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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.

Kontroll av flödesmätare och nya dataskyddsförordningen GDPR
Kontroll av fasta flödesmätare i Nynäshamn
Spångs ProcessTeknik har fått i uppdrag av Michael
Nilsson på Nynäshamns Reningsverk att mäta och jämföra
flödet hos två fasta flödesmätare i deras anläggning.
Mätarna finns på inkommande och utgående ledning och
jämförelsen görs med vår mobila utanpåliggande
flödesmätare av märke Panametrics 878. Orsaken är den
skillnad i volym som uppstår under ett dygn från de två
fasta mätarna.
Den mobila flödesmätaren kopplades upp och flödet
loggades under ca 20 h för att få med variationer under
dygnet. De diagnosvärden som beskriver mätförhållandena
för den mobila flödesmätaren var inom tillåtna gränser
trots att placeringen i ena fallet till synes inte var optimal.
Det konstaterades att båda fasta flödesmätarna visar för
höga värden och behöver minskas med 13% respektive 5%.
Detta gör att skillnaden i volym över ett dygn minskar till
ca 6% av inkommande volym. Det noterades också att då
pumpningen stängs av för utgående vatten förekommer ett
En av de två fasta flödesmätare (gul ring) som
backflöde om ca 12 m3/h under olika lång tid trots att den kontrollerades med vår mobila flödesmätare
fasta mätaren visar 0 m3/h även då detta backflöde
(turkos ring) på Nynäshamns reningsverk.
förekommer, den klarar väl helt enkelt inte negativa flöden.
Information om nya dataskyddsförordningen, GDPR
Med anledning av marknadsföring, t ex detta utskick, i enlighet med nya dataskyddsförordningen GDPR
som börjar gälla 25 maj gäller följande för utskick till dig som är vår kund: ”Normalt är det okej att
skicka nyhetsbrev och annan marknadsföring till sina kunder. Men i utskicken måste det finnas möjlighet
för kunden att säga nej till fler utskick. Säger en kund nej till mer marknadsföring från dig så måste du
respektera kundens önskan.” Detta har alltid gällt hos oss men vi hoppas givetvis att du väljer att även i
framtiden få dessa korta informativa utskick på en sida!
VÅR HELHET - ER LÖNSAMHET!
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
Mail: info@spangs.se

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