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Spångs Informationsblad
Vi uppgraderar alla typer av utrustningar, nya som befintliga.
Med tyngdpunkt på driftsäkerhet, läckage, diffusa utsläpp, energibesparingar och
reservdelsoptimering, allt för en bättre ekonomi & miljö.

Stockholm &
Uppsala län

Detta blad är avsett för bl a chefer och personer inom drift- och underhåll, verkstad samt arbetsgrupper inriktade på att spara energi, vatten, miljö etc.

Detta informationsblad från Spångs ProcessTeknik riktas till våra kunder, befintliga som nya.
Här väljer vi att presentera nya och förbättrade produkter inom tätningstekniken och/eller
kompositbeläggning, speciella uppdrag och liknande. Vi hoppas att ni finner detta intressant och
uppmanar er att ta kontakt med oss för ytterligare information.

Uppgradering av pumpars tätningssystem
Uppgradering av utrustning behöver inte innebära komplicerade ombyggnader eller användande av det
stora produktutbud som Chesterton erbjuder. Ibland önskar kunden endast en reovering och/eller en
installation av mekanisk tätning för att åtgärda läckage från befintlig tätning. Vanligen ersätter vi den
gammelmodiga och läckande boxpackningen med en mekanisk tätning för att effektivt täta av läckaget.
Vi vill här visa några sådana enkla installationer på olika pumpar som vi kontinuerligt genomför åt våra
kunder inom bl a kraft- och värmeverk.
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Numren i bilderna hänsivar till motsvarande text nedan.
1. Panncirkulationspump för hetvatten i värmeverk. Installation av dubbel patrontätning modell 255.
2. Flerstegspump för eldningsolja i värmeverk. Fullständig isärtagning av pump för
rengöring, kontroll och renovering samt installation av mekanisk tätning modell 891.
3. Matarvattenpump i kraftvärmeverk. Renovering av pump samt installation av
mekanisk enkel patrontätning modell S10.

Vi önskar er en varm och skön sommar!

VÅR HELHET - ER
LÖNSAMHET

Sommaren nalkas och därmed också semestertider. Många företag
har dock sina revisioner under sommarmånaderna där de under
några veckors tid kommer att underhålla sin utrustning. Vi kommer
att vara involverade i en del större projekt och arbeten och kommer
således att ha öppet hela sommaren. Som vanligt går det att nå oss
på kontorsnumret under hela sommaren.

Alla utgivna informationsblad återfinns på hemsidan under fliken ”Referenser”.
Vänligen meddela oss om du önskar att inte erhålla detta utskick i framtiden.

Spångs ProcessTeknik AB
Mekanikervägen 13
146 33 TULLINGE

Tel: 08-608 11 90
Fax: 08-608 11 91

Organisationsnr: 55 65 47 86 40
www.spangsprocessteknik.com

