onderhoud apk

Professioneel onderhoud:
een noodzaak!

Apk INDUSTRIËLE SYSTEMEN
De Algemene Periodieke Keuring (APK) op industriële
systemen vindt jaarlijks plaats en geeft uitsluitsel over de
juiste werking van de las-rookafzuigsystemen. Hiermee
toont u de arbodienst, de arbeidsinspectie en niet in de
laatste plaats iedereen binnen het bedrijf dat u het belangrijk vindt de beste voorwaarden te creëren om veilig
te werken. Een APK contract is geen verplichting, maar
wordt bij aanschaf van een installatie in offerte aangeboden als extra service. Indien een akkoord gegeven wordt
op het uitvoeren van APK biedt dat naast een technisch
goed werkend systeem nog meer voordelen: Bij een reparatie direct volgend uit de APK wordt geen voorrijkosten gerekend en ontvangt u 10% korting op de te
vervangen onderdelen.
wat HOUDT EEN APK IN?
Aan de hand van een checklist wordt de staat van het
systeem beoordeeld. Een aantal controlepunten:
■■ Filters controleren filterunit
■■ Drukverschilschakelaar controleren
■■ Drukverschil en debiet meten
■■ Druk en kwaliteit perslucht controleren
■■ Luchtdouche arm controleren
■■ Hang- en sluitwerk controleren
■■ Ventilatoren & motoren controleren
■■ Elektrische aansluitingen controleren
■■ Draairichting en fases controleren
■■ Akoestische controle ventilator

RESULTAAT
Wanneer alle controlepunten op de checklist positief
worden beoordeeld, voldoet de installatie aan alle technische eisen. Ter bevestiging van de positieve beoordeling wordt een groene keuringssticker op de installatie
geplakt. Hierop wordt tevens aangegeven wanneer de
volgende inspectie plaats zal vinden.
Bij constatering van eventuele gebreken wordt een rode
sticker geplaatst. Een reparatie kan dan eventueel in
offerte worden aangeboden of direct worden uitgevoerd.
Een MAC waarde meting is niet inbegrepen in de keuring.
Indien gewenst kunnen wij deze uitvoeren tegen
meerprijs.
Door een Algemeen Periodieke Keuring op uw
industrieële
systeem
beschikt
u
over
een
lasrookafzuigsysteem met de juiste werking.
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Wij respecteren het milieu en wij leveren
hoogwaardige producten. Onze jarenlange ervaring
en klantgerichtheid stellen ons in staat om exact
dié oplossingen te leveren die u nodig heeft.
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