Förebyggande översyn

Förebyggande översyn eller planerat underhåll är en
viktig del av att hantera en anläggning. Ett effektivt
underhåll och att ge service till verksamhetskritisk
utrustning är nödvändigt för att minimera oplanerade
avbrott i verksamheten, öka tillförlitligheten och
maximera utrustningens förväntade livslängd.
Varför det är värt det
För många affärsägare blir kapitalkostnader placerade i
bakgrunden när utrustningen fungerar och verksamheten
upprätthåller produktionen. Ägare är emellertid också medvetna
om hur produktionsförseningar påverkar verksamheten
negativt om utrustningen oväntat inte fungerar.
Under åren har AREPA upprepade gånger sett hur kostsamt
det blir med oplanerade utryckningar för reparationer och
produktionsförseningar jämfört med planerad förebyggande
översyn. I många fall kan planerad översyn förebygga
katastrofer t.ex. de som orsakas av elektriska bränder.

Vad vi erbjuder
Våra tjänster inom detta området är
omfattande men kan anpassas till alla
affärsbehov och genomföras vid en tidpunkt
som orsakar minst avbrott i verksamheten.
Miniminivån för alla AREPA:s tjänster med
förebyggande översyn börjar med:
• En övergripande bedömning och
utvärdering av utrustningens
nuvarande tillstånd.
• Förslag till förbättringar för driften
av utrustningen och hur den utförs
AREPA:s tekniska specialister erbjuder
bedömning av förebyggande översyn och
rekommendationer för utrustningen, såsom:
• Affärskritisk utrustning (t.ex.
utrustning som väsentligt kan
försämra möjligheten att säkert
uppfylla målen för verksamheten)
• Elektriska styranordningar, ställverk
och centraler för motorkontroll.

Fördelar med ett program för
förebyggande översyn:
• Antalet och allvarlighetsgraden hos
elektriska/mekaniska fel minskas dramatiskt
• Utrustningens säkerhet förbättras.
• Underhåll, reparation och
servicekostnader är mer ekonomiskt
• Förväntad livslängd hos utrustningen utökas
• Ersättning i förtid kan elimineras

• Utrustning/system som kan drabbas
av biprodukter från omgivningen/
produktionen (t.ex. skräp från
produktionen, okontrollerad fukt)
• Processutrustning (sådan som finns i
anläggningar som producerar livsmedel)
• Serverrum för datorer
(nätverkskopplingar,
lagringsmatriser, bladservrar)

Konsekvent tillämpning ger bättre resultat
På AREPA genomför vi förebyggande översyn på teknisk
utrustning Våra experter har lång erfarenhet av att återställa
utrustning tillbaka till nyligen utformade specifikationer.
Vi använder mängden av kunskap för att ge råd till
företagets personal om det bästa sättet att underhålla och
att förebygga tidiga fel i utrustningen så att det värsta inte
inträffar. Vi skapar ett program där utrustningen kontinuerligt
kontrolleras och övervakas vilket ger slutanvändaren en bra
framtida drift vilket minimerar avbrott i verksamheten.

Vill du få mer information eller bestämma tid
för ett möte kontaktar du oss på arepa.se.
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