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Opis:

Firma Alfa Laval Polska Sp. z o.o. jest bezpośrednim przedstawicielem na rynku polskim firmy Alfa Laval
AB z siedzibą w Lund w Szwecji. Alfa Laval jako renomowany dostawca urządzeń dla przemysłu
procesowego posiada również szerokie doświadczenie w zakresie ich serwisowania oraz konserwacji.
Firma świadczy usługi serwisowe na terenie całego kraju, w tym serwis gwarancyjny i pogwarancyjny,
dostawę części zamiennych oraz przeprowadza szkolenia z zakresu właściwego użytkowania urządzeń.
Dostęp do aktualnych informacji technicznych dotyczących produktów usprawnia proces obsługi klienta.
Usługi serwisowe są świadczone dla:
- Płytowych wymienników ciepła
- Wirówek dekantacyjnych
- Pionowych wirówek talerzowych
- Pomp krzywkowych i wirowych
- Zaworów
Autoryzowane Centrum Serwisowe Alfa Laval Polska w Łodzi
Połączenie wiedzy i nowoczesnych narzędzi gwarantują przywrócenie wymiennikom ciepła , wirówkom
dekantacyjnym, pionowym oraz innym urządzeniom pełnej sprawności. W Centrum Serwisowym wykonuje
się rocznie regenerację ponad 9000 płyt wymienników z Polski, krajów bałtyckich i ościennych, dla
Klientów z wielu różnych branż takich jak: HVAC ? ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja, chłodnictwo,
energetyka, petrochemiczna oraz spożywcza.
W ramach regeneracji płytowych wymienników ciepła w Centrum Serwisowym wykonywane są
następujące czynności:
- pomiar sprawności wymiennika metodą Alfa Check:
- czyszczenie chemiczne za pomocą środków AlfaPhos i AlfaCaus,
- odnowienie ramy i regeneracja płyt,
- sprawdzenie integralności płyt za pomocą światłoczułego penetrantu,
- wymiana uszczelek (klejonych lub Clip-on),
- wulkanizacja klejonych uszczelnień w piecu,
- próba ciśnieniowa wymiennika,
- sprawdzenie stanu zużycia płyt oraz uszczelek za pomocą unikalnego narzędzia Three Tool.
Oprócz tego, w ofercie usług Centrum Serwisowego Alfa Laval znajdują się między innymi:
- czyszczenie na miejscu (CIP) płytowych wymienników ciepła, wirówek,
- montaż i konserwacja urządzeń,
- sprzedaż środków myjących, urządzeń do czyszczenia CIP oraz
- sprzedaż części zamiennych do produktów Alfa Laval, oraz do wymienników płytowych innych
producentów,

- szkolenia w zakresie działań prewencyjnych, pomoc w planowaniu serwisów prewencyjnych,
- pomoc techniczna w przypadku nieprawidłowej pracy urządzeń ? w tym także zdalna,
- remonty kapitalne dekanterów oraz wirówek pionowych,
- serwis prewencyjny urządzeń marki Alfa Laval oraz wymienników płytowych innych producentów,
- optymalizacja, rozbudowa i modernizacja płytowych wymienników ciepła,
- umowy serwisowe,
Autoryzowane Centrum Serwisowe Alfa Laval w Łodzi oferuje również pełen zakres prac remontowych dla
wymienników oraz serwis innych urządzeń w miejscu ich zainstalowania.
Zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą usług serwisowych pod adresem:
https://www.alfalaval.pl/serwis-i-doradztwo/oferta-uslug-serwisowych/
Kontakt:

Alfa Laval Polska Sp. z o.o.
ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa
tel. + 48 22 336-64-64, fax. + 48 22 336-64-60
poland.info@alfalaval.com
Autoryzowane Centrum Serwisowe Alfa Laval Polska
ul. J. Dąbrowskiego 113, 93-208 Łódź
tel. 42 642-66-00, fax: 42 641-71-78
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