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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 &
Gävleborgs 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.

Certified Pump System Auditor - CPSA
Jonas Fors på Spångs ProcessTeknik har genomfört och
godkänts på en kurs som är fokuserad på utredningar,
uppmätningar, felsökningar etc i pumpsystem. Kursen
riktas till ingenjörer med förkunskaper inom
pumpsystem. Utbildningen var över fyra dagar och
anordnades av BPMA (British Pump Manufacturers
Association) i England.
För att erhålla diplom och kursbevis krävs bl a följande:
- Delta i en tredagars kurs som avslutas med omfattande
skriftlig tentamen som måste vara godkänd.
- Delta i två halvdagskurser som omfattar genomgång av
ISO 14414 Standard for Energy Assessments of Pump
System samt Pump System Optimisation.
- Genomföra ett mätuppdrag och redovisa en
utredningsrapport som skall lämnas in och godkännas av
BPMA i enlighet med ISO 14414.

Diplom från godkänd CPSA-kurs hos BPMA (British
Pump Manufacturers Association) i januari 2017.
Foto på CPSA-licensen från BPMA för Jonas Fors.

Mer information finns på BPMAs hemsida:
www.bpma-cpsa.co.uk

VÅR HELHET
ER LÖNSAMHET

Lista över personer med aktuella CPSA-licenser återfinns här:
www.bpma-cpsa.co.uk/members
Alla utgivna informationsblad återfinns på hemsidan under fliken ”Referenser”.
Författare: Jonas Fors, Spångs ProcessTeknik AB.

Spångs ProcessTeknik AB
Mekanikervägen 13 Atlasgatan 9E
146 33 TULLINGE 802 86 GÄVLE

Tel: 08-608 11 90
Fax: 08-608 11 91
Mail: info@spangs.se

Vänligen meddela oss om du önskar att inte erhålla detta utskick i framtiden.

Organisationsnr: 55 65 47 86 40
www.spangs.se

