkt att använda en leverantör med spetskompetens, som har erfarenhet
och kunskap.
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Hur går en inspektion till?
1

Först bokar vi en tid som passar er.

2

Tänk på att om någon produkt behöver
bytas ska det finas tid till det på revisionen, så gärna i god tid innan revisionen
är slut.
Det är också bra om någon från er kan gå
med oss runt i anläggningen, för att vi ska få
en överblick och en bakgrund.

3

Du som kund specificerar också omfattningen av inspektionen t ex om det finns delar
som vi ska fokusera extra på eller anläggningsdelar som inte ska inspekteras. Finns
det en lista med vilka produkter vi ska inspektera uppskattar vi om vi kan ta del av
den. Det underlättar mycket om det t ex
finns en lista över vilka vävkompensatorer
som finns på anläggningen.

4

Vi på Nordic Bellows arbetar alltid två och
två när vi genomför inspektioner. Det är
effektivast eftersomdet är mycket som ska
mätas och antecknas.

5

För att inspektera vissa produkter krävs
byggnadsställningar eller skylift för att komma åt, då diskuterar vi det med beställaren
från fall till fall samt även om det behövs
avisolering för att kunna inspektera.

6

När vi är klara med inspektionen stämmer
vi alltid av med dig som kund och går kort
igenom det viktigaste vi upptäckt och om
det är några akuta åtgärder som behöver
göras.
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Tid
Hur lång tid en inspektion tar beror så klart på anläggningens storlek och inspektionens omfattning.
Som tumregel tar det en dag för två personer att
inspektera alla vävkompensatorer på en normalstor
kraftverkspanna, då är rökgasreningen också inkluderad.

Vissa kunder har flera stora pannor på samma anläggning medan andra kunder har flera
små anläggningar som är geografiskt utspridda.
Prata med oss så tar vi gärna fram en tidsuppskattning.

Rapport
Fördelen med att anlita oss är att du som kund får
en gedigen och genomarbetad rapport över alla
de produkter vi inspekterat.
Rapporten omfattar allt från dimension, befintligt
skick, många foton och vilka åtgärder som behöver
göras.
En rapport på en normalstor kraftverkspanna blir
ca 50 sidor. Rapporten skickas ofta inom en vecka
efter inspektionen och i samband med att vi skickar
rapporten bokar vi alltid ett digitalt möte med dig
så vi kan gå igenom rapporten och diskutera eventuella åtgärder.

Pris
Vi tar betalt för våra inspektioner. Hör gärna av dig
så skickar vi över vår prislista.
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3 viktiga punkter att tänka på vid en inspektion
1

TID

2

RAPPORT

3

MONTAGE

Det ska finnas gott om tid att åtgärda de eventuella fel och brister som upptäcks vid
en inspektion.

Rapporten du som kund får av din leverantör ska vara utförlig och genomarbetad.
I rapporten ska det tydligt framgå befintligt skick och åtgärder samt dimensioner, så
du som kund vet vilka produkter du har i din anläggning. Acceptera inte att leverantören bara hänvisar till sina artikelnummer.

Montage är viktigare än vad man kan tro. Vi ser så mycket undermåligt montage ute
hos våra kunder.
Ett bra montage förlänger livslängden på komponenterna avsevärt. Välj att anlita
montörer som kan produkterna.
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En enkel och snabb samarbetspartner
Vårt mål är att alltid göra det så enkelt som möjligt
för dig som kund. Det våra kunder uppskattar mest
är att ha en kontaktperson.
Vår medarbetare lär sig hitta i anläggningen och
har historiken på vad som gjorts vilket uppskattas
av våra kunder speciellt när de byter personal.
Inspektionsrapporten, som skickas till kunden efter varje utförd inspektion, är väldigt omfattande
och ger en extremt bra status över komponenterna och anläggningen. Rapporten är värdefull när
underhållspersonalen ska planera kommande års
revision.
Vidare sparar vi all dokumentation så det finns
full spårbarhet på allt vi inspekterat och levererat.
Denna kompletta spårbarhet är ovärderlig för våra
kunder.
Värt att veta är att vi är specialister på våra komponenter. Vi har medvetet valt att ha ett väldigt
nischat produktprogram vilket innebär att vi alltid
kan komma med ytterst värdefulla råd om lösningar
till våra kunder.
Det är enkelt att arbeta tillsammans med oss.

Nordic Bellows AB
Telefon: +46 (0) 40 42 61 50
info@nordicbellows.se
www.nordicbellows.se
Larsgatan 2, 235 31 Vellinge

