Dags för service & underhåll av
säkerhetsventiler?
Regelbunden service och underhåll av säkerhetsventiler är förutom att vara ett lagkrav, en viktig försäkring för dig och dina
kollegor. Ramén Valves erfarna servicetekniker utför kontroll, service och renovering av säkehetsventiler så att de uppfyller
lagkraven i Arbetsmiljöverkets föreskrift Användning och kontroll av trycksatta anordningar (AFS 2017:3). Vi är certifierad
servicepartner i Sverige för HEROSE, vilket innebär att våra tekniker har genomgått en gedigen utbildning och att
utrustningen i vår verkstad årligen genomgår HEROSE’s bedömnings- och godkännandeprocess.

Service vi erbjuder
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• Undersökning. Vi genomför en första undersökning av
ventilerna och återkopplar med kostnadsförslag inom 2
arbetsdagar.
• Renovering och utbyte av reservdelar, som t.ex.
fjäder och säte.
• Inställning av korrekt öppningstryck och täthetskontroll. Vi ställer in öppnings- och stängningstryck samt
säkerställer att ventilen är tät i våra anpassade provbänkar.
• Blästring. Vid behov kan vi blästra delar som är ansatta
av rost.
• Syrgasavfettning / O2 Clean. Ska ventilerna användas
för syrgas eller kryogena media, t.ex. LNG, kvävgas (N2)
och koldioxid (CO2) kan vi utföra avfettning.
• Funktionstest och provtryckning. Servicen avslutas
alltid med provtryckning i tredjepartscertifierad utrustning,
funktionskontroll samt plombering.
• Tredjepartskontroll. Finns behov av tredjepartscertifikat
från DEKRA, TÜV, Lloyds, mfl. kan vi ordna det.

*Värde 900 kr/h. Erbjudandet gäller endast för nya servicekunder och för ventiler som inkommer till oss under mars 2021

Skicka din förfrågan till service@ramenvalves.com eller ring oss på 08 598 931 00. Glöm inte att ventiler som skickas in
för service måste åtföljas av en ifylld varudeklaration som fästs på utsidan av försändelsen. Varudeklarationen hittar du
på sida 2 i det här dokumentet.

Med vänliga hälsningar,
Serviceteamet på Ramén Valves

Nichlas Andersson
076 855 24 48

Max Lundgren
073 679 72 39

Adress: Fredsforsstigen 22 A, SE-168 67 Bromma, Sweden
Kontor & verkstad: 08 598 931 00 | www.ramenvalves.com

Returgodsblankett
Godkännande av returnerade varor
Ramén Valves AB kommer endast godkänna returen om produkterna eller reservdelarna åtföljs av denna deklaration
som bekräftar att produkten eller reservdelen har, vid behov, sanerats ordentligt och därmed är säker att hantera.
OBS! Deklarationen måste vara väl synlig på utsidan av returförpackningen.
Produkt/reservdel: __________________________________________________________________
Orsak till retur: _____________________________________________________________________
Serienummer: ______________________________________________________________________
Artikelnummer: _____________________________________________________________________
Produkten har varit i kontakt med följande media: _________________________________________
Säkerhetsdatablad, för media, skall b ifogas
Produkten är rengjord med: ___________________________________________________________
Vi bekräftar härmed att produkt/reservdel samt övrigt som returneras inte är skadlig för hälsan:
Företag: ___________________________________________________________________________
Kontaktperson: _____________________________________________________________________
E-post: ____________________________________________________________________________
Telefonnummer: ___________________________________________________________________ _
Datum:______________ Signatur: _________________________________________________
Namnförtydligande: ________________________________________
En minimidebitering á 900 SEK exkl. moms kan komma att faktureras för alla servicetjänster. Detta för
att täcka eventuella hanterings- och undersökningskostnader.

Produkt/reservdel returneras till:
Ramén Valves AB
Fredsforsstigen 22 A
168 67 Bromma

Vid frågor kontakta:
service@ramenvalves.com
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