
Gasmeetservice
Onze bijdrage aan de kwaliteit van uw product

   Wanneer u veel last, geautomatiseerd of met de hand, is het verbruik aan beschermgassen aanzienlijk.  
  Uit economische overwegingen kunt u die natuurlijk ter plaatse mengen.

  Maar hoe weet u dan absoluut zeker, dat het vooraf ingestelde mengsel voortdurend constant blijft? En àls  
  u reeds voorgemengde gassen gebruikt in combinatie met een gasdistributie-systeem, hoe zit het dan met  
  het eventuele vochtpercentage in de leiding, en daarmee dus uiteindelijk in uw beschermgas?

 Meten is weten Ons antwoord is de Linde ’Gas-meetservice’, die met regelmatige intervallen op één of meer afnamepunt(en) 
  in uw bedrijf of instelling controleert, of de gassamenstelling nog is zoals deze oorspronkelijk was bedoeld en  
  ingesteld. Zowel aan de mengunit, het reduceerventiel als bij de lastoorts zelf. U wilt immers – in het kader van  
  uw kwaliteitsborgingsysteem – verzekerd zijn van een constant juiste samenstelling van uw lasgassen?

Als producent in deze industrie weet u hoe kritisch de gassamenstelling kan zijn voor de kwaliteit van uw  
eindproduct. Uw klanten zijn op hun beurt weer afhankelijk van de kwaliteit van het door u vervaardigde 
product. Kortom, er hangt nogal wat vanaf, zoals:
→ een hogere productie door minder productuitval;
→ minder kosten door een reguliere kwaliteitscontrole;
→ en vooral: denk ook aan uw LMK (Las Methode Kwalificatie), waarin u uw lasparameters, waaronder de  
 gassamenstelling, hebt vastgelegd.

  

→ Datasheet



→ Gasmeetservice. Onze bijdrage aan de kwaliteit van uw product. 

 Gecertificeerd Linde Gas Benelux kan u helpen dit essentiële kwaliteitsgedeelte van uw proces te borgen. Hoe?  
  Door eenduidige afspraken met u te maken over de frequentie en het aantal bezoeken per jaar.  
  Tijdens deze bezoeken controleert onze las- en snij-adviseur uw gemengde gas op zowel samenstelling als  
  vochtpercentage. Van deze analyse ontvangt u een schriftelijke rapportage in de vorm van een certificaat,  
  dat u kunt gebruiken als aanvulling op uw eigen kwaliteits- controlesysteem. Met de resultaten van de door 
  Linde Gas uitgevoerde analyse kunt u, indien nodig, direct bijsturen in uw productieproces. Wellicht gaat 
  u ervan uit dat dit niet nodig zal zijn. Onze rapportage geeft u dan in elk geval een bevestiging dat de 
  oorspronkelijke instellingen nog steeds gehanteerd kunnen blijven.
  

 Gemak en zekerheid Onze ’Gasmeetservice’ levert u dus extra gemak en zekerheid op kwaliteitsgebied:
→ u besteedt uw controle en rapportage uit voor dit deel van uw kwaliteitsborging;
→ u betrekt een gassenspecialist bij uw proces op het gebied van lassen en snijden, en blijft daardoor  
 automatisch up-to-date;
→ in het geval er afwijkingen worden gevonden, kunt u rekenen op de kennis en oplossingsgerichtheid  
 van onze las- en snij-adviseur.

 En verder? Linde Gas Benelux besteedt maximale zorg aan de kwaliteit van de aan u geleverde gassen.  
  Onze ’gasmeetservice’ is slechts een klein onderdeel van de diensten waarmee wij onze producten en  
  toepassingen omgeven.
 
  Denkt u bijvoorbeeld ook eens aan een automatische gaslevering zonder zorgen (SECCURA®), een snellere  
  en contactloze reiniging van de lastoorts (TORCHCLEAN™) bij het geautomatiseerd lassen en een verhoging  
  van de lassnelheid, gecombineerd met een betere kwaliteit van de las door ons advies over de  
  beschermgaskeuze.

  Kortom: samen gaan wij voor de garantie van het beste eindresultaat voor ùw product!
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Linde Gas Benelux B.V.
Havenstraat 1, 3115 HC Schiedam
Tel. 088 262 62 62, fax 010 246 15 06, info.lg.nl@linde.com, www.linde-gas.nl

Linde Gas Belgium NV
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