UDSTYR TIL
PROCESINDUSTRIEN

Kompetent og kvalitetsbevidst leverandør

Contact today - Efficiency tomorrow…

STORT OVERBLIK SANS
FOR DE SMÅ DETALJER OG SIKKER
PROJEKTSTYRING
Fremstilling af tanke til miljøer, hvor der er helt specielle forhold
omkring rengøring og korrosion, stiller krav om ingeniørmæssig
knowhow og håndværksmæssigt kvalitet fra start til slut.
Derfor er de menneskelige ressourcer et naturligt omdrejningspunkt hos JH Stålindustri, hvor enhver fase i et projektforløb bliver
understøttet af kompetente medarbejdere, der tilsammen sikrer
den helt rigtige løsning.
Faglighed og ekspertise er vores varemærker – lige fra den indledende
dialog over 3D-visualiseringer, beregninger, dimensionering og teknisk
dokumentation til projektstyring og den håndværksmæssige udførelse.
På alle niveauer arbejder vi med sans for de detaljer, der er afgørende
for et slutprodukt af højeste kvalitet.

FAGLIGHED I FOKUS
Vores smede er certificeret i henhold til
PED kravene og vi har svejseprocedurer til
flere rustfrie legeringer.
Uddannelse har høj prioritet hos
JH Stålindustri. Vi har løbende 2-3 rustfri
klejnsmede elever under uddannelse.
Lars Sørensen, Direktør

EN PROCES DER GIVER SIKKERHED

AFKLARING
OG TILBUD

ORDREBEHANDLING

Vi har kompetencerne
til at spørge ind og
sikre, at alle relevante
krav og forhold bliver
vendt. På baggrund
heraf udarbejder vi
et tilbud.

Leverancen aftales
med detailspecifikation
af hoveddimensioner,
studse- og
instrumenttyper,
overfladebehandling,
isolering, test og
dokumentation.

PROJEKTERING

En detaljeret
konstruktionstegning
er basis for det videre
forløb. En 3D-model
kan leveres til
indsættelse i fabrikslayout for optimal
godkendelsesproces.

PRODUKTION

Konsekvent projektstyring, dialog og
fleksiblitet sikrer
optimalt produktionsflow med fokus på
absolut kvalitet og
kortest mulig
leveringstid.

KONTROL OG
GODKENDELSE

Gennem hele produktionsfasen udføres kvalitetskontrol, som afsluttes med
intern godkendelse af
tanken samt den tekniske
dokumentation.
En eventuel FAT kan
udføres inden levering.

PRODUKTOMRÅDER
SILOTANKE

VARMEVEKSLERE (SSHE)

PROCESTANKE
• Standard- eller specialfremstillet røreværk
• Køle-/varmekappe
• Målesonder for tryk, temperatur, niveau,
pH og steril prøveudtagning
• Aseptiske/sterile tanke
• Coating af overflade

ENGINEERING

• Selvbærende, rustfri bund
• Slebne svejsninger
• Vakuum-sikkerhed/flere udluftningsløsninger
• Isolering med beklædning af trapezformede
aluplader eller fuldsvejste, rustfri plader
• Skridsikker top, gelænder, leider, platform
• Opbygning af alkove

MOBILE UNITS

• Velegnet til laboratorier og farmaindustrien
• Montering på ramme med hjul
• Flere røreværksløsninger incl. magnetrøreværk
• Elektropolering
• ATEX-godkendelse
• Køle-/varmeserviceunit

• Rotapro skrabevarmeveksler til opvarmning/
nedkøling af højviskose produkter
• Som stand-alone eller unit med
- Balance- og buffertanke
- Rørvarmevekslere
- Clean-in-place system
- PLC-styring

• Konstruktion og produktmodning
• 3D-visualiseringer
• Tryk- og konstruktionsberegninger, samt FEM analyse
• Køle- og varmeberegninger
• Proces- og instrumenteringsdiagrammer
• Forretnings- og produktprocedurer
• Fuld sporbarhed gennem database
• Svejseprocedurer (WPS) og svejsecertifikater
til flere rustfrie legeringer
• Riboflavin test

GRUNDLAGT

1990

Industrivej 39
DK - 8981 Spentrup
jhstaal@jhstaal.dk
T: +45 8647 9044

JH STÅLINDUSTRI

KOMPETENT OG KVALITETSBEVIDST LEVERANDØR

JH Stålindustri har siden 1990 været en kompetent og kvalitetsbevidst leverandør.
Menneskelige ressourcer, høj faglighed og et effektivt procesforløb er omdrejningspunktet,
som sikrer et slutprodukt af højeste kvalitet.
PRODUKTOMRÅDER
• Rustfri tryktanke, trykløse tanke, silotanke fra 10L til 250.000L
• Rustfri skrabe varmeveksler for op- og nedkøling af højviskose produkter
• Rustfri rørvarmevekslere
• Rustfri røreværker
• Mobil og stationær procesunits
For yderligere information, kontakt salgsafdelingen
på jhstaal@jhstaal.dk eller +45 8647 9044
Contact today – Efficiency tomorrow…
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